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RELi~ TO R-IO 

POR OCCASÜO DE PASSAH-LHE ·A. ADUINIS1'HAÇÃO DESTA PHOVINCL\. 

'l'YJlOGHAPHIA DO ML'üB-GmtAES 





J. 

RELA!ORIO. 

Illm.e e exm.• sr.-'renho a honra de tt•ansmittit• a v. exc. a informação jnntn, sobre o estado 
dos negocias da província, em cumprimento da circular de 11 ue março de 1848. 

Nomeado presidente desta importante provincia por carta imperial de 21~ de abril de 18G9, em-
possado a 14 de maio seguinte, e!::onerado a pedido por decreto de 30 de abril de 1870, tenho 
a hJnra de prestar a v. exc., como um de seos dignos vice-presidentes, as informações recomm(;ln• 
dadas pelo aviso circular de 11 de março de 1848, sobre o estado dos negocias publicas, 

Chamado a tão arduo cargo para substituir o sr. dr. Domingos de Andrade Figueira, cujos 
talentos elevados, reconhecida illustraçao e illibado caracter são notorios, procurei tornar-me digno 
de :tão distincto varüo, imprimindo na administração os mesmos tt·acos que elle com mão habil 
e vigorosa havia esboçado, e cleix.auo imcriptos nos archivos publicas. 

Felicito-me por haver-me tocado a mis::-ão de vir presidir a esta província, pois que fi7. sempre 
ardente;;; votos por sua prosperidade, e iuentitlquei-me com seos interesses, desde que durante al-
guns annos residi ao sul da rne:m::a, onde formei amigos dedicados, aos quaes prezo ainda hoje. 

Cunvicto elas ditncnlclades da administração n'esta província, não só 1Jor causa da dissiminaçi10 UI\ 
população e clifrlceis meios de cornmunicaç~o, como tambem porque encontrava o espírito publico 
excitado pela !neta eleito:·al, e pelos desgo,::tos e desconfianças, que sempre succedem em taes occa-
siões, por melhores qne sejão as disposições da autqridade, não obstante, entendi que não me era 
licito recusar este honroso carg-o. IJ:l'!l minha principal mi:Jsri.o. desfazer os desgostos e fazer desnp-
parecer as desconfianças, continuando a politica iniciada pelos meG;;; antecessores, que a governarão 
depois do dia t 6 de julho de 1863. 

Delegado ·de um g·overno, que propoz-se por programma a moderaçno e justiça, eu o devia 
executar e desenvolvei-o em todos os .ramos da adminh;traçno, e estou convicto de que o executei. 
·fl •que se pequei foi por moderado. Procurei cercar-me de pessoal de confiança para os empregos 
politicos e para alguns administrativos, onde a confiança política é tambem condiçiio para seo ex-
ercício. Procedi a respeito com leulunue e sem hesitar, porque de outra forma o governo falta a 
sua missão. Nos empregos quo não são de immediata confiança, conservei Q pessoal que encon-
trei, e nas nomeações que fi~ escolhi ciuadnos mais idoneos, sem ~\ttentler ás suas opiniões politicas. 

Sem receio de ser .contestado, posso declarar a v. exc. qne mantive illesa a lei, e imprimi 
nos meos actCJs o cunho da moralidade. Nunca pactuei com abusos que chegarão ao meo conheci·· 
monto, e nito servi a r.enhurn interesse inuividua!, por mais alto que fos:>-e elle. 

Seguindo as tradie~ões honrosas dos meus antecessores, procurei satisfazer ãs justas aspira-
ç.ões .do::. amigos políticos da situação dominante, contendo-os em suas exig·encias, quando tendiuo 
u quet·et' exngerat' a reacçao política alem das convenieuc!as publicas e morn!id.atle social. 

Soffri desgo::;tos amargos, decepçõos imprevistas, contrariedades de espírito e gTaves injustiças 
dGs advcrsarioo c de amigos politico:l. E' a sorte do homem publico neste paiz, onde a educu~ão 
politica nrto é satisfatorin. 

Tenho porem a consciencin a mais inabalavel 6la qne nunca fnltci aos meos deveres publicas. 
nem a lealdauo politica, e tenho esperança de que o tempo se hade encarregar de justificar-me 
}Jut'a com aqnellei:i, llUe forno injustos pm·a comrnigo. ~ 

Nunca me prestei a imprimir na ndmiuistruçiio o furor particlario, nem a intolernncia politicu. 
systhenmtíca, poi:> que tal pr·ocedimento, alem de inflei ao prograrnma do g-overno imperial, era 
opposto Ú:> minhas convic!_!õe;;; e natural pendot· do meo e::pirito. E' as~irn que uns secretarias dcJ 
governo, das obra:> publica:;, da instrucção publica, thesourarin provincial e em outros cargos, con-
servei os ci<ladãoii de opiniõeii politicns ad versus uo governo. Algumas demissGes q ne d<:li, nrto forà<) 
~leterr.inndas por causa de opiniGes politicus, mas sim por exjgencius do servi~o publico, com(j 
-con:;tüo ela secreturin, e é pu:t_,lico. . 

. A:;sisti ú eleiçao para deputados provi,ncines e a primada e secundaria pm·a senadores , 
sem (ji!O a ortlom puhlica fo:>.-;e alterada, correntlo ellns perfeitamente livt·e>J, nao tendo pot· 
;nieio,; ofl,iciaes direetos on iudirccto:l envolvido o g-overno nu lncta, nem praticado actos río::;tm·iores 
a elei~itq 1111e rlcnota~;~,cm ou potle.,som denunciar, 'lnC a uutoridatlc tivera qnaJ,1ucr intere.;:;e ua 
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lnctn eleitoral. o partido c:msenrador gun:::i sem concorrerenciu dos nuver:>al'ios, disputava entre seog 
l•l'O]l:'ios membros os cargos de de[J.atn~os. . . . . . . 

. , , .. 1·1 et",'Hle eleitoral deve l>rahcar-se sem wconvemente era e::Llctamente nos cucuns~ l':ie Ll 1 ) uc , t · · 1 · . ' · . f 'l"" 'l'<)',l' .,.., •tcp1'r•"<'õe"· políticas nilCJ con rnnavao os mteresses ta sltuar:~o uorrn-tfiGClas ro urH ,.;:"'!. u~.- ~ U•J '",::J u.: . . . . , . 
t 

... ·.,.,"o o·over:lO cabia ro..;1Jeital-as, e deixar que as urnas exprumssem a expontane1dade nan e, e as;:,H., u o · ·· 
ue 500 SCll\.i [IJC!ÜI), d t ] d ' ' ' ' ' ' A assemblea provincial e pois a express~o pura a. von !H e a provmcu.t. A eteição IH'Imarw. 
para "Pnadore~ vc:·,1lmento correo em pa:~ e livre; o partido. hberul, onde tinha elementos incon-
testa\~~is de iufl~lencia, dbputou n. eleiçu.o e venceo-a, m:.nil perdoo-u apesar de disputai-a nos 
lugares onde ::;e achava em minoria." , . 

. , · "l'tllt'b" "o d" r)rtlem _puhllcn, sem der.rnmnwento <ie sangue, sem a menor compres· 
$urn p,. "Ç'' (' f · f · l · · 1 b · ~ · 

0 8· rtlfli'en·o da forca p\dllic<1, 01 elta a e mçilo senatm:w , grnçRs ao om Bens o do povo são, sem , "' . . • l 1. . d . . l . . ,·, . ·e 1 amor ús instituições do estat o, e a po Ittcu e JU:?ti~a e mor eraçao segmda pela 
nunen o c s .t • - 'l · c c · · · ·1 ·· .. ·t .... ~ 0 Houve ljo·eiras 1lg'Ituçoes em 'urtanna, umurgo:> e ~onceJçüo, mas que não tl· a< tn!tiiS !c1C.u • . t:> · d · 1 · · · · _ . • 

1
uenc1·.", e qu t) acalmarao-sc, uttenta a rJru e nem, mor eraP.fto e vu.nlancm do g·overno. verao consec '"'" · · · j; .,. ~ 

· ·. ". -·tndo. da civilisnçúo dn provinda, em .vist11 das instituições políticas e sociaes do paiz e se. 
1~ 0 0 "' · l · - f · d' t 1 1 · d 1' · 1 · d d I O'tmdo ps nosso.'l hahitos, a e e1ça_o 01 Iilj)JL<I' a pe os parti Oil · po mco~ com P. ena hoer a e ta 

o • 
0 

•1 cor1veniente tolerancw da r>urte do g·overno, o t]ntÜ respettou o ltvre voto J.os em• ocrao • · · • ' 10 .. publicas e !õÓ ropremio com a dernissão um ol! outro que publicamente agitou o es-
p rerraL , ' . . . .. I . li 1 M . it·{to uhlico e atacou o go\·erno e as m;;:tttui~oes, com.o succer eo ao co et.:tor <e I urwnua .. Na 
~., ., ... 1 p, tlblieo, que m1 proprios empregados da sccretuna do g·overno votara o com a oppos1çüo 
c .. pt.a ' c P '1 · d · ·r t í1 l t • · I' 

1 "ÜÍ ·fv~no da pre.'iH uncltl: que eseJava que a mam ~SA1Ç o c ovo o rosse a mms tvt·e, 
~(HÜ p onn Se . " ' .f • j j . \ d 't . ffi • . ~orno foi. 0 . p1,1rtido dccalw o, , sen wrd amt a e. mm as postçõe:>t o 1c1'~bnes 1n_;t gdruarda nncwnal, 

· .d 
1
.11.an··1strutuw, c1ue silo aponta os como mstrumentos con ra a 1 er1 aue o voto, do Jlosso 

1)'\l'(r()~ e ' o • ' 

1
',"' -,t s cmrwego:; de administr·nção na instrucçfto publica, fasencla o jurJtiÇ>1, tendo a seu favor 
~e mth o .1 1 . • d f i 'd . 1"-'IC"<'Oes e a ab;;teneào u'' governo na e e11:ao e sua mo erncào, o vencr o mmto re~tnlur e n .. q un.a '" · - • • ~ · 1 ") , ·taruell'te, sem quo po~sa vantajosamente desmerecer a victoria dos 1\migos da s_'ittwçrro domi~ 

!C !l C;;. • t t . l d d . U ' . l . . b nante. Nilo duvtdo que umda ou on
1

.rda au orH a e secnn 1U'IIl o mterwr r a provincw a usas, em vi:3tn do novo esta o natura as co usas ' . mus na o chegara o ao conhecimento do g·overno 
~J~~e~so:j dignos de repressão. Nilo houve movimento rnilitor .na provincit1 por occasiüo das elei-
•õe:> , _Re não de insigniflcantrs contingente:> de força. policial pnm 1\larianna, Cnmnrgos e Concei-
~iiO. Estas excep.ções , .determinadas por causa~ etJpeciaes, confirmao o systbema g·erul de abs-
Íenc~o que segu t. 
· ~ Munth'e n ordem publicn, repremi as tendencias pura os excessos dos nmigo~ do governo, 
nen·undo-lhes força que pedirilo pnrn diverilos pontos e outms mecli<les ,de adio nos ndver;;urios, 
·, ~onti v e os exce:,1sos' de:::te.'l pela. attitude moderada e tolerante da autoridade, e certesa de sua 
e b 1 · d' · energia. nos cazos a so utamente m 1spensavms. 

·A" us:=;emblea provincial eleita durante a situação política decahida, celébrou sua ultima sessão 
Jeni>lativa durante minha administração. · . . 

"' Apezar da exaltação partidaria qne mani~e~tou em B1Hts. ~li~l..'ussões_, e de consumir quasi todo 
0 tempo de sua sessil/J ~~? wmunptos de po~ttwa com sucribCLO dos mteresses administrativos, 
teve 0 bom senso de lwb!Jltar o governo a v1ver regularmente, votando as leis do orcamento e 
a c]a fiXa~áO da força ;mbJica , fazendo as:-;im justiça a a<lmini1!tl'HÇào 8 dando-lhe t~stemunho 
<le continll~a. Se a oppo:~içáo tive3t1C a certeza de qne adrninistrnçüo abusaria dos meios de go~ 
vol'!lo dados pela a::sernlJlen, se esta não rec:rmhecesse a modcrnçiío du governo, por certo que uno 
votaria e>sas lei:; allll'lns , segundo 0~1 no~iio:3 habitos. A votação des:ms leis foi a conseqnencia. 
da attidtH.le ·da presideneia, _qtJe sem qne~:a <los principias politicos, respeitou as prerogtitivas da 

•llSS6trl bi Cll, O nunca a C0!1 trarlü 1.1 S.)'ilthemu t.ICUtn ente. 
PredtQi á assernhlóa · totlas as informações que exig·io a respeito da execucno mesmo de leis 

gerae:;, pois que ella tem o direito de víg·im' ·w\ guartla da const.ituiçil.o e pode representar ao~ 
podor'tl'; gérne:;, eqnl.ra ,u dolnçfio do. constituiçi:'LO e leis gernes. Sancionei touas as leis qne nilo 
coutrariavii.r> n cou~tituiçao e interc:->sos gernes e uma ou outra lei de interesse puramente pro"'. 
vincial, q1w não ::;ancioneí. foi porrrue pal'eceo-rn.e nãO ser do utilidade publiea. 

'l'HA[ÇQUILLID,\im PUDL!CA. 

Em toda a província n tranqnilli'lncle ]lu bica montevo-se durante a minha administrnçrrrr; 
lwvendo-se mnuife~tudo <1lgnmns altc_r;~~~nes pM~ageiras da ordem puhlica, que foruo prompta-
mente re~tubd~tc;das, :>em gr·ave .. ; pt·,•.Jtt!ZIJ:J ela r;ocicclndc, em Mariunuu , Cnmargos c Concci~aa 
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p·or occnsfão cin elefção pt·i·m;il·itt semitodo1; na Dinmuntinn por .oc~asi!.ío lln i'nvasiío dus lavras 
do· Caethé tnidm; Uberabn. ~!ar d'HtJ:ljHm1w, S. Paulo do Murinhé e Itulma. 

Em virtude de pnrticipn~ües oílieines e de representações de varias cidndno~, tive coüheci-· 
mento de que o esiJirito publico estuvn muito agithdo em Mnrinnnn nns ve::~peras da éleiçÍlo pri-
innria para sr.nador1 e qne grnpo>J sidicios0s pet·conerüo as runs ela cidade de modo incon\'enieute 
e desrespeitoso às autoridnderj, . . · . 

Mandei destacar em Marianna G praças do corpo policial, cotnmaücladns p•~lo tenente Campo::;,. 
para ficarem ás Ol'lhm:3 do delugado de policia, e garantirem n. ordem publica, cuja força foi de": 
pois aug-mentndt\ com mais r~ prnçns. · . 

E~t<is medidas fórão surricient(!g pura contPr os amotinadore::1. A attitnde prnclente do delegado 
de polidn. o respeito que impo;-. n pre:>ença da fllrçn, a energia e prudeneia do officinl ·qnc a· 
commandava, o espírito ordeiro em ge1;al da popnlnçno e a liberdade eleitoral gánlnti<)a pél:uíit-
tírno que a elel~no se fizesse em paz, e se restabelece· se a ordem publica 13em uecesBidade de me~ 
didas repro::;sivas, sendo sufliciente,, o~ meios preventivo::;. . . 

· Em Camargo& houve ngitnçilo publiea e ameaças tnes qne a eleição foi addincln, e deRignado novo 
dia r'ara ser feita. Ern virtude do partkipa~ôe,; olTiciaes e de representações que chegnriio ao meo 
conhecimento, pilra garantia da ordem, l!landei seguir para essa fregnGzia o enpilão Carmo cóin' 
8 praças do corpo policial. A eieiçn.o correo livre e ~em a menor desordem, graças á nttitnde pnHleut~· 
do deleg-ado ue policia e do commandante do destucamento e ao bom sen::;6 do::J principlies chia~ 
dtíos do lugar de nmbns us IHlrcinlidacles politieas. · 

Na CouceiçtÚl do Serro, depois de feita a eleição procedendo-se á apura~ão dr,s votos, foi a igreJa 
itíYadi<la por grnnde massa do povo que arrancou dn meza a urna e tomarão todos o,:; papeis, sa~· 
hindo pelas runs em vozerias e mrastando a urna. Sorprehendidos os mezarios e· sem foi·ça pnlllic~ 
}H\ra se f<Ú:erem respeitar, nn.o offerecerflo rcsi:;tencia alguma aos iuvasores, e a:'1sim evitarão que 
e::>.se uüentado prodnzis:-;e outras cohellliuencias grave:l. O delegado de policia e o jmz de paz 111;é,; 
sidente da met.n parochial representúJ•fw pedindo proYideucias. Designado novo dia pnra a eleiçàn,' 
ínandei logo 20 pra~·ns do corpo policial commandacla.'l pelo capit<lo f<' eu, para garantia da ordem, 
llfim de iicurem ú dispos:çnc do de!Pgudo de policia, e nos dias da eleiçno ú disposição do juiz de' 
t~nz, P.resident~ da me1.a ~arochial, rm:a guarda da urn~ e da liberdadP da eleiçno. Con:eo n eleição 
hvre c em paz sem nece:'lsJdude de mew algum repress1vo. Nao estando bem uveriguarJas as cau-
sas da desordem dada na 1. • eleiçüo, e não tendo clH•gndo ao conhecimento do governá os actos' 
dessa eleição, estando os unimos muito irritudos e havendo o empt·ego do::; meios preventivos em-
Jlregndos nntes da 2. • eleição produ::lidcJ o respeito á autoridade e contido os sediciozos, juÍguei 
·conveniente nno mamlar prueessnr os rnptoreB da urnn, e invasores da ·assembléa parochial, por 
que seria exasperar os animos e impedir o. reconciliação dos espíritos nessa importante localidade. 

Julguei que em taes circunstancins a Reveridacle seria funetita, a repres::liíü judicinria seria inef-
ficaz e impossível a npplicnção da justiça, porque estaYUO todos dominados da pnixo.o politica. 

· O processo que 'se abrisse só servoria para perpetuar n. discordw no lugar e causar esennclalos, 
porque juizes, testemunhas e part('S e rã todos f:nspeitos. Procedi acertadamente, por quanto o mu-
nicípio estú em Illl~/, e os animu:l esta.o hoje calmos. 
, Em officio de 3 de sctembt·o de 1869 o chefe de polida commnnicou-me que a lavra do CaethC· 
mirim, do termo da Diamantina, fôru iuvatilda por llandos armados degarimpeit·os e que ordenÍira 
no delegado de policia que di~persasse os iu\·nsores e proeedesse contt·a elles nu fórrna da lei. A 
16 de setembro do dito anuo fiz segnir para a Diarnnutina á disposição do respectivo delegado ,d(~ 
policia 20 praças, co mmandadns pelo tenente Si! vi o lJiniz Gonçnl\ies, corn o que c.on:;eguio·se a 
'prisilO e dispet·~o.o dos gal'impeiros. Em otncio de 2i de outubro do mesmo mmo o delegado de 
policia rt>fer1do par~icipou que os inva~ures das lavras d(l Cuethe-mil'im rounirão•iie, pnra de novo 
·entrarem nas referillas 1uvrt1s, e que fizera seguit· para nli toda a força sob o cornmnndo do tenente 
Silvio, áquern con!iám mandados de pri..:ao contra os indivíduos já pronunciados em crime de roubo. 
Chegada a força àqnello lug·m· os inva.:;ores e cl'imiuosos resi::;tin1o por espaço de uma hora; í·eRul-
'tarido do coutlicto a prisno do um criwinoso pronuncialio e de dons inva:;ores, e a morte do re::;is· 
tente .Tono Tatu. O chefe de policia mandou que fo.~sc remettido ao Juiz municipal o auto de coqio 
de delicto, feito no cndaver de João 'l'atú, e o da re:;isteucia para que o juiz in:::tuurasso os compe-
tentes processos. A camnrn munieipnl em 27 de llO\'embro fe~ participa~ilo analoga e asneguron-me 
que O delegado de polida e O COllltntl!ldante da força pnbliC\\ souberilo COlTesponder á confiau~!l 
publica, na importante cornmissüo quo lhes füra enoarregutla. . 

A 20 de novemht·o oHiciei ao dcleg·ndo de policia agradecendo os important~s srrviços que 
Jn·estám, e qne remettessH ao juiz municipal o auto dJ cot'po de delícto, e o da resi::ltencia, afim de 
que wsse intitnmado o respectivo proce;;so. 

O tleleguuo de P'llicw, l.:<>:l;)ideraudo a rosi~tencia eomo dc:Jobedienda a seus rnanrlauoo::, depois 
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das !l\'Nigun~líe:1 prodzn.e, · dev')]veo o coahecinwnt1 do fu~to e cit'<~nnstn:lcias no seu snpplente~ 
O juiz mnuicipa! , ab-;t.!·ahindo da re:1i~tencia ut·m;H.la ornpregnda pelo» Í!lvasore~, iu:~tUI,ll'Oll. 

proce~:,;o contra o com:nnndante do dt~~taca:peuto pelo erime de homiciJio. 
O delegado de policia r·epre:>enton contm a intervençu'J dJ j1liz lllllllieipal, visto a uaturesa es· 

pecial clo Jellcto. O tenente Silvio Diuiz Gon~·a!ve:,; reqner'I'O 110 jni:t. mnuicipal contru •.. o processo-
de homiciuin, qne lhe e . ..;tava instaurando e niio :,tmdo aLtcndido, pe11io provicletJcins ao ul'. juiz de di1·ei~ 
to. E,:telleclitwn.tle sua inter·vençã9 no nssnmpto, visto no estado da::; con:1ns nilo teriugereucia legal 
pnra o fi111 requerido, e aquelle per;;btio em pro::;eguir no oroce;;;;o. O.~ animo;; irritarào-,;e e em re-
lação ao:~ proce:;scs dividinlo :;e, formando partido:,; {t fuvÔt• do delegado e força publica e n favor do 
jniz municipal e do povo, o qual arne:1çava invadir o quartel pc:ru prender o tl:'n. Silvio Diniz Gon~ 
çalve;;. Esta que.:;t;1o judielm·iu foi elevada em politien, sustentando os conservat!ore~ o delegado do 
policia e o juiz municipa! o:> liberao:; E;(aminando os factos, :oegumlo os dado~ que tinha, re-. 
conheci qne a cornpetencia para conhecer· da re:Jistencin :duwda e procedimento da força publica 
pel't.eucia no jni:t. municipal, qne tinha jul'isdicçllo e;;pecial para o cas(). Ne::;te sentido off!c!ei ao dt1~ 
chefe de policia, ao rlr. juiz tle direito da comarca, ao dr. juiz alllllicipnl, ddeg:uclo de pol!cm e pro• 
n~otor· publico ela cnmat·ca, agnarJunrlo o re;;nltn1lo tlo proces::1o pnl'll apreciar com jnsti!;a o proee.~ 
dnnentrJ da::1untoridllde:> e da força publica Kão julguei conveniente, no estudo em qne se uchavào ns 
COtHns, tlnr C(Jl110 exi:;tenle o ccjufiicto de jut·isdic\;ào jutliciaria ontt·e o delegado e juiz municipal, 
rescn-untlo-me para o fllí:er se, uflpors dn:; iut>tl'ucções dn1la:<, pm·si.,;ti::l::>tnn ~rnl;as a:; autol'llludes n~ 
JH'or:eclimento iniciado, pot·que enl<lo 1mbmetteriu u questão ú ~eln~;.no d~ tlt~t.rtcto·n~.s te:n~~s .da~~~ 
de 22 tle :;et<'ll11)['0 de' 18")8 'll't 2 o R 6. reo·nlamentú de 3 de }lllH:Il'O de 18·13, !HtlbO 9. § !1. e UI ' - - ' • . ':1 • ' t:> • . • ,, .. t.l , .. 
tigu fil e decidiria temporariamente nos termos tlus lei:; <lo 18!>4 artigo 2-! ~ 12 e UVltiO -0<> · e 1 .... 
de Ug'O:'ítO de }8.)!). · . ' ' · ' 

~j,1111 t 01· 1- .. s p"rn reforr:ar o destncnmento, commuudath.\s pelo capttüo Lnua para sub::zh~ 
• ' · •J pt .wn " ' • · l cl ' I · · · ~uir no cornmont!~ dn força uo tenente Silvio, e fií: sentir n e:;te qne o)~ ecesse .a~ t eci::>Oe:; J.U-:" 

diciuri·t·· q .. 01• q·H' fo~;;em iuterpoutlo f'Ó os recnrsos lega.~& se os JUlga:;..;e lllJU:lto.;. '"• nue"q'l . ' , ... ' . . l l' . I . l. . , · o tenente SHvio repre::;:etltoU contra~ J1tl2 ue ~ tl'etto, rnu::; muut e1 are uvar por que er~ _1mpro· 
cedente, u.:;:;im como entendi prellHÜlll"à e lilCOUVellH.lllte U representu~àO que Íel: COUtl'<1 OJlllZ lBU• 

nicipul. · . . . . 
llestnbelecitla a ordem no Caethe-rmnm fiz retirar a força de::Jtacmht, retlusind~l·l' n 12 praças 

commaÍldutlu::l por um ulferes, mundunJo recolherem-se á capital o enpitào Lima o o t~:ueute ~il-

vio. 1 .. 
· A~ antoriclaues pr·oce,;;;antes nat npar·tlctp:)ril.o-me ntó hoje sobre a conclusão dos processo~ e, 
seo procedimento anterior, t.le sorte que ab~ttve-me de intervir e de declumr o conflcto dejuri::idic-

~à o. . J! • • • • f' t 1 . . E&te. acontecimento nno 10.t t~srgm.JCan ~ e poc erm ter cortsequencim> mai::l graves: pois qn!:l' 
~ numero dos gal'irnpeiro:;. attmgt:l .a quntt·ocentos, que :t"orii/() clebnndaudo em vi::;ta üa a,ttitud.~ 
tmerglcu que tom0u a autol'idr~tle, e porque em abono da verJatle os invu::1ores não tinhào ú SLHÍ 
hente pe,;son nlgnma de constderação. . 
· Etn tlm:emlH·o do anuo pa::;;;ndo cltegando no conhecimento tlo- sr. miui~tro da justiça que os e3.:.. 
cravos da fa:'.etHla de San~'A.nna da Bana, pertencente:> ao e,;polio de Ca:,;:;imit·o & Il'mão no .Mm· 
J~J Hespnnha. e.:;tavfw ::;ublevntlo:>, mandou <>I} delegado elo tet·nw lltH!li fotçu pam o auxiliar uug 
dilio·encius a q ne devia proceder. 

o Sab.entlo esta pre::1itlencia do facto, e constando qne estava semlo delapidado o· refer:id() es~ 
} 1otio, com prt>j:liw do· banco do l.Jrazil, seo principat credor, recommeL.I(lei uo de. chefe de policia. 
que proviüeucias:;e, e U.e:er·minei que para alli ::;eguis:;e ú dispo:::i~;flo do ddegado uma força. de ~O· 
praçall do corpo poticial, cotnmuuJaclas pelo cnpitflo F!·anci:JCO· Antonio do Carmo. · · . 

o dulegutlo em eu·nprimento ~Ua.& ordens recebidas dirig·io-se 1~ ·fazenda al!uclilhl, passol:lri-
goro:Hl bnscn, intel'fogon alg·utH fazendeiros vh;inhos e nada ahsolutnmeute eucoutl'Oll· que me~ 
l'eced::itl a.tt~u~rw, verifieando que uno havia o menor vislu.ntbre de in.5uneir~n.0 • . 

A outras syntl!icuncias procetleo se t·em,tivamente a e-~te tls:mmpto, e nt:'\.D se encontvou frmda· 
meuto no::; boato,;, CJ'Hl circlilnriío e pr·ovoc<trão a apçüo do governo. . . . . 

'reutlo sit!~) m<Hcndo o dia 15· de outnlH·o d.o a•1no pns~uào .pani ter Ln"'Br na cidade do Ube·-
raba .a execuçno do rúo Jm:emias, c::Jcrnvo coudemnado ú mot:te, tvli cheo·ou ~o dia 13 o correio de S. 
Panlo, tra:->eutlio rroo niai:io do Rio· o d.ecreto impednt de :lO< de ~etetuhr·o ~ 110 e-ommut<m. na de gnléd· 
Jlerpett~as a pena referida, have.n1lo g-mnde :mtisfaçu.o do e::;pi•llito publi~}ne:o;?a eiuatle. Ao anoi.tece1~ 
.de;;:-;e clJa comes~ .. on o pqvo a. reumr:::><~ na:> rt~<~s-.tendJ á frente os dr·:l .. j 11 ir. de· direito e llll!lliciJHll <lHe: 
no som tia lllth;H.:u e ao troar· úe lcgut:i urtrüetue:; duvüo vivas ú reli,rião, á a:Jsembléu pt·ovinciaiR' 
e U'l decreto de set.<.>mlH·o. o 

Mai;:; tat:Je dirigi0·.:iü o po;·o á rua ~~m rrne tuor~ava 0 promotor publico· da comarca. e começ_om 

...., 
I 
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n iu~ult.al-o, nrt•cmoçml:lo fHl,lt'il:'i pcla-; ".htulla:1, prJl'ta::; c to! h Hlo da c1sa do :>na rn;irlen~Úi\ Não 
tendo o deleg-ado /le policia força SII!Iicieute ú ,;na di.,po.siçrw ptu·a dispet·sm o grupo e rnántct· a 
(mlere, límitou-ilc a ncon':lelhnt· o;; cabeça:; do motim para nao contin11arem <~om os inclnltos, o que 
utinal co!l:;egnio. Em virtnde de reqni;;içfw do chete de,policia, fiz negnir· para übernba um de:>tuca-
mento de 1ô praças sob o cornmandl) e Ol'dem do capitão Si,verio Htbeiro de Carvalho. 

o delegado de policia procb<leu o auto de corpo de delicto nos estrag-os feito;:; na cusa do pro-
motor, e iu:;tnuron IH'Oce;;so contnt o;; delinquenteil. 

Na cidade da Itabit·a no dia 20 do rnez passado a c.rdem publica foi altPradn. 
Por oecasii\0 da chegada do respectivo jniz tnlmicipal, ])acharei Antonio r.esario de Faria AI vim, 

que se achnva nnsente do termo em r a são de um proces:'lo por crime de responsabilidade, do q 11al 
fora ab~olvido pt>lo trib,wnl da relação, reuni1·ão-se nlg-nns liberaes em numero dfl cerca de :JOl) 
cqvaHeiros e o fnrilo esperar a pouc1t liistanein <h ]HH'1Jnçao. Ao regressarem ú cid::de nlgntJS iullíví-

.i' unos conlPçarào entre vivas e rnoJTas n dil'igir in::;ultos as <t'Itoritladeil eoBstitt~ida:-<, no pnsso qno 
otltras attacarao as moradas d13 alg·un:; coü:::ervadores, nrr'ombando portas a machado e destruin-
do tudo quanto encontravãn no inteJ'ÍOl' da~ cnsas, cuj'()S Jonindores ~e escontlíno utterrados. Nn tra-
jecto dos tnrbulentos lJ.ela:; ruas forüo ap~drejadas ns casas dos eon~ervadore:3, e contra ellail <lirig·i-
do:; fogos nrtiticiae:;, não tendo e~cap.arlo a do pl'opl"io delegnrlo !le policia. O turnnlto continaon ató á 
~wite e segunclo as pnrticipnçoe.,; oitic~ae:;, havia reccioil de que :>e reprodm:i:;serú no dia seguinte: 

Üi'llenéi ao dr. chefe tle !lolicia que para ul!i seg-ui::;::;r., levtHHlo 20 pt·açns do corpo polida!. 
'COffillHl.lldadas pelo capitão Carvalho, allm de pes~oalnwrlto tomar conhecimento dos factoil, tlar a::t 

,'· 

lll'ovidencias pt·eci:;u:; pa!'a J•estabelecim,!nto da ot·rlem pnblica. . 
Em S. Pául0 do Mnriahé o armo pn:>o><Írlo, e~tnndo ameaçada a segurança individual do jniz de 

direito intel'IIHJ da comarca, e lwvendo nece;;:;iJ.nde ele se iniltanrar algnus pr·oce:;:;os e cuptm·ur im-
portantes criminosos, foi destacaria urna força do corpo policial de 15 praças, comnwndada" pelo 
tenente Macnatlo. A pre:;ença da força pnblicu, a pruclencia das autoriüatles, e o bom senso da po'· 
pulação, impedirão que se de~sem o::~ f,tctos de qne havia receio A força ahi esteve alguns rnez.es, 
e con;;eguio os tinil para que fora de;;tinatla, procedendo reg:u!armente seu dig-no cornmandante. 
; · .t\leru dos facto::>, exposto:> houve alguns de meaor importancia. O delegado de policia de Baõ-
per~<ly, sendo inform~do de qna n_o d,t;;~l'icto de Pus:-;a-Quatro praticavão-:::e neto" de de:-;respeito ú uu-
tondade, e ameaças a segurança mdt VIdua!, fez para ali marchar nma forca da <>·uarua uaeionnl com 
o fim de auxiliar ao re:,pectivo subdelegado na pri~no de diversos cri~ninosc~ e desertores. 

Encontr~~ndo-se e:;:;a f:Jrça com o réo .Jo;;é Hibeiro l .. eme, e dantl.o-lhe vo~ ela prisão, foi por 
ellc re,;poamda com um trro que offt:Jncleo gTavemeute o guarda· Cass1ano Correu da Silva e leve-
mente a outro de nome J a:;é Carlos Vi,eira. 

Tendo o delrgado conbecimento deste attentado, <lirig-io-se áqnelle districto acompanhado de 
1'G J'll'Ílça:>, e de harmonia com o :;nbclelegado fez prender· o re:Jistente, um outro criminoso, e uov!.'l 
recrutas, instaurando os respectivos processos. 

AlHII}HSTIUÇAO DA .JUSTIÇA. 

Nno pos:io ajuizar com segnrnnça do modo pcr·que é a(lrninistra<la 11 jnstiça nu provincin. por 
falta \H~ <lado:=; preci.Jos e completo;;.· 

Alguns rnagiiltmdo;; e promotores publicos são muito dignos, outro~, porem, ha que, esquecidoi3 
de sna ::ag-rada mi;;são, tem ~ncriticado a marcha r·egular dos Hegocio::~ pnblico,.,. 
' Empreguei Oil maiol'C:l e:;forçl):> pant habilitar-me n ter pleno conhecimento deste ramo do ser~ 
.viço publico, fazendo chegar á :1ecretaria todas as iufcrmações qne por t~d:;:, decreto:; e avi:5os dc-
vião'exi:>tir em 8eus arcltivos, mas não pude con::;eguir senao dados muito imperfeitqs. 

~IAGIS'l'HATUHA. 

no f .• de agosto de 18GD, até hoje, derilO-se us seg-uintes altem~~ões • 
. luizes de direito. 
FOI'110 llOitlCUtlOil~ 
Pam a comarca elo Geqnitnhy o haclwrel Antonio Carlos Monteiro de 1\Ionra.-Decreto de 9 

de Fevereiro· ultimo. Não entron aimla em ex.m·cicio. 
Para a elo mo Pardo o bacharel Jo~ó Hibeit·o de Almeida Santcs.-Decreto da mesma data. Nno 

·~útron tmnlwm em exercicio. 
Foi removido: 

. Pnra a do Sapucahy o jnir. de direito da de Therezina, nn provincia de Pianhy, bnchnrel Can-
dido Gil Castello llranco -Decreto de 3 <le novembro ele 1869. Não e::;tú ninda em excretcw. 

Aeha-se vaga a elo Parahyhnna por ter fallecillo o jui~ de clireito, bachuNI Lurt: Carlo~ tla Ro· 
r dw, em 2:1 de mur~o de~le armo. · 
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.ÍUlZE:5 liUNICIP:\ ES. 

Forno nomeados: 
Pm·n o terlllo de QJe!uz o bachart:l .To~ó ~oaquim Baeta Neves.-Dtlcret.o de 15 de setembro do 

anno p. p. 
Parn o <ln Campanha o hnchnrel Franci..;co .Julio da Veig-u.-DecJ·eto de 2!) de setembt•o de 1869, 
Para o da Bngngem o bnchnrel .J(n1o .Tose Gomes da Siiva -D1~et·eto de 1:3 de ontub1·o ultimo. 
Para o do 1Inr d'He:;panlHl o bacharel frlan>lel José de Castro ~lmteiro de Ilat'!'os.-Decreto de 

22 de dezembro ()o atmo p. p. 
Para o de Pitang-uy o bacharel Ig-nncio Ferreira de Almeida Gnirnarães.-Decreto de 9 de feve· 

reiro nltimo. Nilo entt·~n ainda em exercleio. 
Para o do PatrllCiniv o bacharel .Manoel Gomes Tolentino.-Decreto de 9 de fevereiro ultitno. 

Não aceiton. 
Para o da Leopolllina o bacharel Alft·edo Leite flibeit·o. -Decreto de 23 do março p. p. Nno ·~ 

entron ainda em exercício: 
f:orâo 1 econduz1dos: 
O jnir. municipal do termo de Jacuhy, bacharel Claudio Herculano Dnurte.-Decreto de 22 da 

janeiro deste anno. 
O do termo do Pomba, bacharel Luciano ltung·el de Azevedo.-Decreto de 21 de julho do an-

no p. p. 
For.1o remrJvidos: . 
Do termo de .Muriuhó para o de Sabará o bacharel Frand~co Hodrig·ues Seix:as.-Decreto de 29 

de setembro ultimo. . 
Do termo de Pitangny pura o de Muriahé, o bacharel José Oandido da Silva Franca.-Decreto 

de lO de novembro de 18GU. 
Entrnrl'l.o ecn exercicio: 
Em 31 Je agosto (lo anuo p. p. o do termo da Chri~tinll. bacharel Felicio .Jose de Mfrandn. 
Em 15 de st>tembro do dito 111111o, o do termo de Caldus bachm·el. Heinnldo Gomes de Oliveira. 
Em 16 de setembro ultimo o d•J termo de Santa llarbnm, Lacharel Francisco Jo:;é Alves de 

.Albuquer·que Filho. 
Em 19 de novembro do armo p. p. o do termo de Lavras, bacharel Antonio Cassemiro da Motta 

Pacheco. 
lleassumio ajurisdicçno em 21 de abril p. p., o do termo da Itabira, bnchnrel Antonio Cesario 

de Faria Alvim, por ter o tribunal da relação o ab:;olvido no proce:;so de re.::;ponsabilidade, que lhe · 
foi inilt;:urndo. 

Achao-se vagos os Reg-uintes termos; Parà, Patrocínio (por não ter o hacharel Manoel GomciJ 
Tolentino ncceitado o ltJO'ar) 1\lontes Claro;:, S. Uomão, Ubá, c os reunido,; de Sabat·á e Oaethé. 

. g 10 uclditnmento ás ~lotnflaçõe;:, declaro que para o tem1o de M:itl'ls Novas foi nomeado o búéha-
rel Pedro Femandes Pereit·a Oorrca por decreto de 3 Je rnur!;O deilte nuno, nao constando que te .. 
nha entrudo em exercício, 

J>HOslOTORES PUBLICOS. 

Forão clemittidos: 
o bacharefCluudino Pereira da Fonseca, da comarca do Piracicava, a 23 de setembro de 1869, 

á pedido. 
o bacharel .Joaquim Francisco de 'l'oledo ua do Rio Pardo a 1:3 de outubro do ilnno p. p., por 

IÍl'iO ter 11cceitado. 
O bacharel Juvenal de Mello Cnrramanhos, dn do Hio das Mortes a t:l de outubro de 18G9. 
O bacharel Eduardo José de Molil·n, da do Ouro Preto a 10 de novembro do anno p. p., á 

pedido. 
O bacharel Cnn(lido Xavier Hubello, da do Pirncicavà a 7 de dezembro de 1fl69.-Idem. 
O bacharel Antonio 'l'orquato Forte:j Juuqnea·n, da de llnepently, a 22 de janeiro de.:;te anno. 

-Idem. . . 
O bacharel Pedro de Alcantara do Almeida l\Iagalhães, da do Pit·acicava a 14 de fevereiro 

deste anno-ú pedido. · 
o bacharel Francisco Leite ele Mugnlhiles Pinto, da do Rio Pomba n 21 de fevereiro ultimo.-. 

Idem. 
o bueharel João Emilio ele !l q;;emle Costa, ela da Dngng-em a f~ (le mnreo nitimo.-tdem. 
o bachn1·el Felic:iauo Augu::;to ele Oliveit·a Penua da do HirJ·P,;:nllu ~ 29 ue março deoite anno, 

idem. 
?lfnnoel Jonqnirn Uermmieil da do Paranú a 18 de abril p. p.-Iclem. 
SeVC!'lllO de Olivoit•a liubrnl, ua '.lo Uio de S. Frauei:3GO H !l.Z <lu abril p. p.-Nílo foi a pedido~ 
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Forno nomeados: . . . . 
Para a comarca do J'cquitinhonha, Francisco Domingues de Oliveira-a 7 de aO'osto ·de 1869: 
Para a do Piracicava o bacharel Canditlo Xavier R'uhcllo· a 23 de setembro de l869, 
Para a do Indaiá José Soares da Silva,· a 23 d'e setembro dito. . . . 
Para a do IÚo Pardo, José Henrique de ~lello a 13 de outubro dito. 
Para a do Piracicava o bacharel Pedro de· Alcantara de Almúida Magalh!ies, a 7.· de dezembro 

dito. · · · · 
Para a de Buependy, o bacharõl Joaquim Ignacio de Mello o Souza Gequiriçá a 22 de janeiro 

do corrente anuo . 
. Para a do Rio Pomba, o bacharel Feliclano Augusto de Oliveira Penna a 21 de fevereiro 

ultimo. . . . 
Para a da Bagagem, Antonio Luiz de Souza a 4 da março ultimo. 
Para a do Rio S. Francisco, Luiz José Affonso l?ernandes Junior, a 22 de abril proximo passado.; 
Para a do Ouro Preto, o bacharel Joaquim Bento do Oliveira Junior, á 25 de novembro de 1869. 
Pura a do Paraná Luiz Marinho da Silva Oliveira, a 26 de abril ultimo. · 
I•'orilo removidos: 
Da comarca do Parahybuna para a do Piracicava o bacharel Antonio Arnaldo de Oliveira, a 

H de fevereiro dGste anuo.· . ' 
Da do Piracicava para a do Parahybuna, o bacharel Candido Xavier Rabello, a 14 de fevereiro 

ultimo. , 
Da do Muriahé para a do Pomba o bacharel Francellino Dias I•'ernandes a 29 lle março deste 

anuo. 
Acha-se vaga a do Rio Pardo. 
O quadro junto sob n. 2 representao estauo actunl da magi::;trntura na provincin. 
Procurei prover todas as comarcas em pt·omotores formados em direito, mas uno pude con·· 

seguir mco intento, conservando alguns leigos que achei, e nomeando outros que me parecel'ão 
idoneos. 

· A ras!lo por que ha repugi:mncia geràl. dos bacharei's para exercerem as promotorias ó a exi-
guidade do~ vencimentos, e a insufficiencia dos emolumentos que competem-lhes, sendo obrigados 
a despezas superiores nas viagE>ns forçadas por toda a comarca. 

Urge que os poderes do estado attendão a esta classe de funceionarios publicas~ que silo orgttos 
indispensaveis da ordem judiciaria. ·. . . 

Em diversos officios e circulares aos juizes de di'reito, recommendei a execução de leis e re-
gulamentos, impondo-lhes obrigações, ·e á respeito de alguns cuja conservação nus comarcas é 
ultamente inconveniente, solicitei medidas do governo gerul, 

OFFICIOS DE· JUSTIÇA. 

De accordo com a resoluçno de meus antecessores, tenho provido os officios de justiça por 
meio de éoncurso, convocado por edital, e mediante a exhibiçno · de provas regues de capacidade in~ 
tellectual, moral e civil. · 

'rodos os officios que ·achei. vagos 1 e forno _vogando. forno postos em concu~so. Entre os con-
currentes de\•idamente habilitados, nomeei os C1dadaos constantes da relaçilo seguinte: 

Do 1. • de agosto até a presente data, derno~se os seguintes provimentos: · · . 
De José Moreira da Silva Menezes, no de 2.o e;Scrivuo de orphilos da Campanha, a 9 de novem .. 

bro de 1869. . . . . , . 
De Eduardo Rodt·iO.ues da Fonseca no de 2.o dito de llaependy, a 3 do dezembro dito. 
Do padre Joaquirnt>AntonioHibeiro Xavier no de curador geral· de orph!ios·do termo de S. Fran~ · 

cisco da:; Chagas a23 de setomhi·o dito. · 
De Bernardo Antonio de Castro nos de contador e distribuidor do termo da Formiga, a 23 de 

fe'vereiro do corrente anno... .· . . . . . . 
De José Pedro Xavier da .Veiga no de escrivilo de orph!ias de Lavras, a 7 de abril deste anuo. 
De Joaquim de Souza Nogueira, no:=~ de partidor,· contador e distribuidor do termo de S. José 

d'El~Rei, a 15 do fevereiro do corrente anuo. 
Do coronel Antomo da Costa, Pereira, ·nos de contador o clistribuidor do termo da Oliveira, a· 

21 de abril ultimo. 
De Joaquim José Campos de Dittencourt, no de 2.? tubellt!\o do UM a 22 de fevereil·o deste 

anuo. 
De Francisco Goulurt Horta, nos de curador geral do~ orphnos e promotor de capellas e residuos 

do Ubá, a 29 do março ultimo. 
Di Manoel José Dias Pcreíra1 no de partidor do termo d~ Itajubá, a 15 de fevereiro deste anno. 
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De Manool Luiz de Amorim Junior. nos de partidol', contudor e di~tribuidor do termo de 
Piumhy, ~ 10 do corrente mez. ' 

Forào de$ignados officiae::~ rl0 registro geral de hypotheca~: 
Da comarca do Muriuhé o 2.0 tabelliao do Ub{L, Joaquim José Campos de Dittencourt, a 6 de 

abril de:; te· anuo; 
,Da comarca de Puracatú o 2." tabellino, Enzebio Michael Gonzaga. a 19 de abril p. findo. 

REGISTRO DE HYPOTHECAS. 

Além das durts designações para ofllcirtes do registro dás hypothecns. mencior~adns na relação 
do!! officios de justiça, o que houve á re,;peito foi a cix·culnr de 21 <le fevereir·o ultimo, que dirigi 
stoiljuizes do direito, exiginuo informações sobre· a execuçao do art. 98 do decreto n. 3543 de 26 do 
abril de 1865. · . · 

E:!te importante serviço nao marcha com a regularidade conveniente. 

FORÇA PUBLICA. 

Ao ·encetar minha ndministrnç11o, já er~o conhecidos os felizes acontecimentos da gnerra, que 
lJOS der!lo a posse do Humuitá e Assump~ilo. Os gloriosos successos do ltororó e de Villetn, Lom-
mns Valentinas e outros,'jú lmvino posto termo á grande guerra, e erno o principio de sua defini-
tiva concln~;no, de sorte que uno fiz sacrificios para angariar forcas para a guerra, lirnitando-ms 
<1 empreg·ar os meios ordínnrios, e o tornar etfectivas as ordens dadas por meus antecessore:;, qua 
nno tinhno sido executadas inteiramente. 

Verificando que ulgnns otliciae:> ua guarda nacional deixarão de obedecer ns ordens do meuan .. 
tecessor, uno pre:>tando os contingente:; da guerra exigidos, e embaraçando os esforços empre-
g·nclos pelo governo pura agencirn· forças para n guerra, tornei effectiva a comminaçno da sus-
pensão permittida na falta do execuçno lie ordeus. · 

Concorreu a p!·ovincia duraut~ a minha adrnlnistrnção, a datar de agosto, cvm o contingen-
te eoul!taute do seguinte quadro. 

V~lrnntarios . ' :J 
·J)e~ig-nado • • . • 
· Heerntus para o exercito. 09 

Pnra a armada ; • · fl 
Uefractarios • • .• , 9 

117 
Havendo ob3ervn!lo ctne era ncloptndo pelas autoridades e rresmo na capital, o harhnro e i]. 

len·nl eo:;tüme de condnt.iJ·-se o:> recrntas nlg-ernados e encorrentados, e de conservai-os nas po. 
v;'ações em troncos, prohibi absolutamente semelhante procedimento, e dei us mais ter·minante::; 
ot·dens para qne elles vinjássem livres de ferros, e fossem tratados corno ciuadnos de um puiz li-
vre, ordtmanuo qne a:> escoltas q ne os conduzissem fos:'lem dobradas para segurança. 

E:;ta medida não prouuzio inconveniente:;, porque nno houve air11lu fr;gas ile recrutn:>, nem 
conflictos, sendo certo que no regimen dos ferros, occorrerao diversas evasoes e de:;;ordens do:-; 
l'ecrutos. 

E:"pero que estn medida legal e hnmanitaria, será conservada. . . 
A circular foi expeuidu a 5 de fe\'ereir·o do corrente m1no nos seguintes termos: « Tendo ob-

servado ·que nesta provmciu existe o t)OStume de, em algumas localidades, sernm presos os cida~ 
dnos em troncos, e conduzidos os recrutas e criminosos aigemados e enconentados. sob pretexto 
de segur·ança, violnndo-se os principias de humanidade e u:; leis que prohiberil taes torturas, ~e
corÍlmendo a v. exc. que expeça flUas ordens para qne cessem tae:; abuso::~ sob pena de effect1va 
l'e:;pon::mbilitlatle du:; autoridade:; qne Oi! pt·aticnx·em; devendo os· criminosos e recrutas serem con-
duzidos livres de ferro'l, qt•aesqner que sejao ua c:ircnnstancias, e devendo as autoridades empregnL' 
outro:> meios de :;egurança, como sejão dobrur ·as gnardM e escolher os muis aptos. Ontro :;irn 
recomwende às nutoritlaues q ne entreguem as corrente:'! e nlgemas existente:'! nos collectores, pnm · 
que e:Jtes cumpri1o us ordens que á respeito receberem da· the:>ourariu.-Deol:l guado a v. exc.-
or. dl', Chefe de pOJiCÍU da IJl'UVÍIICÍU, I 

GUARDA NACIONAL. 

N1 pessoal da gnnrrla· nnciollfH tla provinda, verificou-se o sPgtfinte movimento. 
Forào suspensos do exordcio 11<!:; posto:; re5pectivo,:; por Lf}lllpo iuuetenuinuuu na forma tio 

deCl'0tU U. :35. (j li C ·1 UC Ug'OI:ltr) de t8Jti: 
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CoroneL~ CO!llmnwlnnta.~ snpariore;:~ ~. sondo .Antonio L•til Pinto de N',ronhfl, commanrhnte 
superior de Itujubá, por portnriu de 12 de agosto de 1869: 

.José Caetnno Bodrignc;:~ IIrirta, do dq .Juiz de Fóra, por portaria 1le 30 de ngosto ele 1869.-Ltüz 
Antonio de Oliveira do de Bnependy o Uhrii;tinn, por acto de 30 do outubru de Uü!}. 

'l'eneutes coronei::; commandume::1 de corpos,-Nem um. 
1\lajm·es.-ldem. 
l:»pitües.-ldem. 
'l'enente.-1-Ao totlo 4. 
Forao reiutegt·uuos em exercicio ue seus postos, nu forma do uecreto 4230 elo t.• de agosto 

de 1868. 
Mnj')res .. 2 
Capitne::> 'l 

"' 'l'enentes. ' 2 
AI fere:! . 2 

Total . . • • • 8 
Forllo díspeneudo.s dó exercício dos retlpectivos postos no fvrmu do Llecreto neima citado. 

Alferes • . 1 
Fóriío consideradas sem otre~to, na forma do artigo 79 do decreto 722 

1850, as nomençOei! de: 
Cnpitües. 
Tenente::; ·, • 
Alferes . 

de 2:> de 

4 
26 
37 

'l'otal. • . 67 

outubt•o de 

Forilo privados dos re;;pectivos postos, na forma do artigo ü:.> da lei de 1 U de ~ctembro dq 
lStiO, o:; seg·uinte~ olliciuc:;. 

Cu piUl.es , 1 O 
Tenente:; . 17 
Alfel'e:> • !?H 

~J.'otal .. · ~5 

Forllo s•rspensos na forma do artigo Gl da lei de H) de setembro de 18ií0: 
CotHtnntHiante Hwrioi'-1. -
l•'orão uommHlos em vil'tude tlo mtig·o ·18 du lei n. G02. 

Cnpitrtes , • 
Tenentes. 
Alferes • , -

Total 

45 
(i;} 

' I;~:) 

Fo"no suspenilos pum responderem tteonsellw, na forma do nrt. 98 da lei de Hl de setembro 
de Hl50: 

Tenerr'te coronel • 1 
)fnjor . 1 
Cupitüe;; . • • • 5 

'l'otul • i 

. Por mrlhor quo· fosse o meo desejo de nlliviar a gmmtu nncionnl d.o serviço ordinnri0 e do des-
tncnmento, f11i obr·ig-udo pelas circnu::;tancm::~ á r·ücorrer ao seu se!.'VIÇO, quer na capital, qu~r na 
pruviucin, vi::;to não havei' força de linha, e a in;;•1t1iciencin da do corpo policial. . . 

. Forno uutol'isudo:; de:Hle ug·o~to O:l seguintes de::1tacnmento;; da gnur.1u nacional. 
Em Pnracatú-10 praças cr1mmandnda:; pot• um sargento, pot' ordem de 30 de ugosto. 
No Pmtu. 6 di tu:; por ordem· u.e 9 de setembro. . 
No 'l'urvu 6 dita:; por ordem de ;27 de seterubro. 
Kr: S .Jon.u d'El Rei, 10 ditas commundadtt:; por um sargento 1·orJ.em uc :li de setembro. 
Htu Pa:;::;o:; 10 dita~, or·dem de 4 de outubro. 
Em t\anta Lu;:rn G dita:!; ordctu de 21 du dczelllhro. 
Htu ~lJtüe.~ Ularu.~ 10 LliLtw, urLi0111 de 22 de ouLu·H·o, 
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I~rn Grllo-J.\Iog-ol U dita:;, ordem de 3 de novembro. · 
Em Caethé 12 ditas, sendo 6 por or.lem de 17 de novembro e G pela de. 5 de fevereiro do COl'• 

rente anno. 
Em Que!uz S ditail, sendt> 4. por ordem de 23 de março ultimo. 
Na Piranga 6 dita::~ e 1 sargento, ordem de 22 de janeiro. 
Na Ponte Nova 7 ditas e 1 sargento, ordem de 22 de janeiro. 
Na Conceiçao 12 ditas o 1 sargento, sendo 6 por ordem de 2'( de janeiro o G pela de t; de fe· 

vereiro. 
J~m Sabará 6 ditas e 1 sargento. 
No Cur·vello, idem idem. 
No Indaiá idem idem. 
No Araxá 10 dita:l e' 1 sargento, ordem de 2 de abril ultimo. 
So~ma 151 praças e 10 sargentos. 
Nesta capital o destacamento da guarda nacional, organisado pela portaria de 18 de agosto, 

na forma do decreto 1471 de 1854, foi por mim modificado pelas seguintes portarinB, que redusirno 
o destacamento sem inconveniente algum, e com grande economia dos cofres publicas; separei o 
serviço provincial do geral, fazendo a guarda nacional da capital só o serviço geral, e o corpo 
policial o provincial. · 

As portarias forno as seguintes. 
« w de fevereiro de 1870. , O presidente da provincia, visto haverem cessado as rasões em· 

que se fundou a portaria de 18 do ugos~o de 1 ~68, que organis~u ú destacamen.to da guarda na~ 
cional para 0 serviÇo da guarn.ição da c~prtal e outroi', resolve mo(hfical-o do seB:umt~ m~do: O nu~ 
mero de pwças de:;tacaua3. tica reuuzrdo a t 18,. deveado o com~a~dante super10r distnbmr o ser-
viço por todos os corpos sob seu commando co.n Igudlade, sub~trtumdo de 3 em 3 mezes as praças 
e officil:te 3 de modo que os suldauos destaquem com seus respectivos officiaes. · 

· Farão parte do destacamento, um capitao, um tenente e um alferes, sondo o 1.0 o comman..; · 
dunte do destacamento. 

Faráõ tambem o serviço da guarniçno 118 praças do corpo policial, commandadas por seus 
officiues, de dous em dous dias, completando-se as faltas com praças da guarda nacional do mes~ 
mo destacamento, que em tal caso ficno commandadas pelos officiaes do corpo policial nos dias do 
serviço e durante elle. 

Do mesmo modo as praças do corpo policial completaráú as faltas da guarda nacional nos 
diaa de serviço desta. 

Outro eim determina que a força destacada fique aquartelada de dia e de noite, nno se admit-
tindo em caso algum que as praças se occupem em serviço estranho. E em caso extraordinario, a 
g·uardu nacion?l e força po~icial ~os. dias de repQUSo, serM subsidiariamente chamadas para auxiliar 
a~força que estrvor no servrço dumo.. . . . 

, 17 de março de 1870. » O presidente da· provmcra, tendo reconhecido pelo mappa do corpo 
policial que hu nesta capital a força neéessaria para o serviço da guarniçllo, resolve reduzir 0 
desta carnento da guarda nacional a 59 t>raças, incluindo um tenente e um alferes, nca'ndo assim 
modificada a portaria de lG de fevereiro p. p., e econornisado o grande dispendio dos cofres publi-
cos com allivio dos onus que tem sofft·ido os cidadaos. 

, 13 de abril de 1870. • O presidente da província em additamento á portaria de 17 de marr.o 
ultimo determina que o destacamento da guarda nacional do serviço da guarniçno da capitai 

' d d . , fique composto definitivamente o mo o segumte: tenente t, alfere::'l 1, 1.• sargento 1, 2.•• ditos 
2, furriel1, cabos 12, corneta 1, solda~os 63, somma 82. 

A guarda nacional, quer para o serviço ordinario, quer para o ex.traordinario, uno prestou os 
serviços que podia e devia, nem está regularmente organisada. 

Empreguei diver.:;ós .esforços para melhorar este estado de cousas, mas o esplrito politico de 
uns, a má vontade e iguorancia de outro!1, imp~dirno Je conseguir cousa alguma. Ha necessidàd6 
do medidaa energicas e radicaes para ele·.rar a instituição á altura da lei e das necessidades publi-
cas, para corrigir abusos chronicos no serviço da capital , o que faria se me demorasse na 
adrninistraçao. 

Por decreto ·lll6! de 29 de janeiro de 1870 forão extinctas as companhias avulsas de cavallaria 
e de artilharia da guarda nacional desta capital, e com ellas creado um butalhllo do infantaria 
com q_uatro companhias de servi~o activo com a numeraçno de 71. 

Para tenente coronel deste batalhno foi nomeado por decreto de igual data e patente de 26 
de março, o capitito Vuleriano Manso Ribeiro de Carvalho. 

Este batalhiio n!io foi organiiiado, ma:s este assurnpto esta pendente de decisn:o e da propostas 
do re,!:pcctivo commandante. 
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., O tene.1tc col.":mel R 1)'.1Úmdo Norüto (Ia-Sil\·il .Ath1ide, cl)er., tlo e;;tn(l,~ mnior Jit g;,i.nrdn;tnn-
, cional de~ta capital, e com mandante supel'ior inter·írw est:í. no goso de lieeur.a. · ·: ~· :: 

Achan!lO··se Od cor.mei::J Ftancbco Teixeira Arnm·a·l e Joüo .Jo:-;é de Mag:alhãe:-; fó~a d•lS r;eu:>,cor:· 
pp;;, de"ignei para senir de comníanclunte :::mpet•it;l' intm·i:w o tenente eorollel Vuleriauo M:lll<oO 
Hibeir·o de Carvalho, qnc hude pre~tar os valiosos Het·viço:J que semprepre::Jton na gnardfl uu~!i01·1;J!, 
sobre tudo como com,nandante do do:::tacamento du capital, de cnj(ls :>el'viços foi dispen:iado ud-. 
cume:Jtc por que foi redu:::ida u frJr~a de:;tuealla por· moth·os econorniccJ:>. . 

'· ·, DEPOSITO DE AH'l'IGOS BELLICOS. 
Continnn este d~posito ú car·go do eapitilo reformado do eJ.:E'reito, ,Tono ,Antonio dn Siivn. 
Em vbta de proposta· do re."pcetivo enearrt::gado, f(li demittido por neto de b do eoneute ruer. 

o escriptururio José Con~taritino Lncln!~,;ugnP, por faltl\ de ll!tl>ilitur·oe;:;, e nomeado pura ::;uiJ"ti. 
t'uil-o o ulferc:l honorario do exercito; Fr<l!Je:sco de Panln Sant.os. • · 

f:::er.do apresentado o mappu do urmnmento impt·estavei t~Xi:Jtente no deposito, rnandou-so 
Ol'çar o concerto u'nqnellas nrmu;; qtlC c:;tive:":>em Íiindá em circuu,;tancias de pre.:;tur-::;e no set·-
víço, e em Yi:;tn llo orr.;utuento foi u the~onr<Jria de fa:6endH uut<Jrisada H põr o,; refericlot:i conc:erto:-; 
ern ha~t.u publica, firmando ern 17 de março ultimo contructo com o cidudao Domingos Fenwnde:-~ 
Hubello, pnra o concl'rto de 200 a rmn:;. · 

No rufurido deposito existe algum furdnrnento proprio de recrntns, sendo porém cet·to que o 
nn:nero de cambn& e calça~ que se drw em dnpplicatu, nüo eiltá em rel!lçíl.o ao numero de blut:<t:~ u 
butiets que se de~tl'ibne urnn :;ó peça i>arn cada recruta. 

De calça;; e camisa~ o depo~ito neces:-;itn de forueeimento. 
O e::;cripturar~o demittido., repre:;entou <.:outra a iujnstiça de sna dernissrw, taxando de fuJ:.;n ~~ 

parte do encarregado do trem bdlit:o, e far.endo aceusa~:üe;,; a Es:;e funceionnrio. M,mdei tpte o aju-
dante d'orden,;:, ouvindo o dito ernpt·egu<lo, info:·mnsse a re:o:peito partt reparar a injustiça do meo 
neto, se a reconheee,;'1e, e proceder contra o E'IH'arregado do trem bellico, ou pam tnautt;t· o ucto s0 
confh·masse o juir.o quo formei em vista da partrcipa!]flo de.~se funccionario, l!lll:l até eutãu merecm 
u :mal coufiau\)a. 

DEPO.SITO I>E POLVOR.\. 

R:;tnnJo em completo estnJo de rnina o predio que nesta capitnl serve para depo;;ito ele poh·orn, 
riiand'ei em 2~ de julho do :lnno p findo q11e a di1·ectoria d\j obras puolicus proeede,se ao or~:a
meuto dos concerto:-; ueccssarios a es:;e predio. 

Foi-me apresentado esse tt·abal!w e:n 12 de novembrG cb mesmo nnno, e n 7 rle der.emhro se-
guinte levei-o ao conhecimento do gorerno impm·inl, .solicJtundo o nece:;::>ario cretlito pura levar a· 
efl'eitci ris obras orçadas najqnantia de ~:·232g',ô5. ' 

Por aviso do ministerio da g·uerra de v de fevereirü nltirno tive commnnicnçáo de hilver siuo 
c'oncedido e::~se ct•etlito, e em virtn1le di,;to e:-::pedi a 22 do mesmo rnez ns couve11ientes ~ordens, a 
tím de terem execuçi1o o:; refurido:;; concertos, CD!Il toda a urgenciu, attento o e~ tudo de · deterió • 
ração d'aquelle eJ.ificio. De.sLa re::;olução <.lei na me::;ma juta conhecimento á the::iouraria de fur.eudu. 

CORPO POLICIAL. 

A for~a etr~~ctivn do corpo policial nno attinge o munet·o fixado pela lei n. 1;i98 de junho (do 
186;, pot,.; que o e:;tado eífeetivt.• é de :W ofiiciaP,.t e:>:~~ pra~~as, quando u lei tlxou o nnnrero dl' 
a2~ pra~us, de sorte que faltao 88 pra:;n:;, sentlo 3:> da 1 • companhia de cavullariu, 7 musicos, e 46 
de infautarin. ' 

E' evidentemente insufficiente pnru os necessidades tios di\·er:;os ser·:i(;OS em que deve ser em-
pregada a força t:t':ita vu.:ta província. 

A pezar dos esforços qne empregnei, nmHll\ pntll'l con~('guir preencher o numero legal. 
E' de absolrlta necessidade elevar-se n ~orça policial :la provincla ao menos u 800 praças de 

pret, formantlo 8 compuuhias. 
· Distribtiicla:> a::l praça:; em arrecuJaçrro de fundos publicas e no ser•·iço fiscal da;:; recebeclorias, 

destacadas em lugare:; remoto;:;, o corpo nno tem podido re<;eber a instt·ucçào e disciplina conve• 
nientes. 
· Uednzi o mais qno pnrle a forçfl empregada em desblcamentos de policia e no :;erviço fi:::cal, 

e concentr·ei na capital o maior numero de pras~n:> qne foi po->:-~ivel, Mim de moralh;ar, rliseiplinar e 
l'n:;tnlir, no menos pat·te do corpo, pnra sati~fazet• uo serviço publico da capital e centruli:mr parto 
da for·ça paw acnclit· aos extraordinario:;. En m1o podia contar com a G'IHII'Lfa naciomll por: nao 

, .póriel' reorgnnisnl-a :-:nbitamente,· do :::ortu '1110 tinha ncco:;::;idade de coutralí.;at· a fur~a pulici:Jl; 
.Mim. de mantcn· n ~JrdNn publit:a •. 

,• 
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... l;Jlo tive 't'empo. de 1le!'!envolver todo o l'D\lll plano o d~ oo.correr à totla:s ~s registenoi!\'3 oppo~ 
ta;Et pelos intere,:;se11c individunes o 1ocnes. . 

A guarda municipal foi &nppt·imidn pela lei n'' 1.60t. . _. 
. Aos municípios nabilitnrllo·t:e a ter f<H"Ç!l pnbltca pohcwl, de t;Orte qne torlos re::~i;;tirão á con""' 

tralisnçno da força nu cnpital. O corpo policial pe;u lei tornou-se força provincial, o et·a insuillcitmtQ 
parn todos ns neces$idndes da província. . . . . • 

. conservei alguns destacamentos nos m•mtc1p10s onrlr~ n nece""'dnr](> era mnii: nnperi:Jm, o pre,;-
tei ás e;_;tnçOes flscaes a força 'llle para i;;so fui po;:;.üvel conceder, o chamei o re;;to da força 
para n capital. . . 

Tive occasi!lo de reconhecer o nct.•rto do mPu sy::;temn, polfl qne, qnm:1 n0 mesmo tempo u 
ordem pnblicu alterou-se na Dinmantinu, Uhrraba, Mar de Ilt'~[Hlnha P. :-; Panlo rlo :\lt:rinhé, e pude, 
com a força centrulisndn nu cnpitnl mnnrlar contingeutt~~ de furç. policial prrt'll e:;,e,; pontos, o quQ 
por certo nno fal'ia, se eetivesse toda di~per,.;a na proviccia. 
· Penso que é uma desmol'Ulí:>uçil:> para o corpo policial empregai-o no serviço da~ rccebedo-: 

rias e estaçoes fiscues. 
A experíencia o tem cJpmonstrado. 
Devem as estações tiscae:> ter guardas Cl\'JS e::;pecine:;, c~õnvenientementn estipenrlin1L1s. 
Ne:;te sentido projectava altt!rar o regulumeoto das reCllbedot·ias, e :;olicitnr da u:-sonibléu le-

gislativa c s meio:> pr(>ci::os. · 
As antoridades policiao::: precisi'IO rle força para o sf:'rVÍ\JO ordin:nio da policia e pura o re·. 

crutaniento, de sorte qun, eada município deve ter no minimo !O praças e no max:imo 20. A capital 
corno séde do governo preci::m ter· pelo 111tmos l(it) prn~'as. 

Brputtl L:convemente o engHj•unento de pra~~as do C'>rpo policial, fóra da capital, longe d(} 
inspeeçüo do governo, por que com u relaxaçno dos nos~os costunws e predomiuio dos interes~e:5 
pessones, o iut1-.resse publico ".>offre sempre. . 

Os invulidos que farão addidos ao corpo policial e ao de:;tacarnento da guarda nacional da ca-
jJital, provnrM mal 

Sem de::;conl1eeer a procedencia d0s motivos qne actuarno no nnimo ele men illnstra,lo nnte-
ce~sor, para autorisar engajamento de força pr1licialno:; mnnicipio:> para nhi servirem, ti\"c neces-
siclaue, por circunstancins in;perinsas de chumur grande parte ded:<e,; soldntlr>::; pnra a capi!al 

Nilo holl\·e viola~fio de contracto, por qne, senrlo elle lllterpt·etlHlll tle nee .. J·do eom a:: lei:-;, essol 
t'Ilg'lljurnentos nnn púdillo ter a natnresu · dt~ munif•i;Jae:>, por qtw ,:eria. perpetnnr eqt·pos II!Illl!CÍ • 
pu e:->, re\·ogados pe!a lei t 601, de :;o r te que venuuLecerino nos muuictpiosem quanto f.Js:;e isso pos-
sível e conveniente ao ser,..ir.o publico. 

Attendendo, porem, á· eq uid~<le, tlei baixa a alguns soluados engnjauos nos municípios, que 
tinbno farnilia e u req nererno. 

o t'y::;tema do fornecimento de fardamento por arretnntnç.ão, se;:;unrlo pt·e.•ct·ove o regnlamen~ 
to 5í, nno sati~faz nos casos mg-ente:;, e me:;mo no~ cu:>os onliunt·io,; pre:;fa-::-e n ubcls:lS qn·~ uno silo 
sufticientemente impedidos nem reprimido~, segundo o e,;tado e:;pGcial dos uos:;o~ co:;tnme~. 

:Me parece conveniente que o govemo directnmente obtenha do governo geral o fardamento e 
armamento preeisos, por meio de inclemr.ba~ilo elo:; cofres provincia':l:; aos gernes. 

Cohibi-me de empregar 05 officiae::1 do corpo policial na anecad:t~<1o de fundos publico-;, nno 
só porque contraria a naturesa de suas func.~Oe::;, como tambem pr>t' q•re Od ernpregath'i ti~c1w:.; sl'lo 
obrigado::; a arrecadai-os e rtcolhel-os ao,; colr·es publicos, mediante formulas e garantia:- :mfíieientes. 

Projcctnva reformar o reg·.ular~lPnto do c01yo ~l(l]icial no ~entirltl de I!Jellwrar a pnrte di~eip:inar 
o penal, e de orgnni~al-~ com ~ntcll'll autonom•a, lrbert.ando·o dll jngo da thel<HlUI'arh~ Jll'oYincial. 

O sy:;tcmn uctnal e pe:;::;Jmo para o nndmuento regular dos negocio::; do cr1rpo, que estüo lliem-
pre utt·azado::: por· causa dos pn,cessos moro~o::; ela me::;ma thezourarin. 

Chamo n atten~no do men suceessnr para e.-te a:::sumpto. 
1~' conveniente dar ú admmis~ração do corpo inteira uutonomia, ,:alvo o tLreito de inspecçno do 

governo e thezourarm provinclnl. . . 
Por conveniencias do t'érviço pnbllco, 1InJ necr,,;,.;idnd·~ de clemittit· 0 ~~omm 1mdante· df)s!e c0r-. 

po, mujo:· Jo:::é Mariu de Siqueim Ceza1·, porque P'Jl' di'l'er~jQ::; ~teto~. quo praticon, perde11 o direito 
á confiança do govemo. • 

Pelas mesmas razões forno demittirlos o tnnntlantl' E117.nhio .i'J~é Gtlnznga, o:.; ·1cnente:> Cnr-
Io5 Angusfo H:beiro de Campos, e Emílio Antouio de Cn-1t'u Bndo.~. 

Nomeei para co.wmandatit? o t~mjot· ref•:I'IIladrJ do nx.Pn~il'•, Jllit(jllillt .J..: é ~loreirn dr :\lcnd"r.çn~ 
para matHlante o capttl\o Auto1110 Dw:; uo,.; tianto~, para tetll'nte q•;a 1·tel me:•tre 0 wr 1etli.e I:t.it!.;1.0 
l)io Peréirn, ü para tenente Pedro Pio Pereira. 

Havendo pt>dido demissão o .capitiiO r·~t'<Hlci:3CO Antonio elo C>!I'Tllf), o n~·JIIC!'itlo Voltar pal'll a 
iliçriti.Uill c.l<~ {;Overno como 1.G oilicial, ío1 sub:ltituido pelo tetlento Pedro de Aleantara .lleD (ia. 
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t'::l1toçnUw: proffi'()\'}00 a c:~ptft;<l, sendo aubstltuido rl9 lqrnr do tcnentá vj'uUantc.pelo cidfldtío Je~a~ 
quirn Antonio da F'ouseca. 

Em 14 de outubro do nnno pp. o~ dol<tores Fernnnclo Teixeira de Sonzn Mng·nlh!'i~, Jo::'é Mtu:fmo 
N'ogneira Penido e Curlo:> PeiXL1o de ~lello, forno J!Omendos rnemlJros tlu cmÍmiÍi;Sno que designei 
p:u·a examinar o livro tle nsH't_ltnment;J 1~11~ prnçt,s do ~u!'po J!?lic!<il, que t>e nd1ava 'l·iciudo. Em -vir-· 
tnde do pnrecerj dessn{ccmmt~:sno oilk1e1 a th(·ZOurana provmcwl e ao dr. chefe de policia para 
provHenciurem. 

A 11 de dezembro distribui n for~ a policial em dive1 sos destacamentos para 0 f:erviço po1fcíal.. 
e fi-cnl. 

A t9 tle março)iltimo foi nomend!t nmn commis~llo composta do dr. Di0go Luiz de Almeida Pe-
reira de Vítscoucellos, mnjor Francisco Muria da Concei~rto, e Bnpti::;ta Carla~> José àe Mello, ú fim de 
inspecciouar o corpo policul. 

-Ainda clln nno deu contn]de s€us trabalhos. 
N0 relatorio qne jnrlt.o em appen.t<o sob n.• 3 do commandante do corpo policial, v. cxc. encon-

trará outros esclarecimentos. 
Pen,:;o qne o augmeuto dos \'encimentos do.; otficiaes e praças, se&!'undo reclama o commnn-

dante, é de urg-ente necessidade. 
Com o habil e hone~to com mandante nctnnl, v. exc. ha de ter 11 satisfaçno de ver o serviço pn· 

blico marchar regularmente. E' elle nm ,ni[itar hriozo, seYéro c muito !e· i; mereceo-me :'!empra 
plena coufiança, desue q ne servi o ·me como ajudante de ordens, e go::;ou t.Jcmpre nesta capital diJ 
geral c;;tima, tendo uma)onga carreira militar distinca e honrosA. 

SAUDE PUBLICA.. 

Tendo noticia de qne na fregnezia da Lapa, tt•rrno de Sabará, estava g~assanrlo uma enfermida-
de de garg·nntu, qne ceifava a popula~ao, pot· portar!a de 7 de de;r.embro do nnno findo, abri, sob 
minha rtlsponsabiliuade e no:; termod do urt. 5 ~ 1.• do decreto n. 2:88~ um credito de 500~000 rs., 
que puz á dispo:;i~tão da camara municipal re:>pcctivu para o tratament:> dos' indigente:> atacados 
do mal. 

Igual providencia tomei em 27 <le janeiro deste armo, ubrin<lo, sob a mesrHn condic~ão, um cre· 
dito ele GOO~OOO rs para sei' applicado ao tratamento dos intligeates accommettido.s de varíola nn. 
freguezia do Capi vnt·y, muuicí pio de Baependy. 

Na cilntle ele Pa::~~os tambem reinou em trH\rço ultimo um !'L ~pidemia de febres cvm carücter 
pernicioso, que fez algumas victimas, especialmente nas cla~ses menos f1n'orecida:>. Pelo que puz 
á disposiçn.o da respectiva lflllllicipalidude a quantia de aoogooo r:;;. para o tratamento dos indigen-
tes, abrinuo para esse fim o neces:5ario ct·et.li~o em 31 do dito mez, o qnal corno os demais, acha-
se já app!"O\"IHlo pelo governo impet•ial, cab(,jnt.lo-me accesce.ntm· q11e todas es:;as epidemias acntlo* 
se extinl!tas, sendo pre::~entemente satisfuctorio o cstatlo sunitario da provinci". · 

Por pr·oposta do dr. commi;:;~ario vnecinador, nomeei em data de !:i de marco ultimo, commis-
sarios vaccinadures para divcrs0,:; rnunicipios, onde nao os havia, em razno de se acharem mudados 
ou mortoil os indivíduos que nelles servino táes c&rrros. 

ELEIÇÕES GEUAES. 

Procedeo-se em toda n província no dia 2 de fevereiro ultimo, segundo as ordens expedidas 
a elmçfl.o de eleitores especiae:; qno de,·ião eleg-er em lista sextup!tl os üous se:1adores que pre-
enche:m~tn na respectiva eamara as vagn:;; verificadas pelo fallecimento dos exms. srs. 'l'heophilo 
Benedicto Ottoni, e .Jo:;é Joaq11im Fernande~ Torres. . . 

Apezat· da excitação qne sempre apparcce em occasiões t{Les, e que nesta occl.lsiãofoi maior, 
visto como a eleição foi di~putada em muito:> pontos da provinda, é para mim agradavel. poder, 
annunciar a\·. exc. que ella correu trnnqniliatnente, sem nlteraçno da ordem publica, em quasi to· 
~a a pt·uvincia, com exeepçilo apenas da:; seguintes parochias': 

Em Marinuna, por occasiuo de decidir a me~.:a pnrochiai qne votasse um inuividuo, que, com 
qttnnto quulifieaclo, d11vidavu se de Sllil idP-ntidade, manil'e.~t·)ll-::>e alguma agitaçao que foi logo 
acalmada, pro,;eguindo-se na eleiçilo, que !'oi abandonatl\1 pela parcialidade liberal. 

Em Camargos, depois ele il111teis eBforço:> para a organisaç!lo dll me:;a parochiul, po1: se haverem 
negado a tornnt· assento os membr·o::: eleito,;, J•epetinrlo-;;e po:· t.t·es ve~.:e;; a eleição sempt·e sem resul-
tuclo, e temendo o juit.: de puz aiteruç;1o da onltllll pnbtica plH' se uchtu·em nl~~un;; gl'llpos m·madog. 
pelas ruas, adiou a e:eição p~lra o dm 20, em qae verillci,u·se com u. maior tr~.: ~.1 ui.huatlc, nào oln .. 
tanto ter tiiuo onlfl.J com g:·ande empenho di:;putall:t peli\ piu:chHid'atl'o.libet•al. · 

.Na cidade da Cancaiç.'l.o, tendo·~0 procedido á eleigr.o até io recoi:tli"mento das cedulae. !?: quand~ 

• 
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jn comeÇ~ldt\ a ·ll?llrllÇ('(O, Mh:lVa-se a tneza rodeada de t!lg'llU.) CitladllOJ ill~l'lll0:3; roi U igt•eja Ítle;;po. 
ra<lurnento as::;nltucta por mai:; de 1 0:) [HJ::;::;r);l:; m·mudas, que arrobatanuo a urua, fi:;et·ão · u' a rolar. 
p~lu;> ·rua:;, queirmmdo n depoü; de a terem quebrutlo. . 

O jniz de paz, tendo-me commuuicaúo o facto, marcou nova elei~ão para o dia 27 de fevereiro· 
• '11 ' em. qüe- vel'lticou-se tranq ut um ente. . 

Na ft•egtJe7.,ia tle Santa· Cru:r. do E:;calvado, ficando a urna na igreja em a noHe de 2 para 3: d~ 
ttvet·eit•o, e.~co!tucb por· g-uardas nl~cio~:\e::J e policine.-;, de,;appareceu com todos os p&pei:; re.1pec· 
ti VO:l, deixando [lO I' i ':lO ti e haver elClÇiiO ; ·.• . , ' " 
· Otiixou ainda dehaver eleiçi\'l por f,~lta da:l .nece::;sarias C(Jnvocaçoes nas pnrochia~ do .Paii$a-r 
Te'mpo do termo da Oli\•eira, e S. J•J:>é do 'l'uledo, dv de .Taguary, sendo que para e::;ta foi já por 
i'r;jtn mar·c~úo o dia 2!) 'do con·onte · . · · . . . . r 

·De divor:;o,; avi:;os 1lirigido:; a e:;ta pn~;;idencia pelo ministerio do imperio, consta que forão apr 
pt·:warla:> pela cam•u·a das sr:;. depnta•io:;, M e!ei~oe:; gerae:; das seguin:e:; parochia::;: a saber: La-
g·õa ::31ln_ta, Ca:npo Formoso,:;:;. Jo:;é <le 1\)Jedo, Cambuhy, llrej•J Alegro o S. Jo,;é !lo Paraiso; forao 
uunullmla:; a lle ::>anta Hitta du Jacctmga, e San~a Crnz do escaivado. ; : ... ·.·.: 
. Pat'<\ :;e pt·ocet.let~ á twva e!eiçM nu:;ta,; Lltlni nltima~ parochias, marquei os dias 7 do nove_mbr.Ó 
o 12 Je de~ombro do mmo passadu, ignorando até o pre::ente :-;e forao cumprid3s as orJeusque exp~di, 

ELEIÇUES ~IU:iiCIPAES. 

· 'l'eú•lo a e \'ll•lra <lo:; sr;;. Deputa.]c,; unnullado a eleiça') rle eleitores a que [-lO procedim ri 3( 
d•} j•meiro tl•l mmrJ pa:;sado n~ parochin de S. Fr·ancisco da::; Chagas do Campo Gmnde, por ter elbi 
iiitlo fetta pela q.wtiticaçiio rie 18G8, em cnjo processo tomara parte um individuo nno qualificado <.t 
verificando-,;e po:;teríor·mente qne es:'ia mes:r1a qunlíticaçno servira pnraa eleiçno de vereadores e jui-
ze:; de pa~ leita em setembro de 18GB, expedi a portaria de 18 de fevereiro deste anuo annullando u 
qunlificaçno referiLla:e conseguintemente 11 eleiçao por olla feita, e Lleterminando que voltassem ao 
exm·cicir, do:; re~pectivos cargo:; os vez·eaLlos e jnize.; de pw~ do quudriennio tiudo, uré yue o gover· 
~io ilnperial ú quem foi submettido esso ucto re:-~olve;-;:;o á respeito. 

Manrlet proceder ú 110\'1\ elei~ao de vereadores e juize.,; ele paz do rnnnicipio do Patrocínio, por 
t~r :;ido approvndo o ucto quo anuullon a qno :;e fizert\ em setembro de 1868,. e tendo-se ella veri-
1icat!o uo diu por mim mat·cado se;n que occorre:;:;e irregularidade alguma, mandei ernpossar os novo:; 
e! e i tos. 

'l'arnbern expedi ordem para 'que no ].e de:>te mez se procedesse ú elciçno de vereadores nns: di • 
versus parpchius da lJiamuutinu, em con,;eqnoncia de tct· sido upprovuúo o ucto q.•ze nunullm·u U:i 
das parochius du. cidnde, Gouvêa e Rio Muuso, que constitumu a maioria elo munic1pio, de\ eudo- se 
110iltus tres ultiuH\:-l proceder-se tamlHHn !.~ uo;:; rcspectivo8 juizes de paz. . 

Nil'.> tendo o governo imperial npp;·ovuc.lo o ucto pelo quul foi annnlladn a f'leiçao ~e verea-
dorfl~ do município de s,mto .Anto:Jio dos Patos, ordenei que os vereadores eleitos assumissem o e~~ 
ot·cicio dos t·e:;pectivos c~rgoi', de que se nchavno prinlllo:;. . 

Em cumprimeuto do urtigo 2 • da lei n. ltiOO, e por nno :;e ter verificado em scte~br~ de 18HS.:a 
eleicão de jniz.e.; de paz do cm·tlto do Bio Pardo, pertencont·~ no Mar d'He:;pauha. ruaudc1 pro~edm· 
ueil;, ú referida elei~àO, bem como nas puro<:hiu:; ú re:;pcito ua~ quue::; proferzu o g·ovemo imperial 
a :;nu uppro,•açuo sobre o:; acto:> om virtude do:; quae::! furao unnulladus as re:;pectivus elei~oe~, (} 
'!UO f!flO 11:; :;eguinte~. . 

· Botn Sncces:>o, do munir:ipio de s, Jono d'lil·Hui. 
Bambuhy, do da Formign. 
Onntlea~, do de Tarnuuduà. 
J>hiladelphiu, do de Miuu:; No\·n~. 
J,agôa Suutll, do de Santa Luzla. 
)latheus Leme, do Pará. 
Curato da Piedade, di\ Leopoldina. 
Cabe acert•:;centar nqui qne por decreto n. 172!) de !• de outubro do nnno pas:mllo. forno cren• 

1los ae:->t1\ província mai;; sei,; collegio:-:: eleitot'ae::; ua:; :;eg!liutes villns-S:1o .Tono llnpti:;ta de Minas 
Nova~, Gnnicuhy, S. Paulo do ~t,u·iahé, t•.mte ~.Jva, 8. Pt·undsco das t:Mgas e C1dade de Alfenus;. 
o.;quae:l j1\. ftwcciounr<1o na ultima etei!:i'lo de sen:tdore:;. · · 

A eleição p<lt'a deputarlu~ provineifles foi tarnbem ft.Jita reg-nlar c livernente em toda a província. 
A. camüra municipal da cnpital fet. a apuraçn.o do:; voto:> do:; cidadao,; que devem formut· a li3t~ 

sextnpla para ~ttbir a e,;eolha da ccm}:J. t1cand.(> l:Jtl:>Ütuida <.lo sog:ui!~te :noclo; 
I.~ Ltti:.n)arlo:; da Foü~eca. 
2 • Antonio GII.Ítlido da Cruz ~iachHdo. 

· ··: .. :; .. • J l):~.ituini 11lti\Ó Fcrni\1\t.le . .; L ~~o • 

• 



4.• Joaquim Delfino Ribeii·o da Luz. 
5. 0 Agostinho José Ferreira Bretus. 
B. • Murianno. Proeopio i<'erreira" Lagd. 

. CA,,U.RA.S .MUNICIPAES .. 
' . 

Por"ncfo de 21 cíe setembrc do' nnno' p'. pássàdo; foi SllSp~ns"!,l ~ CillllJll'U mllnicipal do 'l'urvo, 'por 
ter deixndo du cuinpl·iz· 'as ordens quo· JI{e fortlO expedidas por e.>ta prr.s-iueucia. relativamente 11. 
falta de reme>:>a ú camara municipal !le llaz·bacenn, dá authentica da eleição qne teve lu()'ar no ' ' o 
colle6·io, dv, Hi.o :pr~to .P~\rn p pt•eenchitQento da rng:a verificada na. ca.mat·a temporat·ia, em virtnue dá 
opaçi\o fl3ittt pelo ,exm •• sr, dt·. JoaqujnLDe.lllno Hibeir.o da .Luz. • • ' 

E n 'bta de 21 de fevereiro d~,;te anno m~-~~lei proceder á eleição dos vereadores que devem 
,.,, compôt· {L camar·u do novo município de S. Jvuo Nepomuceno, creado pela lei n. 1:GOO de 28 do ju-

lhrJ Je 18ü~. emutHlad<> in»çal!úr pilla·de-n.' IGI6·de·2 de noll'entbrb do ilntio i>. pas~ado. ~ 
!Ma elêiçao deve •já ·tei·-se verificildõ, visto es.tm· "des. grwdo ·a dia, 1. • do c~rr~nte para este 

fim. 
.. •rendo sido acceit0s e Tecluzidos a termo P.erante a rQpart.irllo ,competente~ os Gtferecimentos foi~ 

tos piÍI' 11. ,\mia U ~nfletrnfl: de 1i n pretli~l J,~ 'sua Jlropri'e(lade, pn t·a servil· de casa de camara e 
cadêa da citlade tle S. J<lfl() Baptt~ta do P:·esidio, para onde a lei Í1. 15i3 de 22 de julho de 1~68 trans:.. 
et·io ll sé le. tl) 111 'I 1l.ici pi •> th Uü1,. e dd tli vet·:;o,; c i l d 1 d; q 11e se· propõe'a dar· prbmpto dentro de' 
um ao no outt·o ··dilicio com as acomm Hl~lÇúe.~ nece~,:;arias pam aque'Jle· tim, ·ordenei em data· 25 do 
abt·il uitimo qne a c:.unat·a mGuicipal do Ubú.. tran$fet'i::>:>e para a dita cidade o seu archivo, e ahi 
installas:<;e a se;lo do município. Igual ordem' expeui ao jmz de direito da comarca do Muriahé, ao juiz. 
municipal, e ú;; di ver;>us autoritlades do 'Ubá. . . ' , · · · · .. · • · . . . 

• v • 

DIVISÃO CIVIL. 

Tendo v lei provinc.inl,n .. 1579 de 28 de julho ,de 1868,· alterado e1 murticipio· dé Lavras, para ó · 
qtwl p.a,;soti·P<lrte da freguezia· d~ GarvurJéus:, e suscitandtl-se c'ontestnd>es· et'itre os respectivos· 
jtÍiztwtnnllicipae;; pnr entendet'llm'!l'ellel'l que a r1it~l l.P.i se 4chimf crimpt·~Jieridirfu óus:ci~culnres de._ 
to e 1:2 de •1go:::t o" de· lt6:!; e • coil:>tiltundo -rne "á i·espeito o jni;. m u nicipul de S. J ou o d'El-Rei, de-
clarei -lhe em 4 te fevez·eiro t!este Hnno que devia ser mautida a dita lei, que nao Fe achava com-
prehendida n'aqn~llcl circular, senão na parte em que ultemva a circunscrip~ão da fregue;::ia, e ain-
da a::;:;im, ::.ÓllH'lltt quanto u eleicões po!iticus • , • · · 

I \) • "' ,, ~ l J lo- ~ .. , .. 

As vill!iii de':3'eW L:ag;óas, Curo Fino, e'Sailto" Ai1tonio dç) Arn~~mahy, ~re.adas por lei, lião forão 
instullud.as, pu r' llÜ) fer ~ido cúrnpritla 'a condiÇão' de. suu instituição. 

: conRÊIÜS •.. 
~ .. ' . 

' . 
Da inforrmçno qne me fd prestaàn pelo administrador dos correios da província , em 9 do. · 

abril p .. findo, e qw snbwetto á· con:'ideruçao de v. ex c. no nppt•nso 11. r,:, consta q ne o estudo desta 
n~parti~ãu é·:Oatisf:~toricJ, Hào obstante :;er ;iiminnto o seu pessoul. Segun'do 'esse documento, o pes-
soal encarregado !D serviço de coudllcçao de malus, é con1posto de homens habilitados de meios 
utliUJÇnJo,; , e q1;e :e e»forc:t1o pam dt•::;em:>enhar t·s respectivos deviJres. · · · 

· Irnport_<lt'~'- em 'r.;;:.l ::JO()i(l:)OÓ , . q ~~~ f;ll'ill> !iesde log~ re~olhidos aos coft•es da ~hesou_rarin , as: 
multas em que inco:rerão os empre:;u_rio.:l pot• faltas que uno pôdcrão satisfact0riamente JUstificar. 

INSTRUCÇÃO PUBLICA. 

Alternções tnvidas na imtrncçno publica, depois do ultimo rehítorio apresentado á na ... 
sembléa provincial té 6 do corrente mez. ·' 

I~STRUCÇÃO :PRUU.RIA. 

Nomeaçõe:. 
Provimentos definitivos: 

sexo: masculino . • • • ~· ; ; ~ ~ • ~ ~ ~ : • ~ 
)l, provis.orlos • •· . . . • • . . » s_çxp feminino • . • • • .. • . ~ • • • .. ·,; • • • 

· » provisorios • • •. • • • • . • • • • • 
5:. lilenl .. eife~to. \ • . • • .• , . , , • • • • . .. • .. : ,. 

lS 
'2 
.9·.; 
3'' 
1 



Do l!exo masculino. n pedido ~ • 
.A' bem do serviço publico • 
Por abnndono de cadeira : 
Do sexo feminino , a ped1do. 
A bemdo servigo publico • • 

Sexo masculino 
» feminino. 

. . 

., 

. . . . . . 

. . 
Sexo masculino • . . . . . . . 
~e;:n effeito • • . . . 
Sexo masculino • • • ... 

• • f • 

" . 

·- 1S..; 

o "' ..... ,.. . . . . . . 
• • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Oabilitaçõeg. . . . . . . ., . . . . . . . ~ . 
l'italiciedada. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Reintegração. 

. . . , • • • • * 

Remoções. 
. . . 

8 
10 
l 
2 
1 

2 
:! 

1 

ll Sex.o masculino 
• feminino • • o . . • • • 1 

·' . . . Sexo masculino 
, feminino. . . . 

Nomeações • • • 
H a bilitllções 
Remoçoes. 
Dimissocs • • • • 

. . 

Inspectores 
Suppl~ntes. 

Inspectores 
Supplentes. 

. : . 

" '1 • . . . . 
. . 

. lnstrucçno primaria • 
» secundaria. 

Apo.sentadorias. 
. . . . . . . . . . . 

INSTltUCÇÃO SECUND,\lUA. . . . . . . . . . . . 
. . . ' . . . . . 

INSPECTOUBS DE CIHCULOS. 

Nomeações, 
1.~ I . .. . . . . . . , . . . . . . . . 

Demissões, . . . . 
C1'eaçc!o de cadeiras. 

. . . 
Restaurarão, 

• . 

. . 

' . . . . 

r 
1 

8 
2 
3 
2 

1 

" 
4 
2 

1 
1 

Instrucçao primm·ia d_o sexo masculino~ . • • 7 
Instrucção sccunduna. . . • • . • 2 

A portaria de 22 de ontuh!'o firmou regl'a para vita:iciedade d0s prof:ssore.:;l d'instt·nc~ 
çrío secundúria, conforme o regulamento 11. 5G, e bem ;tssim soi rJ a dos pro!'e::sot·:s nomeudos antes 
do citado· regulamento, que su.o considerados vitalicios depoi:~ de 10 armos na fonu tlo rt~gulumen
to u. 49 • 

•. · A portaria de 7 de dezembro reduzia o praso marcado no art. 1 t das inti.·uc~líes de 9;:do 
dezembro de 18G7, para as feria:; das aulu_s secundarias. 

A portaria de n de fevereiro declarou que a::; di::>p·Jsic:oes contidas na :de 13 defevereiro:de'l8G6, 
não se referem aos collegios da::; Irmua::; de chadllade, fundado:; pebt piedade dos Jt:>pos, e debaixo 
de sua immedrata fh;cali::;ução para que possão receber os auxilio:> votados por }is provinciue::;. 

Junto a este vai o relatorio do dr. director geral da instrucção publica, onn v. exc. encon~t·a
rá succintamento a exposição do que occor1·eo na administrac~ao, uepois do ultimo relutorio. 
Appenso n. o 5. , • 

Obseryo, ql!e .o estudo da instrucção- publica nau é sati::;fuctorio. Os profe5ores sao tmal pa~ 
g·os, e Iiao e:=;tão.'na al~urQ.. de sua mi:=;:=;ao; a tiscalisaçilo pelo governo uno é co~pleta por falta de 
ag~nteslo~ac.s habilit,auo:;; a.s materiu::; do ·On~ino nn.o sao tantas quantas carec( a popula~no, e o 
methouo nüo, é ,o qu~ devia ser. , 

llepl.ltÇ ipdl~pçuso.velE 1.o o augmonto dos voodmento~ dol:l p1·ofes5ot·es rnda que para isii-0 
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!'Ossom limitadas. as e.scholas ús :~cdos das Creguezia;~: 2.~ estabelccm·-l:le etn cada termo um inspector 
da instruccno, que.vigiasse toda3 as e~cholas do mumcipío, Hubordinado t.O din~ctor geral, o com 
ordenado p~lo menos de 6QO~OOO rs.; 3.• ampliar-se as ma terias do ensino primurio o secundaria; 
..t.• revi:;ao do methodo de ensino. 

L1eíxei de ~anccionnr a le~ que ampli?u o pram pm·a habilitaçrro dos professores, porque me 
parecia contraria, n!lo só as v;stas da legL:il11!;àO gemi, como a reforma da instrucção provmcial. 
Jlnra obviar os in~o.nvenientes ir~m~diatos d_u suppre;;:>ão de. numerosas c.adeir_as occupadas por pt·o-
füssores na o habthta:los. autor1se1 que es::,es pl·ufes<-ores bcah;em servmdo ·lllterinarnente durante 
o praso dos concnrs0s que mandei abrir. e provimento definitivo da:> cadeiras. 

Um dos embaraços no desenvolvimento da instrucção publica, é o espírito po!itico inoculado 
nos nos::os costumes, que n!l.o sabem discliminar o.:> interesse:> administrativos dos politicos. Para q m~ 
a instrucção publica consiga se1,1.s fins, é mister que JJ.U sua vida não torne a weno1• ingerencia 0 
espírito partidnrio. 

o actual ~ecretario da instruccçno publica ó um embaraço ao regular desenvolviment0 dess(} 
ramo do serviço publico, pois que é libet·al exagerad11, e procede politicamente, exercendu nlo-umo. 
influencia sobre o animo db dit·ector geral. H' indispensavel a t•efurma do regulamento dando Uber-
dade á administração na nomeação e demissão de sect•etario, pois que pelo regulamento autorisado 
e apprcvadu pela assembléa, o secretario é necessariamente um dos professores do lyceo. 

Em abono á verdade devo dh:er· que c secretat·ío é, ubstruc~.ao feita de seu espírito partidal'io, 
empt•egádo muito inteliigente, e um distincto professor. · 

O regulamento é, porem, um emburu~.o porq uc o professor nn.o pode :>ati::>factoriamente scr-
yir de secretario. 

O dr. director geral da instrucçn.o publica, em geral, satisfaz com regularidade suas func~Ge:;. 
Penso que poderá servir bem, retirado da repartiçil.o o uctual ;:;ect·et~rio·. 

OBHAS PUBLICAS. 

O relataria nppenso ?· 6 qtie apresentou-me o dr. director geral das obras publica~, contem 
a cxposiçao do que de mms notavel occorreo durante minha admini:straçao. 

O st·. dr. Victor Diniz Gonçalves. por sua reconhecida aptidão e zêlo pelos interesse" publi-
eos, assim como o sr. dr. Mode:;to de Fada Bello, Engenheiro chefe, muit9 mo auxiliarão; ag-radeço-
lhes os valiosos serviços que me prestarllo durante minha ndministração. 

. Na gerencit~ deste importante ramo do servivo publico, tratei de executar as obras iniciadas, 
conservm· as tcitas, c dar execução aos contractos e autorisaçues legislativas. 

Qualquer Rysthema que 011 podesse formular e julgar melhor, me pareceo que seria arbítrio sem 
justificnçãc, visto que o governo nD.u pode desprezar u~ trudiçoe~ admitlistrativas, e está nd~tricto em 
~ua acrão ao vinculo traçado pelos contmctos e pelas leis de que é fiel executor. 

A ~aveg-ação uo Rio das Velhas cru um dos mais importantes assumptos que correm por estll. 
repartição. 

Achei um contrato feito em principio de execução. 
Era mell dever rc::;peital·o. As:::im ;procedi. 
Tornava se nece:;sario, porem, q110 fossem orçadrJ::; os trabnlhos de desobstrnc~l'lo, 1Hlra que o 

emprezario cuidasse da perfeição da navegnçilo nos tem1os do contmcto. 
Mandei um eng-enheiro fazer es,;es estudos. Qqando o engenheiro conclnio sua rommissao, foi 

o contracto l'e:>cindido, de sot•te q1w tic 11'110 pt·ejudicndo.-; aqnel!e:> trl\balho;;. Em todo o eti~O 
as ob:>erv<wões J.o enn·euheit·o tt·ouxerilo mnior lttz sobt•e a uavug<lÇi10 do IUo das Velhas. O g·ovoruo 
get·al tt·ata· de estudat·"' a navegnç<lo rlo Rio S. Ft•nncbco, e de estabelecer uma companhia paru a na· 
vegarão de:>te e do Hio da:; Ve!hils, e cotonisaçilo d., suas tr.urg·ens. 

,\.província dt>VC aguardar a iniciativa do::; poderes geraes, e secundal·os nos limites de SMS re-
cursos, e na exteniiüO de snn:> obrigaç.oe:;. 

De accr,rdo com a:; ideas do meo illnstrudo antecc'ssor, penso que toda rr Vê.>;~-n regular da. 
província, deve .::e r systhemat,l::mda de modo a entroncar-se na grande artul·~~- l:.. , u ferrea de D. 
Pedro 2.• 

O:; tt·abnlho~ da terceira secção, vno ter no Porto Novo do Cunha, e a 4.• t:!:·::~ao, subindo oval-
lo supel'ior d'l Rto Pamhyba , e de;tinada a servit· aos m.micipio:> do .::ul da província. 

E' preci.:3o. pois, que se tracem e.:3trudas na pt·ovincia 1 aproveitanào esta dit·ec~ão da estrada de 
ferro. . 

Outro sim, cumpre que se relacione a vtaçf!.o da província com o ramal da estrada de Valetiga, 
no Hic de Janeiro, pam dar vida á p:odnc~.(lo dos importantes municípios da provin.ci:l , que 
~odem comrnuuicar-se cum o l\io de Jaueit·o pelo referido ramal. 

A-s Ci'ltradas projectadas do Campdlo á Ub!t c ti:; Chiado r no M:u· d'He;;pnnh~t, mereccl'l\o ·me toda 
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a ntten~!'(o, porque n 1. 1 rwa prül0ngo.mento da e.strudu do .Tuit. de Fórn ao Rio ~(}yo, e.a ~·;um auxi: 
iiat Ul1 éstradil de' ferro de D. ~Pedro''2. • · · · · · 
·· ··· Ilfnndei jeng:enheíros ~far.,LH' os e~turlos precisos segundo~ lf)gi.>luçno provinci<J1, e npe~pr dq 
meoii edorÇ'):'l, e;;~e;; trahalhll's pr(lliminare~ nü~ f•Jl'ilo ultiuwdoi · · · · · · 

Sua execnçrto clepen<Ie;llpena::; dn O!'Ç<Hnento e plu,ntu 
Ht>eomuiondo a v. exe. c,;ta e:>tt·ada, e ct·ei,J qne oa exccutarú brevemente, 
Pre.:t~i a maior atteÍJ~ão ú eslrí,da que Jig·a en~re si os municípios de S. Jono d'El-Rey, Oli-

veira , T<Hilnnduh e Formiga, cujo plano e orçamento o meo illustrado anteco::>sor mutlllO\} levantar 
pelo ·engenhcít·o Aroeira. · · 

R; te eng,•ulwiro, lwbil e pratico, é muito mcro;:o em seos trabalhos. Regressou d~ :-ua corrnnis-
sno, rnas nflo ~xhibio ainda o resultado de seus esturlos. 

Aguardanl a exhibição da planta e orçamento pam mandar fazer essa muito importante e.s· 
trndn. · · 

Fiz estudos tnmhern sobre a estr:tda do Passa· Vinte, e algnmns estt·r.dns ele intcrc;;sc parn o sul 
da provine<a, e fiobre us qnB p,Hiem 0Clllll1ltlnieal a eom a ·lo !r;,;piríl<l Snnto, e tomei ú respeito reso-. 
luçõe;; q 110 con:;tão na Sl!I!I'CI<ll'ia do governo e dit'l'CtPria de obt'ns pn!Jlica,;. 

·o m•Jllo p,•rq1te a us::;emblé·t provincial d.i>;trib:Jo o orçamento e a ot·g·nuisnçilo nctnal do scr-
,·iço tlé.ts ob1·a,:; pub.icas, em1>aruçao a ncçüo do go\·errw: pot• melhor rrue soja sua vontilde. 

H' mi:;1er qne a as:-;embléa pi'Ovincial d(J mais <ll'bilrw no g·<JVt'I'IJO, e :lJH'ea;; dt~crel.e Hllllnalmente 
os gJ•aude;; melhot·:unento~, deix:an!lo n.-> obras mnuicipaes ú cnrgo <.lu:> muuidpaliLlatles, e as obru:s 
Pias {L caro-o ria reJic,.io:wlaJe parochiul. 

b b • f ' . t . . 1 . .1 No caso coutrarío é irnpossivel sut1s azcr us JUS as ex:Igcncws c a nuçiio e navegaçuo uu l_ll'Oi 
>inc:a. 

A::; obras feitas no pavimento inferior !lo palacio, osti1C> qunsi promptas Tettcionava nprOVt'i-
tnr os salões ,,]Ji feitó'l pura a Uií·ector;ia de obra:> J!llLlicn,; e secretmia :ui:il<ll', poi,; que e:;tns 
dnas reparti~õt>S estão rnnl nco;n:nodada~. llj!ruveitando <l::l sala,; occnpnda,; pela directuri11 gerul 
das ohras publicas, para gabinete da pre>Jtdeucia e outro:> mistere.; do pulucio, por qne as a:om-
moc1nr:õ2il de.~te :-ão insuiiic!ente::;, 

S~nto deix.ar a administração som e;;tnr·em nltim;,da:> as obrns dos e>ltabelecimento~ balnea •. 
rio:; de 13aepently e Ca:r,panha, c sem estat·ern iuieiadas a::; de Cald;:s. Tenho o prnser Hl•ouus 
de haver auwrisaJo c;:;::;as obras, e de jú ter sl·guidu o eugeniJcit·o incumbido das tue;:;was . 

.AGIUCUL'l'UIV.. , CO~L11EHCIO E INDUS'l'IUA. 

Por fnlta dos preci::;os dados nil.o se pó lc formar jniz() cornpleto de;; te ramo· elo serdço p11bHco. 
() estado du Hgricnit.nra mnnifd:Jta nlgumn Jll'•·'"lli:'I'itlade por cnu~a d11 g'rauole fertilidm!e. <.lq ;sóio, · 

ntto e~tlllllln provida dos indi.:;penfa\·cis !<leio,; para ::;erJ regular cle,;envr,lvune!Ho. 
Com ctlPito urw rcceb.·) o auxilio da a~-;.Jcin~:lo e da cumpllJta uh i~ao do trllba llt''• qne ~iio · 

•1::; molas m;1is e1Ticases d'elle em toda;; as :-iiia::i rnau1fe.~ t11~õe:;: não eucouu·u uma divi.::i\o da pr·o-
• ' 'I b pr!edHde tenitoriHl conveniente, e. sei'Vll a p_ot· t'<l~"'" _e:;cn,vo,; e tti\o po:""'lHl o:; proee~s ·Se u~a-
chinnil pe"feita<: ptli'IL seo tlG:H~ll\'olnrnetlt'J: nao le111 a lll:ltl'ttr:ç;1o npropr:adn , o cnp!tnl pt·pc:::;o 

·e 0 c1·edito hdoptndo. Em Sefl orgauí,;nw n ag-rit..:ultGt·a o.,tú pi'Í\'<Jda dos elementos vitae::;, e em 
suas relaeõeil externa::; clla vü ::;e de..;tituicla da:; via:; dtl com:n:Jnicnç:1tl iiHbpe:t-;avJi,; p:n·a trilll:'>· 
pot·tar i;il:; prooL!Cç:1o, de ontra.-; ill!fi\.'Hria.~ c. c.•m:uercío de.-;el!volnclo qqc~ dt>t'tll vida <i cii'C:tda-
çàr) de smt pi·oJucçiío, de moetla pel'f~ttl~ e ,;ufhctnnte e ve.x.arla P'll' llill t:y::>tltc~ma d!of~tt.no;;o de 
imposto;;, quea abatem, em veíl de atlltl1'd·a. segtrnclo Jt,rtu p,:pcrat' dos podere.~ do E,;turlo, e liO 
poder· pt·ovincinl, sen!lo ella a f,lnte pt·imot·dial da l'iqrte;;u poblica. 

Ape.:;ur de tantos embaru~o.;;, a renda que •1lla tlc'l a província tem progres~ivamente uugmen-
tado. 

,\ principal exportuçno de seos prndnctos con:;iste no cnfé e fumo. 
O::cnp:1-:;e u pt'Oviucia na cr·in~ãoJ do gado que é exportado, t<tmbem us:;im como nu mineruçno 

senlh nota\·el a exporta~ão do ouro e diamat1te:; · · 
Nos municípios de Ottl''l Preto, ~ll.1riunrn1, Ituhira e Santa Ilarbnra é fabricndo o ferro em maior 

escaln do qne em outros l.tgares <LI pt'o\·iucia, onde tambe111 exi:;te:u tiiÍIJns de ft·r·t·o. 
E' la:ncnla\·el qne u estnti~tica seja lfto defciento na província qne nuo po:>.s•l a ndtnialistrncilc 

dizm· com segurança qual a ::;omma auuuul da pt·oducçao desse:; importantes l'umos da l'ique:;a prov.in-
cial. 

Proj:etava so:ic,it~r da a::semblé.a. t!rodncial a rcvogaçno dos impostos de exportaçno as.qim co:" 
mo n do unpo.5to de en. rada nu pro\'lllC!a das besta,; novas, e esta davn outro3 meio;J de renda 
substitutiyos.destes, que produzem 600 contos nnnualmente. ·· · · · ' · · · ·" .,. "' · ··' ' 
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llccommomlo ao esclureeido criterià de v. cxc. e á a:>'lcmbléi.l proviucid c~te assupmpto digno 
da mellitncftél tio g-overno provincial. 

Hu diÚiculdatlcs mas não n.s reputo mvencivch. 
Na ucticiencia do flcipirito ue associa~~l.O, sot·ia ennvr'HÍ<;nte que o g·ovemo promove>.;;e a organisa· 

cüo do credito territorial na província. E' Ulwt l!\~·~c::!:SHlauo vital da agncultura. Pretendia fazer 
;lgurnu cousa a respeito quando funccion:tS:Jc .a u:l:'iombléa provincinl. 

A 1:1 de dezembro ordenou-se a e amam üe üut·o Preto q ne, pnl'a sct· ex.ecutada a lei n. 1:230 
de 1864 que alterou a de n. 1:079 de 7 do ou.tubro de 18CO, ex.peJ_isse com urgeucia tuas ordens 
afim de que no dia 7 <le setembro p. futut·o .tt.vosse lugar a oxpos1ção üos prcuuctos mineiros, po. 
uendo a mesma camara contar com os auxdws q no legalmente pode;.;se a província prestar. 

A 20 do janeiro ultimo ofliciou-se ao director geral das ohruci publicas recomrnendundo-lhe que 
opportunnmente pozosse a disposição da camm·a mumcipal desta capttal um engenheiro para en-
carregar se da classificação da distribuiçàü <los productos que deves:sem fignrur nu dita ~xposieão. 

Por portaria da mesma data forüo nomeados presidente e membros da commissão encm·r~n·a
.da do dirigir os trabalhos da exposiçüo os cidadãos Antonio Lui4 de Magalhães Musqueira, ~o
l'onel Francisco Teixeira Amaral, CJrouel Jorto Jo:5e de Magalhues, tenente coronel Valel'iano Man-
:so Hibeiro de Curvaiho e tenente Rnphuel Arelmnjo de Carvalho Gama. 

Na mesma data cxpeuio-se circulares tb carnnras recomrnendando-!hes que convidassem 
a todos os seus rnunicipes ú concorrerem GOlll os protluctos industriaes, que em tempo serilo re-
mettiuo3 ú cumara da capital, e uutorisnnuo-lhcs a fazer as dcspezn.s necessurias nas forças do mt. 
6. 0 da resolução n. 1,'230 de 26 de agosto de 18\>-1. 

A 5 ue mare0 oilicion-se a cnmara J.e Mal'innna exigindo informaeões circunstanciadas sobre 
a existencia J.e ~'n1 jazigo lle carvão de3pedra no districto do lnlicion;llo. 

Na mesma data exigio-se que n cumara da capital informasse •. sobre as amostras uo dito ear 
:Vão. 

A 28 ;.lo mesmo mez exigio-se da thesouraria provincial informações sobre o que convem fa· 
zer-su u l.Jem uos. interesses pul.llicos, rolativrtmente a fabrica filatoria da cnnna do reino. 

A 9 de abril consultou-se ú camara ua capital ~e ceuia urna porr.ão de carvão e uma barra de 
ferro funuidn com esse combusti vel para serem levados ao conhecin{ento do g-ove.;:no imperial. 
, Por portaria de 16 ü'nbril foi creada nesta província uma escola !lormal d8 agricultura em exe-
eudlo da lei n. 62!~ de 30 de maio de 1853. ' 

• Nu mesma data ofliciou-so: 
, Ao ministerio da fazenda pcuindo antorisação:para ser arrendado ou cedido o Jardim botunico 
afim de ser cstabelecit.la a dita escola. 

-Ao director geral das obrm> publicas para indicar os instrumentos agrurios~r.otores, ou au.-
xiliares preci:3os para o emino theorico e pratico da sciencia agricola. 

Ao dircctorgeral da instrucçüo })Ublica pat·a indicar as materias qm!~devem formar o cur· 
~o theorico e pratico da sobredida cs.::ola, a qnnl apresentou em 7 de maio uma copia do:progrum-
rna de estudos alloptados na escola agricola da cidade clo .Juiz de Póra. 

A 19 do me,;mo rnez, ordenou-se athesouraria provincial que prestasse a commissão en· 
~rt'eo·ada da esposidlo, e á camara municipal o auxilio pecuniaeio que não excedesse a 2:0008000 es. Na mesma dat[~ enviou-::;e ao ministerio cla agricultura us amostras do carvão de pedra e a 
barra de ferro, cedidas pela camara da capital, chamando a uttenção do mesmo ministorio c a 
1n·otec·~ao do governo imperial soore e:;te assumpto. 

A 2o do dito rnez enviou-se ú camttt•a municipal e á commissão copias das instrucções expedi~ 
dns para regularisar os trabalhos da exposição. 

COLO~ISAÇÁO. 

Sobre este importante assumpto podo se dizer que nada occorreo de importante. A coloniu ue 
D. Pedeo 2. o prospera, mas a do Mucury não tem siclo tão feliz. 
. o governo provincial nada póUe fazer sem leis ospeciaes na provincia e sem pensamento 
directo do governo geral. 

A colonisa(~i!.o mdigena e o aproveitamento dos braços nacionacs, que vivem ociosos, são neces-
15idwles udmini~trativail desta provincia, e que, attendidas darãO notavel impulso á sua prosperidade 
material o montl. Procurei por diversos actos habilitar a secretaria com as infot·rnaçoes relativa;;; a esta 
~ateria c ao sel'viço das terras publicas, mns us autoridades locaes e carnarus municipaes rião satisti-. 
y.erno ns minhas cxigencias. 

'l'EIIHAS PUBLICAS . 

.O ~crvi~.o rru.e ~e in,screvc sob)sto titulo nrto tom tido desenvolvimento nlgum, c nada po~ 



. ·e·cotltnr ao que consta Idos nntel'ioros rclutorios .• Tulg·o porem conveniente dar c·onllec' tlorot nccr ;, . . , . · x~ 
. t exc. da. 11ortarut de 28 uo agosto do lSüD (Junta sob n.• 7) pela qual resolvi J'ulo·ar men o a v. 1' I . . t d . o irt•eo·nlur o proces~o tia mec lÇãO e .egt~un~~.ão c c uma p.os:se e t~n:us cleno:~lina?a-S. Pedro-per~ 

b t os herdeiros do barão tia D1amantma, e a que procetleo o Jtl!Z comm1ssarro de Minas Novas "tencen e u • . b· . . . . . d · · • Para assim proceder tlve por use c1s r~zCíe=> ~xata as n~ dtta portana. 
Deste neto uei conhecimento ao g·overno unperwl ern oíficw de 30 do mesmo rnez, junto soh n .• S. 

· Nao tive até hoje conhecimento da resolução do governo imperial sobre este objecto. 

CA'l'ECIIESE. 

l~··te 1·1nportante ramo tl0 serviço publico nno podia deixar de merecer miuha I)Urticular atterlr" 
,;:, l d ll · t d · • ,.cto. Esforcei-me quanto r~uc e para ar w_ convemen e es?nvol~HDento, mas for!:0.3o é confessar 
ultado das diligencws empregadas nao tem correspondtdo amtla ú minha expectativa. ~ ores 11 . , •1 • • 

Convencido de quo o me wr, mat~ 1UC1 ~ pm·suas1vo mew ue chamar ao gremio da sociedacle 
esses milhares ele selvagens, que hab1 tão murtus da:; frondosas muttas desta hella província, ó 
por sem duvida ~ emprego .da pn~avra santa. ~~o evang·elho, a~pressei-me e_m pedir ao exm. sr. mi.;. 
nistro dos uegocws .d~~ agr:cultur,l, c_ommercw e obt·us publicas, a 2G de JUlho de 186!) (officio n, 
!J.) 11 vinda de 4 r:l!S>J:O~arros capuchmh~i:l que, empregado.s nos municípios de Minas Novas, Serro; 
Itabira e Ubú, trarao mmta vantagem, mto só pura esses filhos das mattas. mas ainda pm·a a socie-
dad& em geral. ' 

o o· o ver no imperial prometteo satisfazer opportunamcnte o me o pedido. . 
Sóo entno poderú melhorar a sorte dos infelize>J indigenns, e serem aproveitados quuesquor sacrifi.· 

cios pecuniarios que por ventura a província _f~lÇrt em bom dos mesmos. 
, No intet·esse de obter dados que mo habJ!ttas:e~n a regularisar este serviço, o tambem para 
dar exec,1çno ao aviso de 2:1 de agosto de_18G!J, u;ng1 ás camaras, juizes mnnicipaes, e directorcs 
de índios a circular junta sob n. 10 ell:igmdoas mformaçoes con::;tanteil de seos diversos §Si. · 

Pouco á pouco vão chegando us respostas que estão sendv colligidas na secretaria e oppor~· 
tunamente Eerao presentes á v. exc. 

A 1 de março expedi outra circular aos juizes municipacr;, exigindo que informassem: 1.• Quaes 
são as terras pertencentes aos imlios por aforamento, arrendamento ou quaesquer outros títulos• 
2.• Qnaes dessas terras não e:;tuo de facto occupadas e aproveitadas pelos mesmos indios, e <levao 
J:Jer consideradas devolutas, scg·undo a lei n. GO 1 de 18 de setembro de 1850. 

Tamüem já vúo sendo recchidas alg-umas respostas que tem o mesmo destino. 
Em 27 de setembt·o nomeei o capitão Antonio Luiz ue Magalhães Musqueira, para sm·vir in .. 

terinamente 0 emprego de director g·eral dos índios, quo se aeluwa vago desde que fn!lecera o te'• 
llCnto coronel Manoel .T uaquim de Lemos, que po.r unnos o ex~rceru. 

Por decreto imperial de 10 uo fevereit·o ultimo fo1 o mesmo ctdadtio nomeado definitivamente 
e continua em exercício. 

Do zelo, patriotis:no, e dedicação deste importunte]cidadão, tem ;a província m~ito que esperai.' 
110 sentido de melhorar este tuo inteeessante ramo de seeviço. 

Em 0 luminoso relatorio datado de 23 de outubro de 1SG9 que ofl'ereço a v. exc. no appenso 
11• 11, revelia elle os sentimentos philantropicos de que se acha possuído, faz o historico da cate. 
chese, dú conta do seo estauo actunl, e propõe medidas tendentes a melhorai-o. 

Por·rnitta v. exc. que eu feche este trecho chamando sua illustrada attenaao para tno importante 
documento. 

'l'HESOUHAHIA PHOVI~GIAL. 

Nomeei inspcctor da thesournria provincial o dt'. Francisco Luiz da Veiga, que possuo em nrto 
O'ráo todas as habilitações precisas. 
o Está em exercício ha mezos; tem coerespondiuo a minhu. ex1Jectativa e creio que hade prestai.' 
1111 gesttto dos negocios a seu carg·o os melhorc.s seeviços á província, 

Fui forçado pelos cleveres do meu cargo a dcmittir o contador Antonio Luiz Maria Soares de-
Aiberg-ari'li que por divo!'sos netos, desrnel'ec~n da conflnnça que ao principio nelle depositei. Hes~ 
Jlcitei seus direitos ú aposentudol'ia c a eoncedt nos termos da legislação. 

Por conveniencias do sot·viço publico demitti o procurador fiscal dr. Alvim. Na clesorganisaçfio 
do contencioso provincial, e no atraso em quo se nchavüo os negocias a seu cargo, encoutrari'l o es ... 
pirito justo a rasão do men procedimento. Nomeei para substitutl-o o dr. Piogo de Vasconcellos, 
tJUG havia pedido demissão de Secretario do governo. . · 

O distincto merito quo. possuo esse cidadão, e os servkos qnc prestou á secretaria do governo 
convcnc0rao me de qn'J o hniJiliturUrJ a dmwrnpenhnr sati~sf<\t,)rinnvmte a;; fmw~oos de procttraclo; 
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fiscal, como Je facto tem descmpeuhaclo. Nomeei contador o t,o escriptururio Caud.ido Vianna que tem 
Llesempenhaclo satisfuctoriamente suas funcções. 

o estaào elas garantias dos exactores e de suas contas, attrahio especialmente minha attençüo. 
Pouco consegui, apesar dos meus esforços, porque encontrei numerosos ernbamços, so!Jre tuutJ r~os 
primeit•os meses de minha auminstra;ão. . . -

Confio que o actual procurador fiscal e o mspector ela thesourana provincial, melhorem o estado 
i!essas causas, activando a rcgularisaçüo elas fianças e a tomada das contas . 
.' Procurei systhematicarnente acabar com os precedente.:; que achei de serem empregados nas col· 
lectoritld e recebe(lorias, officiaes e inferiores do corpo policial, porque semelhan~e procedimento 
era nocivo nüo só ú disciplintl e regular ser., iço do corpo policial, como t:m:.bem aos ·proprios inte ... 
;resses fiscaes. · 

No relatorio que apresentou-me o tldmípcctor da thesournria e que vae junto a este (appénso 
lL 12) encontmrú. v. exc. a f3Uccinta exposiç::to do que de mais notavcl occorreu depois do meu relu~ 
torio á assemblé provincial 

Tenho consciencia do que segui o sy;3tema de economia do meu antecessor, nugmentoi o saldo 
que olle deixou-rne,satisflíl m1 cncarg·os trdinarios da athninistraçüo, executei as deliberações pen· 
dentes c iniciei outras obras. 

o meu successor c n ftttura assernhl6a provincial, em vista do prospero estado das finanças dtt 
província, podem prestar-lhe importante::; seniço::;. 

Estou animarlo dessa feli~ e;:;peranç,a, que t\l'dentemente de;:;ejo se renlise, porque, gmto a esta . 
.l?rovincin, faço voto por sua prosperidade. 

'l'IIESOURAHIA DE FAZENDA. 

Pot• acto de ·i deste mez nomeei o bacharel Manoel 'l'eixeira de Souza lHagalhUes para servi~ 
de procurador fiscal interino desta repartição, visto como na fórma dos urtig-os 18 e 32 da constituição 
política do imperio, devia ·cessar de exercer as fimcções d.'aquelle emprego o bacharel Benjamim Ho-
drigucs Pereira, deputado ú asscmbléa·gerallegislutiva, o qual, no entanto, ainda n'aquella data, il· 
legalmente exercia o mesmo emprego. 

Contra este acto reclamou o bacharel Benjamim Hodrigues Pereira , nos termos do ofilcio 
que dirigia-me no dia subsequente, e que v. ex.c. encontrará no appenso n. 13. 
· Então dirigi ao inspector da the.souraria a portaria n. 1:1, pela qual. declm·ei subsistente a minha 

resolução, que foi immediutamente leva la ao conhecimento do g·overno impet·ial. 
Mas o bacharel Benjamim Hodrigues Pereira protestou ainua contra. o rneo neto, nos termos 

do oflicio que clirig-io· mo com cinta do 7, junto sob u.o 15, e recorreo delle para o governo impel'ial. 
Corno pol·em nesse ofiicio declaeasse q no nüo resistia materialmente a minha deliberação, 

limitei-me a levar seu protesto ao conhecimento do exm. sr. ministro da fazenda, a quem compete 
decidir esta questão. 

Em H de jnnho do muw pas.;;ado, o 2.0 supplente do juiz municipal do termo do Rio Pardo trou-
:xo ao rneo conhecimento o:; untos do arrecadação por parte da fazenda publica como autora e urre-
cadante de um gado pertencente a Nossa Senhora da Conceição~ da freguezia d'uquella villa, 
afim de que o procurador fiscal da the~ouraria de fazenda reformasse o seu parecer, dado sobre 
uma consulta feita pelo collector re3pectivo, parecet• que motivou o seqllestro do taes bens, quando 
em face das lei . .:; não pouiüo ser nrrecutlaclos como vagos. 

Enviei estes papeis a thesonraria de fnzenua para dizer sobt•e elles. (copia n. t). 
'l'ransrnittio-Hle ella o parecer do procurador fiscal interino, corroborando a opinião de sou 

antecessor. (copia n. 2.) 
Não me conformr~i com olle, o devolvi ao juiz municipal os ditos autos, fuzenuo-lhe ver que 

nuo competia ao governo conhecer de negocias civis pendentes do poder judiciario, o que, estan~ 
do o objecto ajuisauo, devia elle decidir como fosse de justiça, cabendo ás partes os recursos da. 
lei, da c!ecisao proferida. (copia n. 3.), 

Levei entretanto a questão ao conhecimento do governo geral, afim de que providenciasse 
sobre o caso, pois que me parecia que a ordem expedida pela thesouraria de fazenda para o se-
questro d'nquolles bans, era illegal, visto como nüo lw lei quo exclúa a igreja de receber doações 
de objoctos moveis para as despesas do culto, nem que os declare vagos, quand.o doauos úquella 
que nno tem irmandade, mas que os administra pelo vigario ou fabriqueiro. (copia n. !~.) 

Por aviso de 15 de dezembro ultimo, o exm.o sr. 'ministro da fazenua, concordando com esta 
doutrina, recommenuou-me que expeuisso ordens para desistencia de semelhante sequestro e de· 

.vida restituiçno, dcvonclo a responsatJilid.ude e custas resultantes, cnhh· sobre quem fo~Jse de llieeito. 
(çopia n, S} · 



Onlunoi, pois, em 21 uo janeiro!'.de~te ~mno á the.sourariu. que man.du:O~e fJzer a uesistencia; i 
detenninei que o co!lector, o procurador fiscal e in:>pec:o.r da thesourana do fa~encla fossem re,-~ 
ponsnbili;:;ados, ficando desde log-.) suspensos do exerciCJO ue. Beus ca:g.os, (cop1a n. G.) 

O .iuiz de direito da capital julgou:improcclente o procedm10nto ofucwl, e recorreo üo despache) 
para o tribunal da rolaçrto. 

E~ tu confirmou a sentença. (cpia n. i.) 
Apesar da de<;isüo dud.a pelo poder judiciurio, persisto na convicção de quo procedi reg·ularmento 

.e em ex:ecuça.o do uvio:Jo do st·. minii;tro da fazenda, promovcnd.o n re;:;ponsabi!idade deo:Jses empreg-auos, 

SECim'l'.\HIA DO GOVEP.NO. 

Por portaria de 2'~ tle ~outub:·o do nnno p:13sado foi demitticlo o ofiicial maior Antonio Nunes 
Galvüo, que foi su1Jstitniclo3polo chefe de secçün Antonio <lo Assi:J ~1urtin~>, nomeado em 28 do mesmo 
mez. 

Para a vaga de clwfu do sec9üo por elle cleixatb nomeei o 1.• ofdcial Francisco de Paula pj. 
nheiro de Ulhôa Cintru, passando u oecup:u· o lugc~r de 1.• ol'licittl um aJ.J.iJo que havia ainda na 
J·opartiçuo. 

l'o~· port~ri.a. de 19 do março ·uHimo foi aposentado o dito chefe de secção Ulhêia Cintra, que' 
provotu.myos~lb!l!ducle ele continuar u servir, sund.o norneac~o par~t occup,~r o lt.1gur d.e ch~fe de secção. 
o t.• ofí1cwl ht·ne3to 8ilveiltre du Costa, e pura o d.c t.• ofllctal o Cldauilo l'l'ttllCl::iCo Antomo do Carmo. 

Estu ropartiçüo eontinúa sob n direcçfto do sr. d.r. Femmdo :reixeir;.\ de ~ouza Magalhães, quo 
foi nomeado por carta i:nperiul de 8 de janeiro]ultimo, em sub:Jtitulção do ür. Dwgo de Vasconcello:o~. 
que pediu c outeve dcrni;:;suo. 

Por portada de ·1 deilte mez, rcsold fazer algumas moditicnçnes no regulamento porque SQ 
rege e:lta repal'tiçao, com o que penso que terá de melhorar o serviço puhlico. 

EXPEDIENTE. 

· Tendo rescinllHlo o contracto cole brad.o em agosto de 1863, com o cidaclúo Jorro Francisco dO' 
Panla Castro para a publicaç;1o do expediente, e nEo havendo nessa occa.sirto outra typographia 
na capital contratei com a do !J,:::esg1s l[g Julho esd<.\ public:.w1D r)Ot' (i Pl'':;;es, a datar d.e 22 de no-: 

·vcmbro do armo pus,;ndo com obrigação de pubiicar o exp~diet~to até 30 d~ abril. . · 
E porque tenha esse contracto ele findar a 22 de maio corrente íiz novo contracto com o Cldadfio 

Franeisco de Paula Dias para asse fim, a c::nnoçar d!) dia :23 em diante, devendo publicar o ex~: 
pediente tlcade o 1.• de maio Já está o contt·ucto om execuçn.o, de•1enuo só começar a perceber 
os vencimentos de 23 de maio em diante, pois que até 2t do mo3mo mez, percebl3 a imprensu do. 
Dezesseis de Julho pela publie:1çúo <lo oxpeuientc havido até 30 de abril. 

Agradeço ao sr. dr. Fcrnanuo 'l'cix.eira ue Sousa Magalhães SC'J" V~\liosos serviços e a leal~; 
dade, inte~ligencia e inteire3a com que servio ·me. Do mesmo moclo. aggrndeço no sr. capitão 
Antonio de As.:li:3 Mctrtin.:;, a dedicaçrro CcJm quo ~1ervio ·me, como oificial de gabinute, ofllcial maior 
e secretario interino do governo; a::>sim como a todos os chcf,~.:l d'~ secção c mais empregados d~, 
s.ecretaria. Não pesao deixar ue fazer especial rnens~ão do Si'. Fortuuuto Carlos Meirelles, que llGS 
•1ltirnos rnezes ele minha administração se:·vio no gabinete , manife5~audo muita intelligenciut 
~1ctiviclade, c muita cledicuç:10. ·· 

OFFER'l'AS PATIUOTICAS. 

O cid::ulão major Jqsé Anastaeio d.lCosta Lima , morador na fregueziu de S. l,'rancisco ele 
Paula, termo do Juiz ele Fora, acttbn. de pre::;tar a província um importante serviço. 

· Conhecendo que havia g·t·anclc ncce.~sidade de uma ponte mh1·e o Bio do Peixe, na dita fre~ 
guezi~\, construía-a ás suas expensas, empregando uelln. cercJ d'; H:OOOS000 reis. e ofi'ertando~ru 
g-ratUitamente a provinda. 

E:Jsa ponte pt·esta gTande servi~o ao comrnt:rcio e no <tvultado numero de tropas que pot~ 
alli transiUto om delllnnda dos Tnunicipios de llarbacenil e S. José d'El-Rey. 

Acceitei o ug-t'adeci essa offerta, levanuo ao eonhccimeuto do n·ovemo imperial este acto ele 
• • • b patrwtisnw,. que me pareceo dxg·no de remuneração. 
Alem dtsso, alguns cida!.luos fiset'ão offertas pecuniarin.s parn aux.ilio das despezns tlo estado na 

~·ucrr1~ contra o Purag·uay, hoje gloriosamente concluicla, que tambem communiquei ao governo· 
nn perwl. 

VOLUNTAHIOS DA PATinA. 

No tlin 21 de tnai'ÇO do CO!'ronte armo foj feita n recepção d0 17.• corpo de voluntarios dn' 
patrin, com a;:; fonnnlit\n(lc~ ;;eguiute;;; 



As 10 horas da manhã de:::so dia esteve rposta<la no em."~---- ""' ..Í.<> o;nw\.i<> uo fr.Hul U.lll .. 
n·uarda do homa do toda 11 força disponivd do corpo policial, a qual deo 3 descargas ao passa't 
~quelle corpo, acompanhando depois em seu trajecto pelas ruas, até a ig·reja d~ S. Francisco de 
Assis, ando foi celebrado um Te-Doum, depois do qual farão dadas outras tres descargas pela mesma 
"'Lwrcla,-retirando-se esta para o quartel destinado para os VQluntarios: e aquelles depois de assis-_ 
tirem o 1'e-Deum, marchnrno para 11 praça principal e depois de feitas as continencias do estylo 
e recebidos os vivas, recolhorilo-se ao quartel para elles destinado, onde encontrarão uma roeza, 
circulando o quadro do pateo do quartel com diversas iguarias e os demais commodos necessarios. 

No dia 26 marchou o 17.• corpo de voluntarios para a cidade de Marianna para ser entregue 
n bandeira na cathedral, segundo ordenou o governo !imperial, o que teve lugar com a assisten-. 
cia do exm." bispo, cabido, o as ceremonia-.< religiosas do estylo. 

Aj todas estas solemnidatlcs, quer na capital, quer em MariannaJ compareci. 
No dia primeiro de abril foi o corpo dissolvido,ücaudo em serviço pura passarem as escusas o 

commandante, :-3 capitães, 3 tenentes, ~ alferes, os sargentos ajudante e quartel mestre; 8 pri-
meü·os sargentos, ~cabo~ e 1 soldado, áos qnues mandei que a thesourariu de fazenda ajustasse 
c:ontas até o dia 21 em que finalisarüo seos trabalhos. 

HOSPITAES. 

Não tendo sido ato hojo posta em execuçüo a lei n. 276 elo 10 ele abril de 18!~5 que crea nesta. 
1•rovincia um ho~pital com a denominação de _hospital de-S. Lazaro-onde devem ser recolhidos e 
:tratados os infelize:> atacados de elophantiasis, exigi em data de 11 de abril ultimo informações a' 
~ste respe~to, e aguardava o seu re.~ultudo para levar avante essa idéa tilo utile humanitaria. 

Existern na província 13 casas de caridade, que se uchrio situadas nos seguintes pontos: Ita.J 
hira, Diamantina, Pitungui, SalJara, Santa Luzia, Curvello, Darbflcena, Campanha, Serro, Ouro Pretot< 
1\Iaruuma, S. João d.'El-Rei, e Juiz de Fóra. Destas, as nove primeims silo auxiliadas no corrente exer-
cício pelos cofreoJ provinciaes, e uno obstante todas cllas se prostu.rem aos fins pal'tt que forrto ins-
tituídas, ha comtudo uma necessidade que cumpre attendor. 

Hc a ~onstrucçüo de um edificio com acommodações appt'opriadas para o tratamento das pes .. , 
::;oas que soffrerem do alienação mental. 

lirn consequencia de nfio haver no hospicio r.le D. Pedro 2.• e nem nos estabelecimentos pios da/ 
Jll'Ovincia commodos para receber alienados, tem esta presidencia, contra sua vontade, deixado de( 
<\ttender ás muitas reclamaçoes do diversas autoridades sobre este assumpto. 

Portanto v, exc. prestará um relevante servi~;o ú humanidade, solicitando ela asserobléa província/ 
em sua proxima reuniao os meir)s necessarios para a creaçuo de um estabelecimento desses infelizes .. 

LEIS JPROVINCIAES. 

· I•:ntre as quarenta e cinco proposições que me forão:apresentadus pela assembléa provincial•' 
sómente sunccionei vinte e cinco. · 

Deixei do sanccionar algumas leis de estatistica, porque reputei inconveniente o augmento de' 
municipios e treguezias, o nrro sanccionei oiltras . por dever defender os princípios geraes e constí-: ' 
tncionne:J, e cohibir a protecçrro a interesses pessoaes com pre,juiso da lei~e conveniencias publicas.: 

Executei diversas leis e autGrisuções legisln.tivas, que achei pendentes de exeçução, taes como 
n .que mandou regular a arrecadação do imposto do. meia siza dos escravos, a que instituio a ex.-. 
posição industrial e ng·ricola, a quo creou a escola theorica e pratica de agricultura, 

. Tratava de fut:er executat' outras, mas não pude fazel-o, porque ficarilo dependentes de estudos 
<J inforrnàçoes que nito foriío concluiclos. Sectario das puras doutrinar> conservadoras, colloquei o inte.· 
rosse ~erul <la sociedade e n fiel observuncia da lei ncima do interesse purtidario; eis porque ex.ecn-! 
tei 'as leis que achei sanccionudus, ainda que fossem dictadus pelo espírito partidario da situação 
política decahida, ' 

Sofft·i nccusaçoes injustas por este procedimento, que a roeo ver eleva-va a dignidade do poder pu.1 
lJl!co. Resignei-me, convicto de que servia deste modo nos interesseg permanentes do partido con~. 
servador e a orde111 constitucional. 

MON'l'E~PIO DOS !EMPREGADOS PUDLICOS PROVINCIAES. 

" A lei :n.:J de 15 de ahril de 18-1-1, autorisou a execuçrío nesta capital desta benefica instituição.' 
Nr.to tendo ~Ido executada a lei, u nssernbléa provincial em 16 de outubro da :18G1 formulou o artig-o 
a. o ela lei 1101 rrne foi regulnch por neto de 20 <le jnneiro de 18ü2 do presidentQ da provincifl. Ul...-
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tírnamcute, porem, esta conccs:ofío cloixou de ter c:wcução por falta do fundos votados pela :-w.:; 
titllnl>Jéa proYincia!. ~ . 

. 'J'l'nta v a do formular o rognlamento par· a a ex.ecuçao da ler 273, e fiz algum estudo; infelizmente 
poro:n, nüo ptllio ultimar o meo tmballw e formular o respectivo regulamento. 

hocomrnouJo portanto~ o3tEi impol'tnnte ussnmpto uo e~clm·ccido critsrio de V; e:-.::c. desejando 
qne v. es.c pnl;;te á ;mportunte c~nsse dos empr~gnt!~s publicas o serviço que eu nrdontemente de· 

· 1 re ·t•lt' lhes g·1runtindo o íuturo <lo suas iurmlws. ::lOJllV! p ;-, • - • , ' 
ALMAN.\.K DE MINAS. 

L\c
,1h·t de ::whir ú Inz dn publicidade o volume do Almunuk pura 0 c"orrente nnno rÍepo1·., tle , ' ' · · l · _, · t· 1 d · ' · ,, pe~ Íf!lena Jemorn, qno nao;dopent e~ un '\iüll ,H e e seu autor, e nern do editor; mas quo flcou de ul~ 

g-Hnw sorte cr:n.lpenf-H:~la jH:::o. ~:r~o do n:e!:~orume~t~ t: q~w. do~·ta· vez attin?io_e.c;ta publicaçüo, que 
por eonter notwws ex.tctas ,:c~rc,t dn dJVbào udr~mrstratJvcl, C!VJ] o ecclosrast!Ca, nomeaelíes o de-
mii:soos de funr:éionat·io:> p~b]Icos, o occupar-se mnda: d~ outros objectos, torna-se tunt~ mnis irn-

. Jlui·tanle o ulíl,- 'lu~tnto e certo que, e n uma r:r?vmcm como esta, os meios de communicncuo 
0· 0 jomnlismo officwl, pouco. ou n~nhuma publlcrdndo P_odem proporcionar· dos netos do o·over~lü 

f\. imrJrensn da crYrte, quo a re3peito do Almannkde Mmus nüo pode ser averbada de osusr 't • 
.J I á b . . . . Jet u, tom sido onanime em recorn menua ·o · attcnçüo pu hcu, e eu que o considero um poder0 ,.0 uu . . . ~ I . .] ;) Xl· 

Iim· da administração desta pt·ovincw, .la tarlU a um u.ever, He por ventura deixasse de consi<>'U 
neste relu!orio 0 meu recon!wcimonto ao cida~ao Antonio de Assis lHurtius, pelos esforços quo ten~ e~: 
vidndo. ú tirn do bem contmuur uqueJlu publlcaç_no, prestando assim' um relevunto serviço a provin .. 
·cia. _Deus g·nnrde n v. oxc.-Om·o Preto, Palucw do go_ve~no da provincin de Minas Geraes, lG 
de maio de t870.-l!1rn. o c~m. sr. s~nador Mano~! 1'erxetra de Somm, dignissimo 1.' vice-pre"" 

',<Jidenle dos~a provincia.-Jo~m MAI!IA ComulA !JE SA R VmmviDES, · 

1 a Seci71o -Palncio da nresidencia da f'provincia do Minas Geram!. OUro Preto 2G dr-.' 
COPIA.- • :r' • • l " . d 18-10 -lllm c oxm. sr.-'l'enho n honrn. de passar u v. oxc. a administra!JüO desta IJro~ mmo e • . d d ,J' ln d ~tt . li vincia que esteve a n!eo carg~ ~e::l e o ura v em ruz!lo oJ~ er se retirado o oxm.• sr, dr~ 

José Muria Corrêa de Sa o nenevrde;;. . 
lfferecertdo u v. exc. oj relatorio com que aquelle uig-no ex-administrador entreg-ou-me a pre .. · 

siclencia, só· tenho a accre.:;centar que, ~os poucos dias em quo mQ c_oubo a honra ele gerit: 
ós ueg-ocios publicas, na~u occ-orreo de Importante que deva s~r levado uo . conhecimento do 
~. ex:.-:: .. -No dito relatorw_ ~nc~n.trar? ,v. _exc. t_odos .o~ csclarecuncntod de que houvm· mistel." 
Jlaru a· bôa murcha da adnumstrc~çn.o. rermmo pOis, feltcitundo a v. exc. pela l10nra com que 0 
{~istinguio 0 governo imperial, e ú nossa pro~inci_a,. que muitos beneficio~ colher<~. das luzes, ex--i 
periencia, e patriotismo de um de .seus mu;s ~diSti?cto& filhos, co~no e v. exc. n quem Dcu~r 
guurde.-Illm. e exm. ar. dr·. Ag-ost!lllw Jose llerrmra Dretus, D. VIce-presidente tl'e13ta pNvin~ 
e,ia.-:-:0 1.• ·vice· présidente.-MANOIU. TEIXEIHA 1 DE SouzA.. · 

.. 
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N. • 339.-Secrotal'ia da Policia de Minas, 9 dt) maio do 1870.-Illm.• c Etm.• Sr.-lllM<Hlo nos 
!h dos exi3tentes rw5ta rep1rtição, p1sso á fazer a v. ex c., conformo mo foi Ot'donado. uma succinta 
exposir;ão dos factos m:1is notavois oceorriclos nesta província durnt,lte ~~ ~clmi~istraçào do v. exc. 

Ern dias do mr.Jz do awJsto do anno p:.~ssado a lavra do C1ethe,mmm, dtstanto sete leaoas da cirLv.lo 
da Diarn:mtirn, foi invadida por grawle numero rlr.l tnillfeitores o garirnpr3it·os armados descontentes de 
se lhes não dar o terreno da companhia ali locnlisada, o hoje ropresontadn pelos herdeiros do finado 
mnjor Fril.ncisco Gomes Ribeiro, e outro3, quo reclnmartio renovaçiío de seu contracto extineto em julho 
do rof•'.rirlr) ann<l. Sm·l1 olto factr) lovadn ao conhecimento ,lo Y. ex c. pelo dr. chefe do policia do então v. 
exe, ahm ,1;) outn; n:·ovirl·~nr:i:ls, hr. ')'l;i'lir pH·a ;lfJI.Ir~lla localidade, á disp<Biçií.o do r(npoctivo deleg·l· 
do de polich, um dn;LJCíl"l'~llt<l •JrJ '2fl prH,/1'' rir:. eorpo p•Jlic~al, sob o commando do tonente Silvio 
Diniz Gonçalves. quo reccbJo U<J->ta ro~Jartírj:1o as noeessarias instrucr;õos. 

Chegand,l ali o d.~stacamont•J em princípios do outubro, o delegado do policia, reunindo-lho as rpra-
ças de qur~ diopuuhrJ, seg1.1io com o\lo pilt'll o lugar da sublrJVação, tendo antos foito entrega ao tenen-
te Silvio dos milnr.lados exteahidos dos autos, para a captura dos criminosos, c par"' a dispersão úos inva-
sores. 

Apecscntmuo -se a foer;a no C<Jethé-mieim, foi recebida com fogo dos invasores, cujo numer·o subia 
a t~oo, o depois de urm h0ra de resist~mcia, ollos abandorwr5o o terreno, retirando-se em debandadil, 

C1hirão em P'l<lrw da fnrt;'l publie<l um criminoso pronunciado. o dous inYasore3, sendo morto no 
con11icto um indivilluo do norno João, vulgarmente conhecido por-'fatü. 

Assim terminou-se a invasiío da lavl'a. 
O digno dolegado do policia Pedro Fernandes Corrêa, tomou todas as providencias para a punição 

dos culpados, c cnptura dos criminosos, que tomarão pal'to na invasão, á cuja frente não se :1presentou 
pessoa alguma do consideração. 

No dia a do fovcroi!'O do corrente anno, quando na eidado da Conceição do Serro se procedia a apu-
ração das sedulus recolhidas ú uma para eleitores ospeciaos da frcguozia, foi a igreja invadida por um 
grupo de indivíduos eapitanc3dos pelo parocho Joaquim José lln Costa Senna, Josó Coelho Laacs, Antonio 
d'Avila Santos, Frnneisco Coêlho L.1gns, Franeisco CfJrrê:l de Miranda, o Ernesto Coêlho L<Jges, que com 
grande motim e algaz.3rra se opo,hnriio da urna, e a fizcrão om pedaços pelas ruas. Lavrado do tudo o 
competente auto, quo foi (~nvi:Hlil '' ~~:; 1 prí·sidnnci~l, e ao dr. chofe do policia, v. ex c. fez partir immedia-
tamento para aquo~la. ciu.J~l·~ o t;~n::utrJ l'dro d'Al?a_ntara Feu do C~rvalho COf? 2~ praças d.o corpo poli-
cial pnra ficarem a dtsposH;:J:J rlr> ;l 'le;;ado do po!tcw em quanto remasse a agltilçao prodnztda pelos fac-
tos cnrniuosos acima referido}, e tomou outras providencios, quo o caso exigia. 

Depois da chcg;Jda da força ár1uel!a loealidade, o delegado do policia ofllciou ao dr. chefe do poli-
cia em 2 do marr;o ultimo, dizendo que estava terminado o processo eleitoral, som que tivesse a b.mentac 
a rcprorlucçiío do tremendo attentado do 3 de feverctro. 

Neste sentido o dr. chefe de policia tarnhem ofliciou a v. exc. em 10 d'aquellc mez. 
Quanto aos processos palas occurrcncias já citadas, verá v. exc. o quo disse o delegado de policia no 

oiilcio junto por copia. 

Chogrmdo ao conhecimento do cxm.o ministro da justiça em dezembro do anno passado, que os 
escravos úa fazewh rir) S:mta Annil da Barra, pot·toneontc ao espolio do Cassimiro e Irmã.o. no Mar ~o 
Hespanhn estnviio sublevados, remelteo ao dclcgaúo d'aqucllo termo uma força para o auxthar nas deh-
gcncias 11 quo tinha do proceder. · . . . 

Sabendo tamhem v. cxc. deste facto, o quo 'Cstava sendo dclapidado o referido espolio com pre]mzo 
do hnnco do ll1·azíl, sen principal credor, recommendon a esta repartição quo providenciasse á respeito, o 
determinou, que para ali seguisse, á rlisposiçtio do delegado, uma força de 20 praças do corpo policial~ 
commandada pelo capitão Fnmcisco Antonio do Cnrmo. · 

O delegado em cumprimento das ordens recebidas dirig,io-sc ú fazenda alludida/passou rigorosa lms-
ca, interrogou al;;uns fazendeiros vi~inhos, o nada ob$olutamentc encontrou que merecesse attcnção, nem 
armíJmento, num vislumbro drl insurrc!çiio. . 

Sendo esta rcp:Jrtição informada de quo o e:x:-tostamcntciro do Cassimiro por nome José da Costa 
Fonseca tom sc1]uzido c nciJutado diversos escraYos do mesmo cxpolio, rccommcndou ao delegado do 
policia, qtw syndícaudo de facto, procedesse contt·a cllo na forma da lei. 

Apparccendo no distrícto do Rio ~ovo,. termo do Mar d'IIespanha, o individuo de nome 1\larianno 
f;ouça~ve3 Pereira, rocahio sobro ello suspeitas do quo era furtodo um eavallo que trazia, e por e:rse mo-
tivo o subJ:clotjado o mandou vir a sua presença para averiguações policiaes. 

Dop:)is do· interrogado, c j ui gado nns circunstancias de servir no exercito, foi proso como recruta, e 
passados 8 dws, (llle o subdelegado .roaqnim José da Silva Hibeiro o deteve om um tronco de campanha, 
foi rcmcttiJo em umu corrente, quo posava trcz á r1untro ~rrobas, com destino á sede do município, sen-. 



do durante a viagem ·mallrntndo flolo guarda Jeronimo de tal, o qual tom anuo o p<io com que olle susti~ 
nha a grossa corrente, dera-lhe duas bordoadas, lançando-o por terra. 

Então sendo processados os comprometlidos nesse facto, c como tenha se demorado a conclusão do 
proe~)SSO, v. cxc. no L" d.c fevereiro do concnto anno tomou a deliberação do demitlir, 1Í hem do servieo 
publico, o subdelegado Silva llibeiro. · 

Tendo siuo marcado para o dia li> de outubro do anuo passado pnra ter lugal' nn eidndc do Uberaba 
.a .cxecuçõo d~ róo Jeremias, escravo, nli chegou no dia 13 o corrc~o do.S. Pnulo trawudo no Diario d~ 
1\10 o decreto Imperial de 30 do setembro, que commutou na de gales perpetuas n pena de morte impos-
ta á .Jeremias, h:wcndo com isqo gnmdc satisfação por parte dos habitantes da cidade, 

A_o .anrJiteccr desse dia com?çou o povo a reunir-se n~s :uns, tcr~do ~a frente o:o drs. juiz de diraito 
o mumc1pul, que ao som do muswa, c ao tr9ar de fogos art1ftc1aes davao VIvas á nossa religião, a assem~ 
üléa provincial mincirn, e ao decreto de 30 de setembro. 

Mais tarde dirigirão-se á rua em ctue mora o promotor pulJlico da comarca, e nhi começarão a insul-
tai-a, nr·rnmeç:.mdo pc:lrns pelus jnnellns, portas c telhado da casa de sua rcsidoncia. 

N<io tendo o delegado de policia força suflicienie 1Í sua disposição, para dispersar o g~upo, o manter 
~ orden:, limitou--se .a aconselhnr aos caheçns de motim para não continunrem com os insultos, 0 que a 
1wal veto a conseguir. 

Em virtude do rcqui!.ição do dr. chefe de policia, v. exc. fez seguir para aquellc termo um desta~ 
. camento de 16 prdças, sob as ordetl3 do capitão Silverio Ribeiro de Carvnlho. 

Com ofncio de 25 de fevereiro ultimo esta rop~rt1ção envi~u. a v. cJ~c .. par~ que se dignasse deli-
berar como comirssc, os documentos por onde se _vc que. o dr. JU!Z de dtrmto d aquel!a comarca, José 
Antonio Alves tle Bl'ito, tomou parte nas occurrencws ac1ma rcfewlas. · 

O delegadt) proccdeo a. auto de co1·po de delicto nos estragos feitos na c:Jsa do promotor, 0 instau-
rou processo contra os dclmquentes. 

O delego do do pol.icia de llac~endy sendo informado de que . no. d_istricto do Pass~-Quatro pratica vão~ 
se actos de t!e~respcrto a autondado, ~.ameaças a se9urança mdiVldual, fez.para ah ~1archar uma força 
da gunrda nncwnul com o fim de nuxlllilr ao rcspcchvo subdelegado na pnsào de drversos criminosos 
tJ dc~or·toros. 

Enconlt'<mtlo-se essa forçH com o réo José Ilil.lciro Lemo, o dando-lhe voz de prisão , foi por cllc 
respondido com urn tiro. quo ofl'endeo gravemente o gunrda Cassinnno Correa da Silva o levomento a 
outro do nome .raseS Carlos Vieira. 

O referido delegado tendo conhecimento deste altentndo dirigia se áquello dislricto acompanha-
do diJ 1 G pt'ilÇ11S, o c.Jo harmonia com o subdelegado fez prender o resistente, um outro criminoso, 0 
novo recrutas. 

Por esta repartição foriío tomadas as _providencias que o caso exigia. 
Sogun<.lo informa o delegado acha .. sc mstaurauo o cot~petente processo. 
o juiz de paz da frógnesia de Car~atgos, tcrm? do Mnrwn~w , ~cceamlo ser pcrturl!ada a ordem 

publica por occasião da eleição de elertorc3 espCCl1~es, que aln devia se pr:oceder. no (!ta 2 de feve-
reiro do corrente armo, tornou a deliberação do adJiar OS trabalhos, O rJ!•dtr fl 1'0VtUCrlCIIJS, que forão 
por v. t•xe. tomadas fnzondo partir para aquclla freguesia, no :Jia ~1 do mesmo m:)z? o capitão Fr<m-
ci.sco Antonio do Carmo com um destncnmento de 8 prar;as á cltsposrçiío do mesmo ,JUIZ de pnz, a quem 
rccommcndou, puo muntivassc a liberdade do voto na eleição marcada para 22, a qual correo com 
toda regula ricl:ldc. 

Na cidade da Itnbin1, no diu 20 do mcz passado, a ordem publica foi nlte!'nJn. 
Por oec<Jsíão da chegada do rCS[lfJelivo ,i_uiz municipnl, Bacharel. Antonio Cesilrio. de Fari,1 A:vim, 

qne se nchava ausonte do termo, em rasuo do um processo por cnruc do resprJ!l.'i<:btl ''!''"" . " do onnl 
fOr-a absolvido pelo tribunal da roi:H;Iio, .rcuniràO·SO aft;UtlS libcra03 em llUHJCi'iJ r fi: <:<:\ '· · . 
1eiros, e forão-no cspernr â pouca d1:!tut~e~n da povoilçüo. . 

Ao regressarem ;í cid~rle, nlgum mdtVIduos começarão entre vtvns l:l nwr;·;;·; .J L:.,:' , u: 
tori1ladcs eonstituidns, no pusso quo outros atacuvii(J iJs mora<b.s dtl Jlgmr; e•m:>ei',:u;,',!:.:j, Mt·Ju,., .~; 
portàs a rnachnclo, o destr·uindo tudo qu;wto cncontravüo no iül•Jriur r},;; e<~.S?:;, r:uj<r; monid'l<"::.; ;;'J <:: •. 
condião atlerrados, . 

No trajccto dos turhulcnto.'i polns runs foriio npoJrcjndr1S ns ea:;::J:; dns '>'lllcct·1:,(hlu:;, :: · ·L•. 

didgido grantl,) nurnllro de fogos artifieiaes, n5o lendo t;senp;;dr) í.1 rh pmprio rHt•v:J<!o dL Í"':;, ,, 
Os tumultos continunriio atú a uoito, c segundo a partkíp:11:~o o!ii;:ial, h,.-,:, tu:::ir), d, , , ;; . 

pr9dusissem no dia sc9uinte. . . 
Temlo v. cxc. fetto segu1r pnra nh o dr. dJr;f•; tL .,,,lir>· :;•.n· •ilJ.:;: ;.,:·.:. ,,,, '·' 

nfio deixará do prostnr opporlunarnento a Y. t~xe. urn~t e}r,·v:.v;t~··~.~. i:.f·;·r~.,,;:;'i:. 
') dJs providenr;íns quo tornar parn o restiJbclecimeutG; 1.h •ci·:l,,, ;_ >"·: .. <:. ·i·, 

Srgun1lo. o o!Iicio do v. cxc. do '•· de mnrr;r) ultimo, ostu repnrli~;;~.~ 0.\iil..í.<;;, '-'~ ·•-' _ . .• :· .. , 



,, 
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em 7 desse mez, prohihinrJ0 n remessa do presos pronunciados ou com recürsos pendentes para a 
cadea da c11pital, ondo só drJVorão ser conservados os criminosos definitivamente comlemnades?pura cum~ 
prir a pena, isto no cn;;o .do ser· a cadca da capital a mais proxima do Jogar da culpa, e. não haver na 
cadea do Jogar commodHladc ou segurançar, ou quando outras cadcas mais proximas não offorcçuo 
tarnbem segurança para admissão dos condemnados. 

'l'ambcm providenciou pnra que os réos pronuncindos não saião do Iogor da culpa antes do jul-
gamento definitivo, solvo não hovendo cadea no Jogar·. 

Os presos são hoje transportados do uns para outros pontos livres de ferros, conforme a rccom· 
mendação de v. exc. 

São estas as informações quo posso prestar a v. cxc. á quem 
Dcos guarde.-IIlm. c Exm. sr. dr. presidente da provincia.-0 delegado de policia encarregado 

do expediente, Victo1· Diniz Gonçalve. 

Copia.-Illm. c exm. sr -Accuso a recepção do omcio de v. exc. datado de 12 do corrente mez 
em quo me trnnsmitte ordens rclntivamcnto as providencias que devem ser tomadas. afim do se pro-
ceder com regularidadt.J á nova clciçiio de cleitoaes especiaes, que deixou de effectuar--so uo dia 3 
deste mez pelas desordens que então se derão, c bom assim a competente formação da culpa, para a 
punição do til~ tremendos attentados, Quanto a r,rimeira p~rte a.crcdito q~c não haverá perigo de .s~r 
a ordem publica novamente perturbada, tendo cu a mmha d1spos1çào as vmle praças do corpo pohcr-
al, que segundo v. cxc communicou~me já devem ter partido para esta cidade, a resp~ito, porem, 
dos processos, que devem nocossariamcn le'i ser instaurados, penso, e com franquesa o d1go a v. ex c. 
quo com o actual juiz municipal dos~e.termo, c ainda mais com o de direito da comarca, nem ~u, 
nern ontro qualquer delegado do pohclü, se resolverá n comcr;ar um processo, que terá necess~n.a
mente de abortar na despronuncia, ou quando muito no recurso, o isso, ainda quando haji.io as ma1s tr-
refrogavcis provas de criminalidade. O capricho do dous juises partidarios, que a nada se negão, c nem 
conhecem cscruplos quando sa tracta de abafar os crimes de seus correligionarios, só poderá encontrar 
cmb~raços na prose~<:;a de v. cxc neste lagar; a não ser assim, qualquer tentativa de process~s} ficará 
sem resultado, scrvmdo apenas para dar Jogar a novos comprometimentos e o que é ainda pewr, para 
tornar mais escnndalosa a impunidade dos criminosos. ' ' 

V. exc. á vista do quo a~nbo do expor eomprchencl.:r<Í a imprescindível nece•sidado da presença 
de v. exc: neste Jogar, o assm1 sondo não se recusará a mais um sacrificio em prol da causa publica 
sobro tudo qunndo cite tende ao desagravo da Ioi, tllo brutalmente desacatada. Deos guarde a v. exc. 
por muitos aunos como é .mister. Dclcgnc~a da policia d~ ci~la?e da Conceição, 1.8.do fevereiro de ~870. 
Illm. o exm, sr. dr. Antomo Augusto da Silva Canedo, d1gmss1mo chefe do pohclU desta Provmc1a do 
:Minas. O delegado do policia.-Jollquim Bento de Olivcira.--Conferi,-Jfugalhcies Gomcs,_-Conform,~ 
-Xavier Junior. 
t..!~ 
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.Jniz de direito. Quintiliano .Jo,;e da ;::,;lva. li 

Quro Preto 
Promotor publico DnclwrCJl Joaquim Bento d'CJiveira. 2~ 

Ü'll'O Preto; Juiz municipal. :Luiz Eugeril<J Horta Bill'll')Zil. 5 
Q11elnz. Dito. I,Josc Joaquim Baetn Nove::;. ti 

--~-----:-M~u~r'_m_n. __ r~ __ a_. ~------I Dito. 1 'l~~ophilo Pereira rJa Silvn. :J 
Jui:-: de clireitc. \Ft·ederico Au~·n:.;to :\!vare~ da :Silva. 2 
Promotor puhlico 1Jusó tloa!'e,; da Sjlvn. 2 

Pitangui. 1 ,T~1i1, municipal. IIgnneio Ferreit·u ÜLJ Almeida Guimarães. ~~ 
Parú. , l Dito. . 1 
lndaiú. Di'to. l 

lndaiá. 

l--.-----l ---------- J uiz-de-elirei~ E! ia::; Pinto de ·-.:~arvtllh,,, (j 
Promotor publico Bl!l. Joq."' tle VaHcorH.:cllu~ Teixeiru da Mottn 3 

I Sabará .T11iz municipal. Sabará. 
1 Caethé. Dito. , 

11-------· .2__=----=----------'-- ----·------------~---·------------ . Juiz de dirt;>.itt': Atlt'elio à. Pires do Fig-ueit·e<lcJ Cnrnnrgv. : 
Promotor pubhco Antonio Cuntlido de 1':\alle;; Hochu. · 

Hio das Velhas. Santa Luzia, Juiz muniCipal. Franci::;co de Paula Fernnnlles Rabello. 
Curvello. Dito. Candido Lui:..; l\laria do Oliveir:a. 

-------1.:.._::_ _________ 1Juiz de direito. Puntalirw,Jo:>é cEt'·~-
Proawtor publico Bacharel Antonio Arnaldt> do Oliveira. 

Piracicava. 

I 

Serro. 

Snntr{ Barbara. J~iz municipal. FrnncJ.~co Jos~ Alve,<de. Albuquerque F•. 
Itabira Dtto. Antomo Ces,mo ele l'nna Alvim. 
Ponttl Nova Dito. José Francisco do l{eg-o Cavalcante ---------- JLtÍ2 de elireito. João Salo:ne Queir,)o·u. --

Pron:otor publico Bento José de Sous<~ Pn::;::;os. 
Serro. JL~iz municipal. :Miguel Augnsto do Nu~cimento Feitoza. 
Conceiçuo. Dtto. J o::;6 Chri::;tiano ôtockler de Lima. 
Diamantina. Dtto. Franci::;co Correu Ferreira Rnbello. 

11------1~-------1 Juiz de direito. Francbco Jo:-ié -~~one::J. 

Jequitiuhon.ha. Minas Novas. 
S. João Baptista. 

Promotor publtc<t Francisco Domingues de Oliveira. 
Juiz municipal. Pedro Ferrümde::; Pereira Coneu. 
Dito. 

11------ Juiz ele tlir~ito. J o :o e IUhen·o Je Almeida ~antos. 
Promotor publico 

Rio Pardo. Rio Pardo. Juiz municipaL José Ferreira Brant~ 
Grão Mogol Dito. Bento Minervino da Silva. 

1-------1---.2::...------ Juiz·de elireito. Antonio Carlo::; Jliluuten·o de Moura. 
Pt·omotor publico Justino de Audrade Camara. · 

Gequitahy. Montes Claroa. 
Guaicuhy. 

Juiz municipal. 
Dito. 
Juiz de direito. Frunci:-:;co ~lunoel · Parnizo Uavalcante·.-
Prornotor publico Luiz José Affonso Fernandes .Junior. 

Rio S. Francisco. S. Rornão Juiz municipal. 
· Januaria, Oito. Lniz Gomes Ribeiro. 

11------- :.:::::.::;,:.:.::~---;---- Juiz de direito. Franctsco Ferreira Corrêa. 

Bagagem. 

Paranahyba 

Paracatú. 

Bagagem. 
Pattos. 
Patrocinin. 

Promotor publico Antoniu .Luiz ·de Sou8a. 
Juiz rnu:.licipul. Joau José Gomes da Silva. • 
Ditú. 
Dito. 
Juiz de direito. Joaquim 'l'avare~ da Costa Miranda. 
Promotor publico J0aquim 8i1verio ~Pereira Cartlozó. 

Maxá. J~iz muniCJptil. Francisco de .Oliveira Pinto Dias. 
S. Francisco das Chagas. _D_Lt_o_.-::-· --:-:---:---

Juiz de direito: Jouqnim Antonio da Silva Barata. 
Promotor publico Honorio J ustiniano 1:3oures de Sousa· 

Paracatú Juiz municipal. Cladio J erommo Stokler de Lima. 
11------~ Juiz de direito. Jo::;é Ant0nio Alves do Britto. 

Paraná. 

Sápucahy. 
I 

Jaguary 

Promotor publico Lui..: Marinho Ja Silva Ohveiru. 
Uberaba. J uiz·municipai. ,Francisco 'l'l1eotonio de Carvalho. 
Prata. Dito. I . .. 

Tres Pontas. 
Dores. da Boa 
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Je~~lti.U"(Te-·:(i;'5ii ·~C~···19 '"do'í1(Ív .• ~~(.fé 1 ~)56·. Beruoviüô' ·da comarcu dÕ rio ctâs Velhl;s para esta. 
de nnv." de JBri9. ;J, de ·-.~bl'il de IS'íO. 

le de~.· de HM!.. 7 de jnueiro do ISG\l. Finda o quadriennio em 6 rlo janeiro de 18i3. 
de fiOt." dt~ lt:lüD. 12 de ont." <le 18G9. Idem ú 1t de outubro de 1873. 

:le jullw üe 1867. 18 de set." de HIG7. ídem á 17 de setembro de 1871. 
ue fevr." de HiGi 36 demarco del8G3 ----------..::.-----------------·---------

1 de set," d(~ :hlW. 29 do uut~· do !l:\G9. Não é formado. ue fevc.• de Hl~O.!~'ino to\·e nmda. 
Vng-o. 
N'c:otc '~nnnicipio não está crendo ainda o lugm· de juiz municipal. 

~Té-Üt~e lt!ôG-:- f0cle out.õlle":Ü:l5()~ l{emovido para esta cornarcn em 26 de janeiro de 1807. 
1- do maio <H~ J bGU. 22 do abril üe 1 SGD. 

Vago 
Este temw foi reunido no de Sabará em 30 de julho de 186U. 

I 

de 2\l de fevereiro de 1868. 1 de jultw (l~ lf:\G..l. :H. c!~: nov" üe lBü-1. Hcmovido. para e:>tu comarca por dec 
3 de janr·O de t~ü\). 22 de janeiro 'de U\(i9 Nno e formado. 
O de fevr." de 186(). :26 do tiltdo ele 18li9 FtlHla o qnadriennio a 25 de maio de 1873 
i) dr~ mnio de 18Gi. !ll de jnlh<> rle 1867, Irlem á 15 dn Julho de 1871 
: tle (ie~>~.le H~-!1. li üejaneirode•t8~1:.!. ------~~--=:__:_.:___::..,.-_________________________ _ 

4 de fevr.o do 1870. ~ii<l teve aiuda. Hemovido da comarca do Parahybuna. 
9 tle junho de 1!:lti9. lG de :-;et." de 18G9 Finda o quaoriennio a 15 de setembro ele 1873. 

l;.i de maio de I HGí. H de 110\'." de l8G7 Idem á 8 tle novembro de 1871. 
r üe set." de lilUtl. li de out." de 18Gt; Itlem á tG rle outubro ue t872. I ----
~de abril dt: HlU!1. 2 de maio de lt\151~. 
l'i de agosto de ~t\Gtl. 1,1 rle .set: do 18G~. Não é fo.rmiHlo 
~2 de doZ/ de lSüô. 2 de abr'il ele 181H Fi nua o qnadrienuio á 1 de. abril. de 1871 
J1 de ago::lto de lHGLi. :!/~ dejaneim de 18G7. Iüem em 2:1 de jam • de 1871. 
28 tle mnrço de 1868. 14 de ngo~to de 186~ Irlem ú 13 de ago,•to de 1872. 
30 de nbl'il tle J~G~!. 23 dejuuho Ue lSU.J. ------~-----------------------'-----
7 de ng-o:;tu de t8GU. ao de jnn.'u de t8i0. Não é formnclo. 
3 de março de 1870 Não consta. 

Neste municipio não está Cl'eado o lugar de juiz munic~p=-a_l_. --------------
9 de fevr." de HliO. Não teve ainda. 

Vngo. 
31 de out." de 1S6d. 10 de março <1e 1889 Fimla o quadriennio em 9 de março de 1873. 
18 dH nov.• de 1865 17 de julho de 1866. ~Id~e~rn~e=r=n~1~6_l~le~j~u~ll~lo~d~e~l~8~7~0~.----~~---~-~------~-~~~~
g de fevt·.• de tl:\70. Não con::;ta. 
5 de set." de 1tíü8, 24 de set." de lSGS. Nüo é formado. 

Vngo. 
Neste municiJ)ÍO nno foi creado nincla o lugar de juiz municipal. 

----~~~--~~~ ---------~----------------------~~----~------~--------------------· Ú---de-·de~ o de 1 Boi. 2i) de abril de 18li8. 
22 de abril tl'e 18i0. Não consta. · Nãú é formado. 

Vago. 
9 de janr." de 18!iD 15 de juqho de hGD. Finda o quadriennio em 14 de junho d.e 1873. 
12 deubril de Hl69. Nno consta,. ---------------------·-
4 de março de 1870, ldem. 
13 de out.u de t8!i9. ldem. 

Não é formado. 

Não está cre<Jdo neste município o lugar de JUiz municipal.. 
--------- ·--.,----.,----.:::- Vag-o. I 

31 de agosto de lti6ü. 15 de jun." de .ttiG7. tlemovido para esta comarca pelo citnüo uec. de 31 de agosto. 
16 de agosto de 1868. 12 de set.• de 18G8. Nüo é formado 
10 de abril de 1869. 30 de junho de 1869. Finda o q undriennio {t 29 de Junho de 1873. 

Neste municipio n!lo foi ainda crendo o lugar de juiz municipal. 
~ .:.:.:..· ·:..:·.:c· C'-" -'-'--'---'-'---'-'--'-:-

14 de nov: de 1868 tG de abril tio 
3 de out.• de 1868. 17 de out.• de 
tG de out.• de 1867 9 de dez.• de 

-------------'l--18ü9. ' 
186t). Nrro é formado. 
t8G7. Finda o quadriennio em 8 de uezembro ue 1871. 

30 de ::;et, • de 1863. :.> t de abril de 186/t,, 
26 de abril de 1870. i..,üo teve ainda.. Não é formado. 
ü de julho de 18ü7. 27 de nov.• ue 1867. Finda o quadrieunio em 26 de novembro ue 1871. 

Neste rnunicipio nno foi creado ainda o lugar de juiz municipal. 
-3~d~e-n-o-v.-.-U7e-,-l-~-Ô-9 ~N~ri-O--CO-I-lS-tU-.~-----I---------~~----~----------------~----~--------~----------·----.-.---

12 de dez.o de 1 tlti~. 29 de março de 18G9. 
G de junho de 18UG. 1.• de out.• de 1~6G. Finda o quadriennio a 30 de setembro de 1870. 

_ ~(-~s_te_mnuic_ipio nno está crendo ainda o lng-nr (le, juiz municipaL 
18 de uov·.o dt1 -,t;Gi) 26 ue Ululo tte l~Uü. __ ,_ .. ___ _ 
22 tle '.nur·ço de ltiü!J H~ \~e ubril de t~ü9. ,. . . 
9 do JUIH' ~ tle 1tiU7. 28 de mar e o de t86/. l• mda o q unrlnennw em 27 de rnareo 
1 O ti e. abril de 18ü9 7 de junh~) uu 18ti9. Idem à 6 de junh~ de 1873. • ? de· J.HtH·.• üe 1869. 28 lle. abril de 1.8!l9. Idem á 27 de Alml de 1873. . 

_ 2 de JUlho de 1t:lü9. 1ú de set.• de ttl69 Idem á 1fl. do setembro de 1873. 

de 1871. 

G uo tlel' .. " ue lt558. 1.• di~ m"""'' tln HHHl --,--------..... ____ , __ 



_8 Utl llOV," !lc J!)Gi) 17 de julho de 18UU. Idl'l11 em 1G de julhO ue 1870. ---------------------1 
- --v v..... "" wu.-... 1 v ue março ilc 1889 \Find~; 0 q undriennio etn 9 de março de 1873 • 

de fcvt·.• de 11)70. Nüo con,;ta. :..----. 
de set. • de 1tíü8, :2·1 de set.• de l8G8. Nilo Ó formado. 

Vngo. 
Neste município nno __!.oi crendo ainda o lugar de juiz municipal. T-·ue-dez .-de.· H.lô7. 2-:-:0---;-d-e-u7b---,ri,..,.-l-d:-o-l8~ü::-o.8:---. :.:..::=~~~~~~---.:..:.~~~~~~~~~-:::..:~-=:......::~_:__!_...---·--

2 de abrii tÍc 18i0. Não consta. · Nüú é formado. 
Vao·o. · 

) tle janr.• de t8tiD 15 de juqho de H:Gf>. Finda o qntidriennio em 14 de junho de 1873. 
l2 de abril de l8f.in. Nilo consta.. ~~~~~------~-----------11 
1 de marco de 1870. ldcm 
13 de out." de 1tllí9. ldcm. 

Não é formado. 

N<1o estú crendo neste municipio o lugar de juiz municipal. 
________ 

1 
---,..------ Vng·o. , , · 

'31 de agosto de HWü. 15 tie jun.• de .tHli7. 11ernovido para esta comarca pelo citado doe de 31 de agosto. 
16 de agosto de J8G8. 12 de set.• de 1868. Não é formado . ' · 
10 de abril de 1869. 30 de junho de 18G9. Finda o quadriennio á 29 de Junho de 1873. 

Neste município nllo foi ainda creado o lugar de juiz municipal. 
14 de nov.• dolSGS tDü>-~uo~u'-b~ri~l~l~lo~lõS~ü'~U.-\---------~--------------~~~~~~~~~~-------------~------~----\1 
3 de out.• de 1868. 17 do out.• · de 18G~. Nno é formado. 
tG U.e out.• de 1867 .n de dez.• de t8G7. Finda o quudricnnio em 8 de dezembro de 1871. 
30 de :;;et,• de 1863. '..'1 de abril de 18Gf1. • 
26 de abril do 1870. J..'d'tO teve ainda.. ' Não é formado. · 
6 de julho de 18ü7. 27 de nov.• de 1867. Finda o quadrieunio em 26 de novembro de 1871. 

Neste município não foi crendo ainda o lugar de juiz 
3 de no v. • de HiG!) ;-;N:--il-o _c_o_u-st-u-. ----
.12 de dez.• de Hltiti. 29 de rnurco de 1869. 

municipal. 

'6 de junho do 1S!iG. 1.• de out.• de l~GG. Finda o quadriennio a 30 de setembro de 1870. 
Neste mnuicipio nno está CI'eado ainda o lng-nr de. juiz municipal. 

18 tio 11uv.• dü 18(i5 2ü lle llHIW !le 1tlüG~I • -------·-----
22 de nHH'ÇO de ltlGH 1!~ de ubríl de 18()(). 
9 de junr .. • de 1tili7. 28 de marco de t8!i"i. Finda o qundriennio em 27 de marco 
10 ue abril de l8ü9 7 de junh~J de 1809. Idem ~ G de junho de 1873. • 

de 1871. 

9 de janr.• de 1869. 28 de abril de 1809. Idem a 27 de Abri! de 1873. 
2 de jnlho de 1809. li> de set.• de H!ti9 Idem á 11~ de selernbro de 1873. ______________ .,_, ___ ,, ____ _ 
ü Lle tie;;.." ue ltí58. 1.• de rnurco de 1859. 
22 de junr.• de Hl70.\Nuo coüst7~. · 
1 O de out. • •Je Wü~. 18 de no v .• ue tSGS. Fwdn o q uadriennio em 17 de novembro de 1872. 
19 de ju~tho de 1~69. 31 de ng-osto ele t8H9. Idem á 30 de ugo~to de 187:.3. 
G de al.Jnl de 18Gt, :H de muio de J8G7. Idem u 30 de rnmo de 1871. 
29 de set.• de 1t3U9. 2 de uov.• de l8ti9. Ide.m á 1 de novembro de 1873. 

~----~~~~~=-----~------~--------24 tie abril d~ U:Hi7, 22 de ngt,• ue 1867, T 

12 de dez.• de 1868. 29 de dez. o dí:l 1868. ~.uo ó forma!~O. · . 
24 de out.• de t~HH. 3 de dez.• de 1~68. l•mda quadrwnmo a 2 de dezembro de 1872. 
22 de jum·:• de ·t870, Nilo consta. · 
27 de julho ue HlG7. 18 de IIOV." dl~ 1867. Idem ~ 17 de no~ernhro de 1871. 
13 de mar~o de 1~ü9. 22 de maio de ltl69. Idem a 21, . tl? mmo' de 1873. 

Neste mnniCipio nua fui crendG nindu. o lugar de juiz municipal. 
~--~---------~---------~--------~----------------~----------------------·~---------11 29 ue ievt·." ue ll)Gtl 28 de maiu ue 18lit) 

13 tio out.• de lRüH. a de nov • de 18G!l. Nilo é forrnn-:lo. . . 
29 tl.e ugt • de I~Ut). 26 do out.• de.lí:lfitl: Finda o qundricn!lio em 2? de outubro de 1872. 
18 de nov._" de 1Sur... t~ de janlw de loGG. Idem ~ 3 de Junho de 18_7.0. 
10 de alml de ttj(i(), 4 de junho de .. ,. oU. Idem a 3 de Jnnho de l8t3- _ lj 
10 de o ut. • de 1808.\t de dez. • de 1868 I._d_e_m __ á_l_d_e_<_le_z_e_m_b_ro_. d_e_' _1_8_12_. _______________ . ___________ ! 

1 

12 de abril de tl:lü!J. ll tie agt.• lle Hlü!J. 1\ 
. 14 de out.• de U.J()!J. Não con::;ta. . , 

l9 de ng·t.• dc:.J :::68. 21 de Iwv.u de 1868 l~in!la o gnadríennio á 20 de novembro d~ 1872 .. 
b;tú renmdo ao de S. João por dec. de 30 de JUnho de 1869. \ 

_' 19 dtJ junho de 186!)· 18 de uov.• de 18GH. Fiu!ln o quadriennio á ,]7 de novembro de 1873. ___ . ___ __;_ 

Vagú. 
14. de fevr.• de J870. Nilo con:-:ta. 
18 de de"" de U:Hi7. 2/J. de fevr.• do 18G8. Finda o quadriennio {L 23 ele fevereiro de 1872. 
27 de julho do I15G7. 13 de a"t." de 1867. Itlem à 12 ele ag-osto de 1871. 

1 
_ 31 de ugt.• de 1H6G. 24 de o~t." de lSüG. I~d~e~rn~E_!I_n_2_3 __ d_e_o_n_tt~lb~r_o_d_e_1_8_70_. ___________ ~--~--~~---~-~-~-~-----~~· 1 

12 de abril de l8G7, 22 de uov.• de loG7. 
29 de marco de HHO. Nilo con~tu. 
21 de jull1o ele 18GH· 15 de out.• de 18G!J, Idem em ti~ de outubro de 1873. 
23 de marc:u de 1870. Nflo teve aíuda. 

, 12 de dc:t~.· de ltiGO 24 de jaur.• de 1870: Idem em 23 de jnneiro de 1874. --------·------------------------·----
11~ de set • de J8ti1. 5 de abrii de 186~. 
2ü tie abril de JSGU. 8 de junho de 18li!J. 

Vn{l'O. 
;::4 de ng-L• d1~ 1867. 28 de dez • de J~G7.Wiuria o qr~n~I:iennio em ,27 de dezembro de 1871. _ . 

INeste mulllclpiO nao esta crendo o lngar de ]ui;~ mumc1pal. 

Sccret<u·iu do governo, 10 de maio de ta?O.-.·Intonio Cesario Brandão de Lúnrt. 



Hio !>arao. Rio Pnrdo. J · · -. l • u1z mumCipn · José Ferreira Br,·ltlt·. . jr 
Grão Mogol D't ~ 11-------___ ..:::._______ 1.0 • . . Bento !l·linet·vino ~a snva. ____ J 

J)~1z·ue d~rerto.. Antonio Carlo:; J\'lon~de ~\iouru. t 
Montes Claro-~. Jlt ?motor. publllco J u:::tino de AtHlralle l:·t!llara. ~ 

~ urz mumctpu • ' < 

--------- G_'_u_nl_·c_u~hy~·---~-'---D 7_it~o-·~~---J uiz de direi to. l-;-1':-.--,.-.-----:----:- · Promotor publi. <t~nct:sco. ~lu~oel · htl'1dzo Uavalcante. 

Gequitahy. 

Rio S. Francisco: S. Romão Juiz municipul.co Lmz Jose Mronso Fel'!landcs Junior . 
• Tanuuriu, Oito 11-------1 --..,.--_:_ ______ -,---,-...,· _____ Luiz Gomes Ribeiro 

Juizlle direito F. · 

Bag-agem. 

11----------1 

Paranahybo. 

Bagagem. 
Pattos. 
Pntrocinin. -----------------

Promotor publlco rancl~co l·~~rreir·n Corrêa. 
~ti~. muaicipul. ~~~~n~vo~~u~~~~~s S~~saSil v a. • 
Dito. 
Juiz de direito. J . · " . Promotor publico J?aqm~1 I.~1.var~s da costa 1\ltrandu. 

Arnx'a. J ·. · , 1 '-~!lqUI.n tihveno "Pereira Cardozo. urz ruumctpa . Fr·ancr· ·c··o d 01 . . . . 
S. FranciHco dus Chugns. Dito.' ~ e · ivetra Pmto Drns. 

Jj----------)------------2~ Juiz de direito; J · . "'~--;-;,.--------Promotor publico fi IH} u~.u1 Aut~u~o du SI! v a Uuruta. Paracatú. 
J . . . 1 onorw J ustmwno ,:iourell de Sousa• 

1 
_______ 

1 
__ P_n_ra_c_u_tu_· _______ u~z mun:ClJ~U • Claclio .Jerummo Stoldm· de Lima. 

Jmz de du·erto: Jo::;é Antonio ·Alves do .Uritt 
Promotor publico Luiz Marinho tl" S1'lvu Ot1·ve

0
: 

Paraná. Uberaba. J . · . , " 'li'a 

0~;~,rnumCipu1. ÍFruncisco 'l'lreotonio de Car~nll~o. 

Supucahy. 
f 

Jugunry 

Prata. 
--------- Juiz de direito: Cundido Gil Custello Branco. 

Pr?motor. P.ubhco Bacharel Joaquim Antonio de .Mesquita 
J~uz mumc1pul. Paulino José Franco de Carvalho. Tres Pontas. 

Dores da Boa Esperança. 01to. 
--c---:-:--:---
J uiz de direito.. Augusto Cezar de Medeiros. 
Pr?motor.p_ub\Ico Bacharel Evuristo Norberto Duarte. 

Pouso Aleg-re JUiz mumctpal. Ild.efonso d.e Andrudc Mello 
Itujubâ. D~to. Jose .Manoel Pereira CabruÍ. 
J c1guary. D~to. Ma.ximiano, Augusto ~e Barros Cobra. 
Caldas. Dl!._O. Hemaldo (iomes de Oliveira. . 

------~----------Juiz de direito. Antonio Maximo Hibeiro da Luz 
Pr?motor. P.ublico B. el Jo!lq uim Ig-n; • de ~leU o. e Sz.• .J e uerieú. 

Baependy Jmz mumc1pal. Antomo Carlos Curn.ea·.u Vu'iuto cailio ~ 
Christina. Dito. Felicio José de Miranda. ' 
Ayt:ruoca. Dito. Antonio Ribeiro da Si_lva Porto 

Baependy 

Campanha. Dito. Francisco Julio da Vmga. • 
-------I.:.=:..!:..:.==-------\-::J-UI:--.z-d'e-, -;-d:-:-ir-=-e-:-:it-=-o-:- João ~t·m~lio ~loüthoa ~e Vilhena 

Promotor publico .Joaqmm GetuliO M_onten·o de Mendonc· 
Juiz municipal. Antonio Luiz Pereira da Cunha ..,a. 
Dito. Claudio Herculano Duarte. ' 
Dito. Antonio J ustiniuno Monteiro de · Que;ir , 
D~to. Antonio Aug·uiito do:; Hei;:; Sel'Upiao. oz. 

Rio Grande. 

D;to. 11------------------ ~ Juiz ue direit~ Gal~riel U~etuno Guin1uraes AfYim.------

Passos. 
.Tucuhy. 
Piumby .. 
Villa Formosa. 
Cabo Verde. 

Rio Parú. , 

Rio das Mortes. 

Promotor publico Jose H~nrrque de Mello. 
J~iz municipal. J oúu Baptista Hub.elio Uurnpos. 
Dito. Adolfo Augusto OJmto. · 
Oito. Francisco lguacio '.Yenek.. 
Drto. Jo~é Ignacio Nog~u Penido. 

-----·-------1 .Tui~ de direito. Daniei.ACcioli de Aze~:-.. ···----..... _____ _ 
Promotor publico Bacharel Joaqui~uJgnacio Noo·r • Penido 

Formiga 
Tnmanduú 
O li v eira 
Bomfim 

\
S . .João d'El-Rei. .luiz municipal. . Joüo Baptista Puneatel Lusto:-::~1 .' . 

S. José d'El-Rei Dito. -
11 
_______ 

1
I_,_av __ r_a_il_. ______ Dito Antonio' Ca-'sin~~~~~~ Pacheco. 

-- ····· .Jniz de direitG. 
Promotor publico Baclwrel Candido Xavier Babe!lo 
J t~iz municipal. ~ra_ncbco d.e Paula Pre:lttJ::; Pirnor~tel 
D~to. l• el!sb~rto b~nres ?0 Gouvêu Hortu. · 

11-------1----------·- . Dito. At~~o_:_t~gueira. 
,Juiz de direito. .José Antonio' tle Sampaio. -------
Pr?motor. J2Ublico Buc\rat·el Fruncelino Dta;:; Femande;;. 
Jmz mumc1pul. Lncwno Hangel de_ Azevêdo. 
Dito. AlfreJ.o Leite Hibetro. 

___ 
1 
___ __: ________ Dito. Manoel.José de Ca~ti·o Monteiro de Bat•ro~ 

.Juiz de direito. Antonio Augu~to da S1lva cüii&lQ ___ _ 
Promotor publico Unclwrel .J1anoel Gome:> Tolentino · 
.Juiz municipal. · 
Dito. José Candiuo da Silva Franca. 

==·==~-;=~=:Qi!o·_=~- ~="'·"" _ _ ______ -;;;;,___ __ -;;..-;;;;..-..,.. =-.;;;;;~_ 
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Quartel d? com,matH!o do corpo policial de l\Jin~s em Ouro P1·eto, 11 de Maio de 1870. 
Illm,.• o hxm.• ~r.-Em cur~pr1mento ao determmado verbalmente por v. exc., venho apresentar 

um succmto· relatorJO dos negocros que correm no cor.po sob meu commanüo, tomando por baze 110 
curto período do meu mesmo cornmando o maJlpa JUnto da 

FOHÇA ACTUAL. 
No estauo effectivo existem 20 officiaes e 335 praças. 
O estado completo do corpo deve ser de_622 ,Praças inclusive os mesmos officiaes, mas presente~ 

mente consta de 53!~ faltando portanto 88, Isto e, 35 soldados na t,a companhia de cavallai;ia· 7 mu-
sicas e 'lG soldados na infantaria. • 

A furça nctual estú clivi<Jidu pelas mesmas 5. cornp.al1hias, e consta U.o mappa incluso sob numero 
1, o qual demonstra o serviço em que e~ tão cltstralndus. · 

AUMAl\IEN'IO CORREAME EQEUIPANENTO. 
O c?rpo está armado e equipado. com os. objectos á muito recebidos, porem a }.a companhia de 

caval!nrm que como v. ex?· sabe que. e de m~1s trabalho e que devo a todo instante achar-se prompta 
,para qnal.quer emergencm do serv1go publico, acha-se.com falta do respectivo armamento, correu-
me, e eqmpnmento P.aru ~ seu estado completo, pelo que torna-se necessario a acqnisiçào de taes 
objectos, que com o~ mferwres, cabos e soldados. montão ao n.• de 113 p_raças. Quanto a este topico 
releve v. exc. que chga. que as praças que extt·avtuo quaesquer das mencwnadas peeas de armamento 
.eorreame e equipamento, ê-lhe:-; discontados em favor da thesouraria provincial" pela 5.• parte d~ 
soldo na conformidade do nrt. 3D do reglJ!nrnent<) n.• 54 as respectivas impor.tancias. As companhias 
de infantaria tumbem neces-:1itüo do novo aruutmento e mais objectos de correame e equipamento e 
muito lucraria a província se esses objectos fossem do systema a miniê, revertendo ú thesonraria tod!. 
a carg-a actual do corpo, e perante a mesma repartição serem arrematados taes objectos, procedendo~ 
so enti1o como até ag·ot·n, ú discouto as praças que pot· negligencia extraviarem ou consumirem o que 
Jhes for confiado. 

ANIMAES, 
·passou o corpo, de proprieda:le d>l província 74 cavallos e 172 bestas. Acha-se addido ao mesmo 

corpo 1 c avalio e 2 bestas que silo pertencentes ao estudo. Esses animaes sn.o tratauos nas cavalhari-
ças deste quartel, quanto ao numero que se póde accommodar, indo para os pastos da Cachoeira elo 
campc aonda tumbem são tratados os que se recolhem de ilistacamentos ou .deligencias. O rnappa 
incluso ::;ob n.• 2 dern~nstru o destino de todos os animaes. 

VENCIMENTOS. 

Os o!liciaes achão-so pagos até 30 de abril tindo, e as pracas de pret até a ultima qüinzena do 
referido rnez. Poe eilta occasirto cabe-me a honra de informar "a v. exc. que é muito necessario ser 
1·ovo<~ado o art. 47 do meneio nado regulamento, por quanto ·a esperiencia tem mostrauo que a praxe 
adaptada. não tem conseg-uido o que então se esperava. Adindo a isto e tendo-se em vi~ta .o min-
o·mHlo soldo que pet·cebem as praças d<J pret e levando-se em consideração os serviço que dtal'lam~n
fe prestüo.nilo só na copitul corno no vasto tenitorio da provincia, urge, e é de necessidade que SclJfi.O 
auo·mentatlos o soldo decapitao com mais 258000 r3.; os de tenentes e alferes em proporção. " o5 das praças de pret, devem tat?be!n ser elevados, tendo os sargentos ajudante e quartelrne~t~e 
0 soldo meneai de 508000 r.::~.: o:> pnmeH'o.::~ sargeuto.::~ t,Sgooo rs., os segundo,; 4G~OOO _rs , os forr1eis 
438000 r::~., e ~ns demais praçt~S! Íilto é. m~I~i?os, t>ol~ados e cornetaii pelo menoil a cliarm. d~ 1~200 r;:;. v. exc. sabo que o corpo poliC!al da provmcw de \lmas tem se prestado e presta-se aos flr~::; para. que 
foi instituído· já dnudo como do o, contingento.3 para a g'lHll'l'tl a que fomos provocados .r elo ex-dieta-
dor da infe!i~ repulJiica do Paruguay; ot·a sendo o cot•po policial para acct1dir as ueces:>Ic!.ndes ~a pro· 
vincia n<'iO devia set· tlistt·ahido pnm serneltwnte:; sen·ieo:;: bem ::;abemos que o govermJ I1:1perml np 4 

pe!lou' p<.1rn os brios da província de .Minas, e seus conêidadn.os não deixárao do ser .subrmssos ao ap-
pello reei umudo. . . 

1>''!'11 uro·ir as constantes reclamações do fot·r.a é' tambern mister que o corpo SeJa composto de 6 
comp<~~Jhins devendo ~~mia uma cl'ella:o tot· do~s alfer:es, por q uauto p~lo ~·egulamento n.o 31> o exrn. •. sr. 
I<'ruuciciCO Diogo Pereira de Vusconce!los ent:to pre.;tdente desta provmclll, reconhecendo tüo palplt~
vel esta medida, creou o:; po:;to;:; de 2. os alfere:l: senllo a força de 800 homens. O alferes secretar10 
segL~ndo 0 plano do regulamento numero cincoenta tinha o post~ de t~nente} o regulumant? n.• 5:i .o 
reuu~:iu a alferes: ora sendo e;:;te um posto que não póde set· confiado a pessot~ que não e;:;teJa habih-
túdo e de p!'oprin confiança •. parece dr)ustiça que ~eju restaurado por quanto e sabido que,_ ~endo um 
o!ficiul permanente na capttalnão poJe ~om o rmngnado soldo de. G<>8000 rs. e sem gmt1bca~ão de 
q nulq ner naturesa apresentar-se em publico como deve, como o!licml. 

ESCRIPTURAÇAO. 
Nilo está em reo·ular andamento como tanto se deseja. 
J~ntt·e outros por7tos sobre os quaos po~ ~m quant?. n~~ ~e pncl~ tt·utur, é preciso ig·uulmentQ 
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que se. ndoptem a;; segninte:> me,lidas: ncn1Hlr com o albtnmonto de praça;; pi.lra o corpo, fóra 
da cnp1tal, com esta meJillu a província IucJ·ará l)OJ" isso que tem supportad0 immensos onnus som 
prove1~0 algum. 'fendo em vi,;ttl unicanHJ:ltc a~ 'o\•atiticaçõcs prornctlitlas, homens incapa;.-;eiJ para 
o serv1ço apresentao-se as autoridades; süo ac:eit::'s e alistaLlos som .o~.ame e apena;; chegarão n<'sta 
capital ou bai~ão log-o ú enfermaria ou requerem inspecçütl para tcJ"l'<tl bc.dxn !~or invali(los para 
o mesmo set"VIÇO. Como aeabei do demonst.ral' úcima o de nccordu com a OJHnmo em que se. ba. 
sea á con~missno que pre;-;entcmente se uch1t ilL~lH~ccirmmHlo o co_rpo _é util illiminar·se do regn. 
larnent.o Citado o pagamPuto Jl'll' quinzenas, o qual só ;;erv~ para unphcm· os trabalhos do penna. 
e escnpturação, sem corrospr.uder ao fim que se proca:·w de modo, que nrn soldallo tives,;e 
::;emp:e alg-um dinheiro ao menos 'para sna alimentação. hn1re .out_ro~; iaetos, _o que so <loo com 
a ultltna escolta que foi para a curLo; provao istb: as prn~;;-~s tmlmo dua.., qumzenus vencidas e 
·e partirão sem dinhcit·o 0 c1ue rle{Jois foi reparnda r:~Ja lalt.a ro:nettcnllo-se por um infel'ior 

. ' ' t l não a 1mportancin d!1s duas quinzena,;, mn:; muc:amcn e te uma. 
'' O' livro de matricula nas companhias, ecoado pelo § t.• (lo artig·o 11\J do actnalro!?,·nlamonto 
monto é dispen~avcl, poi;; quo havenrlo na sl)Creta!'ia o de J:wtrienla geml a:> eertid(ie;:; reque-
ridas; tem experiencia mostrado que. utillrlatle nenhuma oflm·eco somellwnte hvro, .flUI' quanto 
um assentamento silwélo eoutemlo uniCamente o nome das prnças de cada cotupanl11a htiJÇauo 
em vista ele n·uia do c';'apitüo mandante em rela~~rw as p~nças qnn de novo f•Jrem ,;o ali;:;tandJ sa-
tisfaz a q ua~ltO SO possa tit)iJejnr: para saber-se de IJl"Otllpto O estado t>fl"ecti VO u'eJlaS, 

E' de summa neeessidade promovor-se no melhoramento dns sah1s cl'.~.e servem uo urreeadanõe.g 
aonde são guardados os objecto8 de armnment?, e1ruipnmento, U\"t'eio:-> o o mais, e para osse tim ;) 
muiw necessario tnmbem que ca<la compnulna tenha um pe:-5son1 ;;nflkionte c inn.rnovivel' 
0 que não se tem consegt~i~L) pelas freqnet:tes cxig·oncins ~lo ser\·iço publieo: por is:'lo que, mui~ 
tas vezes um inferior habtlltado para os rm::~tet·es qne lhe mcnmbe o ~en posto uconteco rle uma 
.hora para outra, nuo só do dia como qualquer un noute, marchar em beneficio do serviço publico. 

FARDAMENTO. 

:\.s pracus nchi.ío-se fardadas como v. exc. terú ticlo occasii1o de observar: cabeAme aqui di-
zer ~ v. eic. que as mesm:t'l praça~ sotrr·em er!l seos vencimentos o dL;conto de 100 r.:;. aiario5 
até prefazer a. quantia de GO")OOO r.-;. que sr: intit?la fundo de t~•_rdnmonto:--om e~:'Je disconto ti-
rado do ven01mento dessas praças; alem drs:>o cl!sconta-se pela b.• parte do soldo a algurnas que 
estragao o fl:'rdamento por relax:tçfw. e ontl'as por set'em empregadas nas multiplicadas e varia-
dás delig-encras em r1ue con;:;tanternento süo ernpt·ogudus. 

Ern vista do que tenho a !Joma ~le o~pot· a v. e:<c. sobt·e ~ste topieo, parece de jns!;içn que· 
se abone as praças pelo menos a quantia de :.!00~00() rs. que devera ser npplica<la para o mesmo far-
damento cessando o costume de discontar-se u e3te titulo a quantia de q:w trata a lei pro-
vincial n. 1:269, pi)r quanto do e.~pirito da lei pat'nce concludente que nfio :>e ·deve lançat· mão 
de uma quantia que e dudu como g"l'atiticaçüo ao individuo que se pre;;ta ao set·viço da provincia· 

HANCHO. 

As praças arranchadns silo destribuidas diariamente tt·ez comidas como sejU:o almoço jantar o 
ceia. 1 f l 1" . . . · E' o official no-ente encarregado te azcr as compras c e gonoros a unentiCtOS como detrmma 
0 art. 54 do j{t cit'ftdo regulamento.' vbto como ú muito não concorrem licitantfóls que se proponhão 
a fornecer o necessario para o:Jte tun. 

AQUA.ll1'ELL:\J.[ENTO. 

Continua o corpo aquartollad.o ·TIO edificio dcnomimido-X:wim·-corn 03 reparos que soíJi·eo 
ofterece melhores commocl!cludes, mn.s nunca se pre.starú par~ o a_lojamento do corpo policial da 
pruvincia por conseg-uinte e ele neces:mlnde que se faça em seu 1ntonor os reparos convenientes. 

DISCIPLINA. 

Tem sido sustentada pelns disposições crin1iuaes elo t•eg-ulamento numero 50 de 26 do setembro 
de I8Gl, corno detemlina o art. J.1ti ,do do n." 5i de 28 de fevereiro de 18GG actuulmente ew vig-or. 

CONCLUSAO. 

Da relaçno sob n. 3 ver{t v. cxc. os oillcines deste corpo que· forão dimittidos e prornoviuos 
do 1. • de março do corrente anuo até esta data. 

Parece-me, exrn. sr., ter cumprido o quo verbalmente v. exc. me determinou, rcstunclo-mc 
apenas q no no curto espaço que cununando o co1:po não pos:->a dut· mGlhot"e:':l infonnaçõM a v. exc. 
a quem Deus Guarde. · 

Illm. e exm. sr. doutor José Maria Corrêa de S{t e Beneviuos M. D. presidente do;:Jta provin-. 
da.-Joaguim José Jl:[oreim de Mendonça, .tenente coronel comman!Jantc. 



CORPO POLICIAL DE :'!IINAS; 

~1Alil'A D!mONSTUATIVO DOS ANIMAES PEHTENC!lNTES AO ~IRS~lO COnPo 1 QUE SE ACI!ÃO Im lJH'l-'EimNTES 

DESTINO:>. . 

' ~~-...... ~ ................................................................................................................................................................................. ~ .................................................................. : ........................................................ ..1 

Quartel no Ouro Preto, li de Maio do 1870: 
., 
o 

~ 
8 

Addídos. 

Josquim Jose Moreíra de Mendonça.-'f,cncnte Cor~nel Command:mto . 

........ 

~==============~·~===========···~==~=-=--==~=-==== 



COHPO POLICIAL DE MINAS. 

RELAÇlO DOS OFFICIAES QUE FORÃO DIMITTIDOS E PRmiOVIDOS EM DIFERENTES DAT.~S. 
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I .L'IOUES. . I DATAS E:d QUE FOR,iO DBJITTIDOS E PROMOVIDOS. • . 

\ ' I 

Major reformado do Exercito José Maria dé Siqueira Cezar. 
Cnpitilo ~1andante Euzebio José Gonzaga. 
Capitão Francisco Antonio do Carmo. 
Tenente Qua.rtel Mestre Carlos Augusto Ribeiro Campoo.. 

Tenente Emilio Antonio pe Castro e Bastos. 
Tenente Coronel Joaquim José i'lloreira de Mendonça. 
Capitão Manuante Antonio Dias dos Santos. 
Tenente Ajudante Jo~;quim Antonio da Fonseca. 
Tenente Quartel Mestre lsidoro Pio Pereira, 
Capitão Pedro d'Alcrntara Feu de C:uYülho. 
Tenente Pedro Pio Pere~ra. 

Dimittido a bem do serviço publico a 16 do 1\larço. 
Idem no primeiro de Março. . · 
Foi-lhe concedida a dimissão que pedia por portaria do 1." de Abril. 
Por Portaria de 11 de Abril foi considerada de nenhum effeito a de 7 de Agos-l·l 

to de 1869 que o nomeou Tenente Quartel mestre. 1 Dimittido a bem do serviço publico a 16 de Abril. 
Por Portaria de 16 de Março foi nomeado pa.ra.commandar este corpo. 
Foi nomeado mandante a 19 de Abril. 
Foi nomeado no 1.• de 1\Iar~o. 
Foi nomeado a i1 de Março. 
Foi nomeado no 1..0 de Março. 
Idem a 16 de Abril. 

l)tmtcl em Ouro Preto, 1i do :\lilio tio 1870:---:::Joaquim José .i!OJ'cir;~ dt ;";JcrH!c-n:-a, Tenente Coronel Commamhüc, 
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N. 41. 
Illm e Exm. Sr.-Ordenou-me V. Exc em oflicio de 7 elo mez de m.nt·r-o proxirno JH1Silado, que 

remettesse uma relaçno das linhas de correios rla provmciu, e ~utra dos '-~<>!Ítractr)~ ,;obre con !ucçoes 
de malas, informando acerca de suas execuçõe~; que tambem mformass\: qual o e~tado a a repartição 
a meu cargo, e do procedimento dos empreg·ados. 

Dando cumprimento á determinação de v. exc. apresento as inclusns relaeõe::; sob ns. 1, 2, e 3, a 
saber: a 1. a demonstra as linhas de correios e seus ramaes; a 2 .• especitica os contrac~ o,;,, com decla-
raçno de seus preços annuaes, tempos de suas dura~ües, e o::; nomes dos respectivo.c: empresarios; e 
a 3." classifica as cathegorias dos empregados, seus nomes, e conductas. 

o estado da repartiçao consi~ero ~atisfactorio, yor ?sso que, apezar do numer? do pessoal ser li .. 
mitado, e os ordenados por dcmms extg·nos, o serviço e desempenhado com a devrcla regularidade. 

os empresarios do serviço de conducçoes de malas são pessOas habilitadas de rneios e afiançadas, 
e esforr-ão-se para bem desempenhar os respectivos devet·es contrahidos: sempre que se dão faltas. 
que deixao de ser satisfac~orian~enta justiiicadas, faço- !hes etfectiv~s as competente~ rnulLas, no que 
sou au::;téro, por quanto e obvw que se houver frouxidão na applrcação d'esse nílicaz co!'l'ectivo, ja 
mais se obterá quo o serviço seja desempenhado com exaçao. No exercício de 1868 a 1869 as multas 
aos di versos empresarios imponarilo err. t :390~000 rs., que ficou desde logo recolhido aos cofres da 
thesonraria da fazenda q.ue, a vista de minha informação, faz a dcducçao no acto de serem ollcs pa..o 
gos das prestnçoes vencidas. 

Julgo com as informaçoeEt acima expostas, ter dado cumprimento á determinaçi10 de v. exc.--
Deus guarde a v. exc.-Administraçno geral dos correios da província de Atinas em Ouro Preto, 9 de 
abril de i870.-IIlm e ex:m. sr. doutor José Maria Corrêa de 8á e Benevides, dignissimo presidente 
d'esta provincia.-0 administrador, Antonio X~vtcr drl Silt,a. 

N. :1.-l&t~lu~~ão tlns ~hthu:'cl t!c eoif.•i•e!o~ (la p!•owinct~\ de ]l)firtu•~· 
1.-Entre Ouro Preto, Ouro Bt·unco, Queluz, narbacena, J oiío Gomes, Chapéo d'Uvus, Juiz de 

Fóra, Mathias, Simão Pereira: Parahybuua, 'fres Ilhas e Corte-namul-entre Barbacena, S. José 
d'm.Rey e S. João <l'El-Rey. 

2.-Entre Queluz e Congonhas de Mathosinhos. 
3.-Entre Queluz, Suassuhy, Brurnaclo e Bom Fim. 
4.-Entre E:>pirito Santo, Mar d'Hespanha e Serraria. 
5 -Entre Leopoldina, Augú, Silo José d'Aiém Parahyba e Porto Novo do Cunha. 
(i.-Entr~ .Juiz de Fóra, Hio Novo, 1'aboleiro, Pomba, S. José do Paraopeba, Ubá, Sapé, e S. 

Paulo de Murwhé-Hamal-entre o Pomba e Mercês. 
7.-Entre Barbacena, Conceigão d'Ibitipoca, Dores do Rio do Peixe, Santa Ritta de Ibitipoca, e 

Quilombo. s -Entre Ouro Preto, Oongonhas e Sabará. 
9:-Entre Sabará e Caethé. 
10.-Entre Sabará, Pará, Onça e Pitangui-Ramal-entre Contagem e Santa Quíteria. 
11.-Entre Sabará, Santa ~uzia, Mathosinhos, Sete LagOas, 'raboleiro Grande e Curvello•-
12 -Entre Ouro Pret~ e ~Iranga. 
13.-Entre C~Jrvello., Gumcuhy e S. Romão. 
14.-Entre Pttangm, Nossa ~eGhora do Bom Despacho e Dores do Indayá. 
15.-Entre Ourv Preto, Ma~Ianna, Barra Longa e Ponte Nova. 
16.-Entre Our_o Preto, .Maru~nn,a, Cattas AI~as, Santa Barbara, Cocaes, Itabira, Itambé, Morro do 

pilar, conceiçM, !{JO d? Peixe, S. Gonça,Io do Mtlho yerde, Set·ro e Diamantina. 
17 .--Entre J!unnntma, S. João llapttsta, Capellmha de Nossa Senhora da Graça, Minas Novas, 

Grão-Mogor e H1~ Pardo: . 
18.-Entre Dmmantma, Formigas de Montes Claros, Januaria e SfiO Homll.o. 
1!) -Entre sao Joao d1El-ltey, Lavras, 'rros Pontas1 Alfenas e Cabo Verde-Hamaes-entre La-

as e campanha, e entre 1'res Pontas e Dores da Bôa Esperança. . 
vr 2o.-Entre S Joao d'Ip-Hey, Oliveira, 1~atnanduá, Formi~a, S. Pedro rl'Alc,nntura, Arnxá, Patro-
.. 0 na()'a<l'ern, Catali10, Santa Cruz, llorn Fim, Corumbá, .Mem Ponte Jaragua e Goyaz-Harnaes-

~~;r~ Fo~nlga e Sanbto ArE1:oni~ dp Mon~e:-Erpitre Potr~niga, Piurnhy, Pa::;sos e Jacuhy-Entre Araxá, 
Sacramento e Ubera a- j en re atrocm10 e araca u, 

21 .-Entre Uberaba e Prata, . . 
· 22.-Entre Campo Bello, Cap~v~ry, Pouso Alto, Carmo, Lambary, Aguas V1rtuozas e Campa .. 
1 namai-Entre Carmo e Clll'lstmu. 

n Hl 2a.-Entre Campanha, Santo A!1tonio ~o Machado e .A.lfenas. 
24.-I~ntre trH·ena, ItaJubá, Sohdade, Santa Httta de Sapucahy, Pouzo Alegre e Caldas-Ramaes 

-Entre Itabira e S. Caetano da Vargem Grande, e entre Pouso Alegre e Ouro Fino~ 
25 -Entre Campanha, Suo Gonçalo da Campanha, Pouzo Alegre e Jaguary • 
.26.-Hntre Mmas Novas e Ar~lS:mahy: 
27 -Entre Minas Novas e Pluladelp!ua. 
2s'-Entre Santa Clara e Philadelphia. . 
29:-Entre Passa Vinte, Ayuruoca e Daependy. 
30.-Entre Baependy e Pouso Al~o.. . 
31.-Entre santa lsabel (da provmc1a do lho ue Janeiro) e Rio Preto. 
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32.-Rntre Canta ·g·alo (da província uo Hio de Janeiro) e Parapitinga. 
33.-Entre Villu Uella do 'l'urvo e Passa Vinte. 
Adrninistrar~ào geral dos correios em Ouro Preto, 7 de abril de 1870.-0 auministrauor, Anton10 

Xavier da Silva: · 

N.o 2.-naelacão t~~~s C<DI!!l.Ü•uctos cel~e~n·atlos soln•e o scu•vico ~le c~'lluluct~ão . . . 
de na.a.ias. 

1.-Entre Silo .João d'El-Hey, Lavras, Tres Pontas, Dores tle lloa Esperança, Alfena;;, Cabo Verde 
e Campanha.-Empresario, Joaquim 'l'homazVillelu e Castro.--Preço do contracto 3:6008000 rs. unnu-
aes: termina no ultimo de fevereir·o de 1870. 

2.-Entre Campo Bello, Capivury, Pouso Alto, Carmo, Christina, Lambary, Aguas Virtuosas 
Campanha, Santo Antonio do . l\iachado ~ Alfenus.-:-Empresario, !gnacio José de Al varenga.-Prer,~ 
il'arrernatação 6:000gOOO annuaes: terrnma no ult1mo de fevereuo de 1871. • 

3.--:Entre Lorer~ a, Itajubá, Solidade,, Sa!lta Hitt~ de Snpucahy, Pouso Alegre, São Caetano da 
Vargem Grande, Cal elas, Campanha, São Gonçalo da Campanha, Pouso Alegre e .Jaguary.-Empresa~ 
rio .José Jgnacio de Barros Cobra.-Preço d.'arrernatação, 6:000HOOO ele rs. annuaes; termina no llltimo 
de fevereiro de 1871. 
· 4.-Entre São João d'EI-Hcy, Oliveira~ Tamanduá, Formiga, Santo Antonio do 1\Ionte Piumhy 

:Passos, .Tacuhy, S. Pedro de Alcantara, Silo Francisco ~as Chagas, Aruxú, t:acramento: Uberab~ 
l)atrocinio, Paracatú, Bagagem, Catalão, Santa Cruz, Bom Fan, Curumbá, Meia Ponte Jara<,.nú e Go~· 
yuz.-Empresario João Marciano de Faria Pereira.-Preço d'arrematução, 15:0008000 de r;: termino. 
no ultimo de janeiro de 1871. 

5.-En~re Ou~o ~)reto. Mar·iunna ,Cattas Altas, So.~~a Barb~ra, Co~aes, I~abira, !tarnbé, <?onceiçno, 
JYlorro uo Prlnr, Hw uo Pmxe, Serro, São Gonçalo uo l\filho Verde e DlUrnantma.-brnpresano, Manoel 
Cassirmro de i\lag·alhües.-Preço d'urrernataçüO 6:7::!58000 rs. unnuaes: termina no ultimo de julho ,' ., 
1871. ' ' G.-Eiltre Ouro Preto, Congonhas, e Snbará.-Empresario Francisco de Paula Rocha.-Preço d' 
àrrematação, 11$500 por cada viagem redonda ou 1:035$000 rs. annuaes: termina no ultimo de julho 
do 1810. 

7 .-Entre Ouro Preto e Piranga.-Ernpresario Manoel Soares da Sil va.-Prer,o d'arremat((ção, rs. 
4008000 annuaes; termina no ultimo de dezembro de 1871. • 

8.-Entre Sabará, Caethé, Santa Quiteria, Pará, Onr,a, Pitangui, Santa Luzia, Mathosinhos, Sete 
11agôas, 1'aboleiro Grande e Curvello.-Ernpresario, Frarl'cisco Gonçalves Rodrigues Lima.-Preço d~ 
arrematação 2:8008000 annuaes: termina no ultimo de dezembro de 1871. 

O contracto do serviço do conducção de malas entre Ouro Preto a Juiz ele Fóra foi celebrado na 
directoria, gel'al dos corr~ios do imperio; é empresario o coronel José Basilio da Gurna Villn~ BOas: 
O preço d arrematação fo1 d0 20:000~000 annuaes. -Supponho que o contracto terminou no ultimo de 
dezembro do unno p. passado, e não me consta que houvesse sido reformado ou prorogado. . 

Admini~tl·ução geral U.os correios em Ouro Preto 9 de abril de 1870.-0 administrador, .{ntomo 
Xavi~r dCI Sil~:a, 

NJ. 3.-Jl~eln.'!;ii«> nouainn.B. elos mn11.n•e;,~n,~o~ ~U'uihuin.il!.lit•uçiio gc~t·uU elo~ coJ.•x•eio~ 
d'c~Ü~ll.n•(>vincin. con11 t~eelan·n~ião d.c ~uns coiuluctus. 

, E!~<IPitRGos. No:r~ms nos EMPREGAD03. CoNDUUTA!, 

Ajudante con.tador. Antonio Dias Ribeiro. Excellente. 
Qíficinl pnpehst~. .José Gonçalves Barbosa. Idem. 
Praticante porteiro. Luiz Manoel dos Heis Pereira. Idem. 
Escripturario. Manoel Maria do Carmo: Idem. 
Dito. Frnncisco Luiz da Costa. Soffrivel. 
Dito audido. Affonso A. de Almeida Ozorio. lJOa. 
Dito dito. Paulo Barbosa Feu de Carvalho. Soffeivel. 
Collaborador. Antonio Felippe Dias Hibeiro. . Bôa. 
Dito. Franci::co de P. Alves dos Santos. Idem. 

Administrac~ão g-eral dos correios em Ouro Preto, 9 de nhril de 1870.--:-0 administrador, Antonio 
Xavier dc1 Silva.· 

N.lil. 

Illm. e exm. flr.-Em cumprimento à ordem de v. exc., passo a fazer 1\ exposição das occnr-
rencios havidas, desde 12 de ,juiho do anno passado, da~a do meu ultimo relatorio, no rmno de 
serviço publico confiado á minha direcção. O pouco tempo que dispuz vara colher os uados ne-
cessarios para e~ta ligeira exposiç!O, a ~ornará sem duvida omissa e defectiva a muitos respeitos, 
mas ~uuslacunas e omisfiões serão ~uppmlas, eu o espero, pela reeonheciua illu~tra~no de v. e:xc. 
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INSTJ:\UCÇÃO PIU~IAIU;L 

Ex.i:>tem pl'esentemente Cl'tlilllas :ISO cadei~''lS de iui:trncçilo primaria, sendo: de instrucção pri· 
maria S'lperior, 63; de illstrucçfio prirnariu. elementar, 25G; do sex:o feminino, 61. . 

J)est,.s catteiras achilo se definitivamente pt'ovidas 173, e vag·as 207, jus quaes contmuilo a ser 
reg-idas pelos profe:;sores que as occupuvão ante:~ de findo o pwso de que teata o art. 17 da lei 
n. 1.-100 e 130. · 

Dentro do referido praso nabilitarão·se na forma do t•eg-ularnente em vig·or 103 professot•es, o 
deixarão de o fazer 1:10, os quaes acllilo-se ainda em exercício nas respectivi.ts cadeiras, confvrrne 
foi ordenado pela presidencia em oilicio de 30 de dezembro ultimo dirigido a esta directotia. 

Para todas estas cadeims tem-se aberto concurso, afim de serem detinitivamente providas. 
Durante o período a que me refiro fOl'ão exonemdo.s a bem do sel'viço publico 10 professores; 

a pedido 9; reintegr11dos 4; nomeados provisoriamente, !,.; e aposentado:::, 5. 
Coneederão-:-e 31dícençus, sendt!l para tratar de negocias 2<l, e por motivo de, mo1e;;tia 12. 
Pedir·no e obti verão remoçao ! 2 professores; per·muta!'ilO as respectivas cmleir;ts, 2; for·fí.o suh · 

mettidos ú processo disciplinar, 2. Destes processo:: um terminou pela absolviçüo do professor ac-
cusado; o outro não se acha ainda preparado. 

Durante o mesmo pet"iodo for·ão ex:aminados perante e~ta dírecto~in B candidatos ao magistm·io 
primario, e fizerão exame de habilitar~ão nas muterias accroscidas do respectivo ensino 21 profes~ 
sores titulados. • 

As escolas publicas da província achão-se quasi todas mal providas de trastes e utensis necessu· 
rios ao ensino. 'l'enho attendído as reclamações que neste sentido me são constantemente dirigidas 
pelos professores e delegado:;, autorisando a ucq uisiçilo dos object0s mais indispensnvei:::. A de,; pesa 
térn-se feito pela verba destinada ú acquisição de uten~is necessario:; ao ensino dos meninos pobre.:;, 
de cuja quota já se despenderão no exerci cio corrente 1 : 1d8~5t10 r;;. 

INSTIWCÇÃO SECUNDARIA. 

Existem presentemente na província 42 cadeira::; de instruccão seenndaria, sendo: de latim c 
±hmcez, 36; de l<ltim sómente, 1; do fmncez e ino·lez, 1; de mutherrwticas elementares, 2; de ing·lez 
e geographia, l; de philosophia e rhetorica. 1. "' 

Dsstas caderras achilo-se providas 28, e vagas H, todas de latim c [J·ancez. 
De 12 de julho do nnno passado até esta data forão nomeados 8 professores· demittídos 2; re-

mo':i~los, 6; aposentado! 1; obtiver?-o licen~;a para tratar de negocios, 2; por mot'ivo de molestia, 1; 
habthtarao:se em mate.nas accresc1das ao ensmo das respectivas cadeiras, 2. 

Et? vrrtude da lern. 1.619 de 4 de outubro de 181i9, que interpretr?u.o § 2.0 da lei n. 1G01 de 
30 de .JUlho antecedente, reabrrrão-se as aulas que nos externatos supprmudas por esta ultima crão 
rerridas por professores vittl!icios. 

"' p'ara o concurso da cadeira de latim da capital, vaga pela demissão do professor Emilio Soares de 
Gouvêa Horta Junior, inscrevarão-se dons candidatos, que na:o forão julgados habilitados pelos res-
pec~ivos. e~aminadores. Foi entretant? provido ríesta cadeira o professor aposentado Joaquim Pa-
tríciO Tmxetra, que segundo a portarw de sua nomeaefi.o tem de regei-a durante o tempo que lhe 
falta para prl-lenche~· o prazo de seis nnnos de que tr.ata o despacho de 1G de novembro de 1860. 

Ern eonsequencra do acto da presidencia datado de 11 de setembro de 1860, que permittio fos-
sem e::r.ammados perante os inspectore.1 dos rosnectivos círculos litel'arios o.'l candidatos ás cadeiras 
d.'instrucçao secundaria, só fizerão exame perm1te esta directoria tres destes candidatos, sendo 2 re-
pt'ovados, e 1 approndo simplesmente. · 

ENSINO PAH'l'ICULAR. 

NãO consta a esta diretoria que de 12 de julho de 1869 até e~ta data se tenha aberto na prt>-
vincia algum .coll~gio ou escola particular .. <Juasi todos os inspectores de circulo deix!lo _de fazer 
estas COtlllJ!-UlllCHÇUOS; e dos profess~res e dtrec.tores de col!egios particulares bom pOUCOS SUO OS que 
tem cumprido o~ deveres que lhe rmpoe a le1 n. 1,618 d<~ 2 de novembro do anno passado. 

SM subvencwnados pela província; o seminurio de Mariannn com r,.:OOOj)OOO rs.; e da Diamau~ 
tina com 6:000~000 rs.; os collegios das irmüs de caridarlo de Marianna e Diamantina 6:000~000 rs. 
cada um;, o collegio)?e Cor~g-onh~s do Campo C?lll !~o:OOO~OOO rs.: e a. ?scola particul~r do sexo ferm-
níno da .ctda~e d~ lrtangm, reg·rJa por D. Pol~cena Leopoldina da Srlv~'! com 100~000 rs. _annuae::;. 

A 161 ac.:rma Citada n .. 1,618 revogou? cap. J,o do regulamento. n. o(i, e estabeleceu a I1berdade 
do ensino,_ tornando a nbe~tura tle collegros .e oscollas IHtt·ticulares mdepcndente, de. licença do go-
verno. Fot esta uma medrda. ~e g·rande ulcnncQ pam 0 pt'Og'l"Oi:SO mor~ü da provrncm, e sem duvida 
conforme com os saos prmc:pws que sobre tal m11teria vão sendo aeeltos pelas nações mais adian-
tadas, 
. Parece-me, porem, que . e~n relação áq ~elles col!egios qpe recebem da província subvenções 
poruHtnentes, dev~ri~ a udmuustraçtto ter r~ms alguma ingerencra do q u~ a que lhe dá a lei citada~ 
De:;Je que a provmcra paga, r!ão se lhe pode a meu ver contestar o clrrmto de procurar saber corno 
são applicados os seus dmherros. 

Era agora occas_ião de ayentar ~1lgurnas ideias. cnJa adopçã~ consh~ero vantajosa ao desenyolvimon .. 
to e progr·esso da mstrucçao publiCa nesta p~·ovrncw; nao r~l op.en~uttem, porem, os estreltoillimites 
em rpte, por falta de tempo, sou for~ado a CJreuuscrever es.a hgerra exposi~ao. 
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Det1s guarde a v, exc -Directoria geral da in~trucção publica no Ouro Preto, 1! ele maio de 187() 

-Illm.• exm.• sr. dr .• José Maria Correu de Sú e Benevides, muito digno presidente da provinc~a . .....: 
l'trmirw Antonio de Souza. 

N.• G. 

Directoria geral de obras p1tb!icas em Ouro Preto, !) de maio de 1870. 
Illm.• e Exm.• Sr.-Em satisfação da ordem verbal de v. exc, venho expôr o estado das obras 

uublicas da provincia. 
O curto período de te.mpoj determinado para apresentação de semelhante trabalho fará certa-

mente gue elle seja defl'ectivo e imperfeito em algumas de suas partes; motivo porque ser-me·ha 
permett1do prevenir a benevolencia de v. exc. em seu favor. · 

Exc~pção fe1ta~ao emprego de desenhador, o demais pessoal da repartiçno a meu cargo está 
preencludo, tanto na secção technica, como na administrativa; e folgo em conhecer que disponho 
de bons er~pregadM, estimaveis, não só pela sua conducta individual, como pela dedicaçno, leal~ 
dade e upt1dão no desempenho das funcçues inherentes aos cargos que occupi'l.o. 

C?~ pezar, e sômente para nflo ser injusto, me é preciso fazer uma excepçllo e é a respeito 
do oflicwl.José Marques de Oliveira. cujo procedimento escandaloso e abuzivo o tem tornado me-
recedor de uma puniçil.o energ-icu á bem da moralidade e exemplo dos outros empregados; entre 
os ·quaes seria tambern injustiea de .:minha parte nil.o mer.cionar como dignos de estima e consi-
deração do exm.• governo os srs secretario Seratim Francisco Gonçalves e olllcial Baptista Carlos 
Jose de Mello na seceão admmistrativa, e os srs. engenheiro chefe dr. Modesto de Faria Bello e 
Bruno von Sperling ·na secçao technica. 

Esta minha apreciaçao nao tem por· fim fazer desmerecer a outros filmpregados, que cumprindo 
seus deveres só aguardao uma occasino Gpportuna de se destinguirem; circnnstancia que com todo 
o fundamento espero serú consignada no relutorio que em seguida houver de ser prestado ao:exm.• 
governo. 

MA'rRIZES E CAPELLAS. 
MATIUZ DE ANTONIO DIAS DA. CAPI'l'AL. 

Em virtude da ordem da ~xm.a presidencia n.• i79 de 11 de setembro do anno findo entro-
gou-sP. á respectiva':mesa administrativa dn irmandade do Santrssimo Sacramento a quantia de rs. 
l:OOO:mOOO por conta· das sobras da renda provincial, segundo o art. 25 da lei n.• 1601, com a obri~ 
gação de prestar~.opportuuamente conta. documentada. · 

Sob a me;;ma "condição e em cumprimento da portaria de v. exc. dirigida á thesouraria provin-
cial a 13 de dezembro seguinte, expedi certificado u ~O P.nra ser mais entregue á referida mesa a 
q uautia de 4:0008000 de rs., votada nu art. 13 da let n. 1G15. 

:MATRIZ DO OURO PHETO. 

Foi a mesa administrativa da irmandrule do Santíssimo Sacramento d'esta freguezia auxiliada, 
em virtude do despacho de v exc. tle '• de outubro p. passado, com a quantia de 1:0008000 de rs., 
tirada da verba do § 3.• titulo 12 da lei n.• 1601, e de que tem de exhibir contas, como exigia esta 
l'epn r tição. 

MATRIZ DO ITA::IIBÉ. 

Por acto.'de v. exc de 22 üe outubro p. passado n.• 2f•4 foi a commissno encarregada de dirigir 
ns rospectivàs obras autorisadu u despender com ellas os 8008000 rs. votados para esse fim na lei 
n.• 1601. . 

Até hoje tem so )ago em vista de ferws documentadas a quantia de 5108000 rs. 
MATIUZ DA ONÇA.-MUNICIPIO l)l~ Pll'ANGUY. 

Competentemente autorisada despendeu a com~issno encarrega ela das obras desta matriz a quan-
tia de 4998930 rs. por conta da de 500~009 rs. cons1g~ada na lei n.• 1l•~3: conforme os documentos 
apresentado::;. E para seu pagamento expedm se o certificado n. • '•36, em virtude da ordem de v. ex c. 
n.• 170 de a de setembro ultimo. 

MATlliZ DB N. S. DA GLOl\IA DO TERMO DE !iUBLUZ. 

Autorisou•se a respectiva cornmissno a ~espender com as obras d'estn. matriz a quantia de rs. 
!!:OOOSOOO votada na lei n.• 1681, de conformidade CGm a ordem de v. exc. n.• 165 do 1.• de setembro 
Jlrox.imo passado. 

Nenhum pag'amento fez-se ainda, por não terem sido apresentadas as competentes ferias. 
1\IATIUZ DE S. GONÇALO DO RIO PHEtO. 

Dos 3:0008000 de rs, votados para c~ta~ matriz na 'lei 11.• 1:423 <levia·i'O 328Hli60 rs, . . - " .. 
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F 
., paO'os {~ reiípectiva commisslio á vista dos documentos que exhibio, e em Vil'tnde do de~~ 

l 
ordao v e'Xc de 3 de julho p. passado. 

pac w e • · 
J\IATRIZ DE JAGUAUY. 

Está a commissão encarrefiada da .direcção das obras d'este templo autorisàda a despende:' os 
oOO votados para esse f1m na le1 n.• 1GOL 

li.:OO~é esta data pagou-se-lhe, à vista dos documentos apresentados, a quantia do 1:o33H000 rs. 
JIIATRIZ DA PIRANGA. 

A antiga commissão pr~stou contas dos 600gooo rs. votados na lei n.' H23 e que forão-lhe entre .. " 
T • Jura compra ~o alfaws. . . . a .. • 

gues A~ actual pesa somente a respon::mbi~Idade ele 88~460 rs., resto dos 600f)OOO r&. com que a exm. 
presideucia auxiliou as obras desta matr1z por [conta da verba-obras public~as. 

l\IATRIZ DA CAMPANHA. 

· A commissno diredo~a das obras d'esta matriz no I.• de-dezembro ultimo provou .. tcr.dado couve-
. te applicacãO á quantia de 1:0008000 de rs. votada na lei n.• 1:!~23 e que Jhe havra s1do entre~ue 

nlen • d d t " · d d 11 d · · · em virtu<le du o r em o an ecesi>or e v. oyc. e e Janmro antena r. 
:MATRIZ DE DATTAS. 

Cumprindo a ordem de v. exc., n.• 252 de :10 de outubro da anuo findo, foi autorisado o tf is-
endio da quota de 2:000~000 de rs., com qne a contemplou a lei n.• 1:60t. 

P Nenhum pagamento atfectuou-se ainda pot· ní'!.o ter sido apresentada feria alguma. 
ii'íiA'l'RIZ DA l<'OR1IIGA, 

Precedida a ordem de v. exc. n.• 280 de 17 de novembro p. passado, antorisci a commissão diret )~ 
tora das obras d'esta matriz a despender os 9:000$000 consignados na lei n.• 1:601. 

Est{\ paga de 5:8'~'18100 r1. 

l\IATRIZ DE CATTAS ALTAS DE NOROEGA. 

Desde 2i d.e novembro p. ~ass.ado, está a respectiva commissão autorísada a despender; li vista de· 
ferias, a quantia. de '1008000 rs. ~otada para as obras (l'esta matriz na Iei n.• 1:601. 

Nlo se fez.amda pagamento algum por n!lo ter sido exigido. 
JIIATIUZ DE MONTES CLATIOS. 

A commissão directora das obras d'est? matriz, tend? em vistá a _ordem da thesourririá provinda! 
d :JO de julho de 1668, contractou p~rte d ella~ com o CI~adrro Antomo Francisco Barbosa pol' 2:113g 
. e tirados do reman~ceute do credito co.nc~dulo pela ler ~1.• 1:4.23, .• 

IS., F porque a autorr5aÇi10 para esta det:ipeza. fosse concedido no exercréiO de IS68 a 1869 já encm•-
rado,'raand~u v. exc. que o pagamento se effectuasse pela quota de exerCícios findos. ' · 

l\IATRIZ DE TAJIIANDU.\, 

Votou á Jei n.• :t:GOi pará as obras d'.este.templ.o a quant~a de ~:500SOOO rs., cujo dispeu.dio foi 
t .· ado por acto de v. exc. de 13 de Jane~ro Ultrmo, em VIsta de ferias documentadas 

,au 0~~ra pagamento de 2:060<1!J 000 rs. expedw-se o certificado n.o 54.f~o de 5 do corrente.' 
MA1'HlZ DE 1'AQAHAÇU'. 

Em cumprimento {L ord.em de v. exc. n.• 6 de 11 de janeiro ultimo, á 13 do mesmo mcz atttori~ 
8~ a cornmissil.O respect1va a despender com as obras d'esta igreja, por. conta da verba g·eral-

s~I- publicas-a quantia de 2:090<1P200, que seria paga em vista de ferias. 
0 ra~it entregou-se-lhe 1:445;'.1750 rs. 

OBRAS NA CAPitAL. 
o~ condemnados a galés tem sido empregados em diversas obras. 
mo é d'ag-ora quê se nota I) tor~or. ~os tr;ibalho::;. feitos por estes indivíduos, qne em epochas 

t riores os desempenhayao COI? .murs drhgencm e mmto vantajosamente dentro das raias da cidade 
210 e 110 nas estradas c1rcumv1smhas. 
e m~~rece que ~se ma~ tem uma de s~as principaes causas na falta de.g_urirda regulár adequada, e 
subor<linadu à Jn·ectorta de o~m.s publlcas, porqu~nt?, havendo nas pnsues um g-rande numero de 
' 1. ~ que pódern prestar servrços, para salurem dmrramente algumas poucas correntes ha muito 0 ga et:i, d u '1' do }JOr fe"t · lt' ' a· . uto Iiurnero e praças era a xr w . 1 ores pmsanos, e u 1mamente a auzencia absoluta 
d'1~~1ellus tem obrigado a q u~ . a guarda seJa exclusivamente ferta por esses feitores; homens, que, 
alem de nao terem rc::;ponsabihd~d.e pelas fugas. qlfe por ventur~. se derem, não pódem, apesar 
nrro ob::;tantc a vigilan~ia do admrmstrador commrsswnado, infund1r aquellc 1'espeito necessario para 
qüe os trabalhos progrtd!lo. 

PALACIO DA l'HESIDllNCIA, 

As obras no pavimento inferior cl'esto edificio para accomtnolla~ão das repartições provinciue~ 
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podião. ha mezcs estar term~nadas; mas a demora dn<õ m adeiraEl encommendadas pnrn portas, jancl-
lé~S o CJmalhns, ? do oleo e tu~tas para n pintura, e alem disso a cireumsta~ci~ de virem taes rnadeirafj 
mnd_a. com lwrmclade, tom olmgaclo a alguma delong·a. O salão do lado drrelto está prompto; nos de~ 
11artunentos do lado ,esquerdo está se concluindo a pintura e assentando as portas. 

QUAP.TEL DO DESTAC,U!E:->TO D!i. GUARDA NACIONAL. 

De ordem .da exm.a presidencia, por occasiüo de chegar o bat~lhão de voluntarios, foi este ediucio 
retocado e cmado. 

CALÇAr.m:\TO Im 1\UAS. 

!~st~t concluído o da praça o o da ladeira nos fundos do predio, em que funcciona a assembléa 
provmcml. 

Começou-se ha pouco o da ladeira das Mercez dos Perdões, ond.o para prevenir desmoronamen-
tos tem sido preci1:0o comtruir-se alguns metros de paredes de revestimento, costeando um dos lados 
da calçada. 

Nüa obstante o peqm•no numero de t:nbnllwdores, qlJc por ming-ua de. guarda sahem pata os 
trabalhos uíarios, 2 c meia correntes tom mdo p_or ordem da o::cm.• presidencia fornecidas a camara 
municipal para concertos de cal~an10nto em varws pontos da cidade e 3 o meia para o desatorro do 
terrenopule.stinado ao comiterio publico. 

l•AUEDÃO Dlc ll!WES1TI!ENTO mt Fl1EN'l'E AO {JUARTEf, DO 00111'0 l'OLICIAT .. 

Estú conciuida esta obra muito uecessarin para prevenir o progresso ào desmoronamento do ter-
): .no em prt>juizo do ecliflcio. 

l'ONTILIIÃO DO l'ASSA DEZ. 

. A reconstrucçã? ·creste pontillül? çstá autorisada, ·mas J?-fío em execução pela difficuldade que tom 
encontrado o admmistrauor comrmsswnado orn consegurr dos furneceJores a ruaden·a necessaria. 
J>Olos preços consignados no orçamento. 

Vai-s~ annunciar praça, chamando-se a concurrenciapublica, para o fornecimeato d'eslas e outras 
madeiras necessarías ás obras d2, eapital, o se ainda falhar esta tentativa, serãO revistos os orcamentos 
11aru sotli:erorn as modificações razoa vei:3. • 

PONTILHÃO DA BAUIIA. 

A rnú qualidade da madeira empregada n'osta obra e o recente desabamento do uma pequena 
parte do euecntro da margem direita, occasionado pela inconveniente direcçüo da:;; ag·uas, tomuo 
necessaria sua reconstn10çüo set,\·tmdo o parecer e orçamento ultimamente organisado pelo eng·enhei-
ro Aroeira o cuja execução dependo de approvaçao J'esse tralulho, que ú. 6 do corrente foi apresen~ 
ta do a v. ex c. 

PONTE DA llAllRA, 

A se()'urarrr!a futura d'esta obra monumental, do arcos de pedra, achava-se nmeaç::;da pelo desa-
bamento ~lo pured<10 do revestin}ento contíguo ú margem esq uorcla e pellls esc~va~ües ,.produzidas 
pela reunião das aguas em um so d~s arcos_? mas feltos os e~arnes pelo e~1g:enhe1ro Spemug, plane-
jados 0 omaclof> os reparos preventivos, c.>tao elles sendo feitos com act1V1dade e dentro em pouco 
estarúo cc;ncluidos. 

PONTILHÃO DO ANSELniO. 

Estcí concluída a sapata do .i_nsnnte n 'este pontilhão, mas não os ropn~·os do encontro, assim como 
nilo 0 e::Jtá 0 puredüo de revcstm10nto na estrada, que do m.e:-;mo pontilhão segue para a rua das 
Cabeças petas rat:ões ucírna declaradas, e pnla convenioncia de SQ reunirem nas obras actualmente 
de mais importancia, q uaes ns da. ponte da Barra e do calçmnentc da rua das Merce:;:, esse pequeno 
numero d.o galé:; quo podem sulm ao trabalho. 

Alem tk>tas obras outras de pequenos roraroa, o tmnborn a concluzão da calçada e paredão na rua 
das Lacres, a collocaeno de postes para lampeoes, concertos de encanamentos u'ao·ua tem sido execu~ 
tados s~b a ínspeer~üo do administrador commissionado, n cujo cargo ostãotodas ~s da capital, inclu-
Bive aB da cadeiÚ. 

ES'l'HADAS. 

EsTHADA no UnA' AO CAMPBLLo. 

Nuo tendo o~engenholro dr . .Modesto d.o Faria Dollo, por ineommodos de saude, podido concluir os 
estudos desta estrada foruo ellos incumbidos ao Oiwenlleiro Soares do Couto que ainda se occurJu 

l d' , b ' no desenpen 10 esta commissão. 
E;~'l'HADA DO CIIL\DOR AO IlSl'll\ITO SAN1'0. 

A camara municipal do l\Iar d'Hespunlnl. foi encnrreg-uda do ma;Hlar fazer por administração 
os coneortos d'est" linha de estrada, apresentando ferias dr)eurnentadas para ter lugar o paga~ 
monto. 



As de::;pesns até hoje renlisadns sobem a !:>:834~137 rs., restando aindt\ por pagar uma ferin. 
na importnncia de 580:7>500 rs., por depender <lo autorisação v, exc. 

ESTIUDA DA LEOPOLDI::.!A AO PORTO NOVO DO CUNHA. 

Como já disse em meo. relatorio de. :3? de abril do an~w p· p., a carnara municipal respe:::tiva 
está autorisada a fazer reallsar por .adrmmstrar;üo os ~~onccrtos d'osta e8trada. 

Entr<Jtnnto contratou-os com o Cidadão João Baptista de Noronha Lima; mas esse contracto 
11110 pôt1e ser approvado por n~o conter todas as clausulas exigidas em taes casos, como v. oxc. 
declarou por despacho Je 2 de JUnho Jo anno p. p. 

A referida c~mara rec~a:mou a abertur~1 de um atalho n'esta estra~a. l"ntre a ponto do Angú e n, 
fazenda da Uoa VIsta; não foi porem attenrhda em face do parecer ernitttdo ú respeito pelo engenheiro 
Sporling, como declarou v. ex.c. por oillcio de 13 do junho p. p. n. 98. 

TllADA DO Olíno FINO AO POllTO VELHO DO CUNHA, 

As commissões encarreg·adas de f,lzet· renli;;nr por auministrar,ão o:> concertos c mudan<'a 
d'esta estrada ou de contractal-o::; por impreitnrlu com particulare.; e sob sua responsabilidade., e 
imrnediata fi.scalisação, tornarão este ulti,no alvitl'D, firmando o;; cidadilos Jo,;é da Silva Figueira e 
:Manoel Alve~ de Oliveira, em 20 de setembro do nrmo p. p., um contracto á esse fim. 

Para estas obras obrigou-se a província a concorre e até a quantia de 29:281~ô32 réis. 
0 presidente d'estas commissõos provou ter já dospenclido t0:824802G rs. 

ES'l'ltADA DA CAPI'l'AL A fJADAHÁ. DESD!'i OS HErmiQUES ATÚ A PONTE DE SANTA HI'l'A. 

Postos em hasta publica os seus concertos, orçados em 7 :223~38~. rs., não upparecerão li c[ ... 
~~~ . 

Mas o cidadão Dento Augusto de Lima propoz·sc a roali:ml-os por administrnçliO mcrEante 
aquolla quantia. 

Foi aceita sua proposta e celebrado··o respectivo~· contracto. 
'l'om-so pago jú 6:200~000 rs. • ., 

ESl'lL\DA DA CAPITAL A IJAIWACEN A. 

t. • c 2." Sacções. 
Tendo .estado em has.tn: publica os. seu;; c,onr;ortos nllo h:mve licitante:;, e por Í3SO resolveo-se 

incumbir d olles por adrmms.tt·nção o Cidadão Snbmo de Almeida Saraiva. 
Como porem este os estJves:;:e executando com granúe morosidade foi ex:onerado d'essa com~ 

missão, pagando-se-lhe as despesas teitns na impurtancia 6728716 rs, 
Das o~ras que rastnvilo a fazer mandf)lhlJ proceder a orçamento para serem postas eni 

hasta pubhca. 
De facto o forão, mas não apparecendo licitantes, precedida autorisação de v. exc., mandei 

~·ecousidorar o referido orçamento. 
3.• e /hn 

Ainda não <::stão concluídos os seus concertos, apezar de haver findado em 30 do junho p. P 
0 prazo estipulado no contracto celebrado com o cidadão José Antonio da Silva Campos. 

Devo-se a 3. 3 prestação na importancia do 1:9118G85 rs. 
Ultimamente o arrematante representou a necessidade de reconstruir-se um muro. quo desa~ 

búra na primeira d'estas secçoos, ~ qu,e im,reuia-o de proseguir nos trabalhos. 
oreada esta obra pelo eng-enhetro Sperlmg em 2'~7SOOO. foi o mesmo arrematante encarregado 

d'ella, em virtude do despacho de v. exc. do 1.0 do março p. p., recebido a 7 do corrente. 

os trabalhos d'esta sec~üo contractar.los com o cidadã é> Narciso Antonio Pereira, estão con~ 
cluidos e pap'?S· . . . ., . . . 

'l'ambom fot·lhe embolsada ~ quan.tw. de 2n08000 ril. importancut de obras supervomentes_, cuJa 
execução encarreg-ou-lhe esta throctorta pvr officio de 11 de agosto do anno fin<lo. em vtrtude 
do despacho de v, exc. de 5. 

G.a e 7.q 
Arrematados os concertos d'es.tas sec~ões po~o cidadão Fr,ancisco L,nir. da Çostn, deixou elle do 

executai-os dentro do prar.o prescnpto, o que ol~1'1gou o seu twdo1: Jose .J oaqmm Iriuza da Uocha a 
edir ro.scisão do co~1t:acto, dundo-se·lho 40. clla~ para os conclmr. . . . 

p Mas v. exc. indoferio esta pretençuo, e assan teve elle de tomar a. st o cumpmnonto d~s obl'l-
O"acõe:> contrahidas pelo seu fiauo. 
~=> ~ De facto concluiu os trabalhos , o examinados olles , foi-lho paga a ultima prestação de 
~:1698710 rs. e mais a quantia de 5SOS7t~ r.s., relativa n 1578 metros não incluídos. no respectivo 
orçamento, salvando~se ao v.rrer~~ttante o thretto de relwver o pagamento dos serviços por e!lc-
feitos se por ventura 11s quantws que rocohco nuo correspondossern aos mesmos, conforme o. dü~:i· 
JHlchd de v, ex<:. de 10 de abril ultimo. -~ 



8. 
Esttío concltiiclos e pagos os seus concertos,'contractaclos com o:capitão José ela Costa Carvn-· 

lho e Fonseca. 
9.á ã 17.• 

Os s~u.s reparos-farão incumbidos por aclministração ao coronel Antonio Rodrigues Pereira. 
PartiCipando e_lle estarem conéluidos os da 12.• a 17 sec(:ôt:Js, commetteo-se ao en"'enhei· 

r~ Bello o respectivo exame, o qual achou-os mal executados." Deo isto lugar a mandar-s~ or"'a-
msar um orçamento das obras feitas e de conformidade com elle a pagar-se 2:5:338170 rs. o 

18. • e t!}.a 

Esll'Io c?ncluidos o pagos os seus concertos, na importanciaJde;2:093~V~o reis, ao cidadão José Gon-
salvos Pereira, que os executou. 

ESTHADA DE DARDACENA AO JUI7. ·DH FORA 

. Abandonadn a ~;:ua conservação, desde outubro do anno passado, pela companhia União e In-
clustrin, a c~jo cargo ostaya em. virtude dos contractos celebrados com a provincia, ficou esta 
estrada q uasi em estado mtransltavel. 
. E po~ que o director ~·esta companhia, commenda(~or Maria~no Procopio Ferreira tage, e-

disse. r~~ct:=üo dos respectivo~ . contractos, v, ex c. depois . de ouvi~as esta repartiçao, a thesoura}ia 
JJrovmcml, as camurus mumc1paes de Barbacena e Juiz: de Foru e o dele<l'ado de policia do 
termo d'esta ultima cidade as.s~m re~olveo, impondo á comp.au~Iia ~ multa de 10:000;wooo rs. e 
s~stando a cobrança das taxas 1tmeranus pertencentes a provmCia ate que se façno os reparos pre-
Ciso::1 á mesma estrada. , 

O engenheiro Sperlmg-, nncarregudo de orça-los_, rec~nhecenclo a nec~ssiducle de fazerem-se 
de prompto alguns melhoramentos, para que não -ficasse absolutamente Impedido 0 transito di-
ri<l'io-se ao presidente da camara do .Tuiz de Fóra, soliCitando a nomeaçao de uma commissn~ de 
p~ssoas residentes n_o Chapco d.'Uvas, a qual.se incumJ:>isse do excuta-los. 

Como, por~m, nu.o se lhe tivesse conced1do autonsação para assim proceder, pedio approva-
!;âO d'esta medida, declarando que a despesa a fazer-se não excederia á .200 ::POOO reis. 

Ainda nao a obteve por depender de deeisuo de v. exc. 
ESTHADA DE IWDAGEM DO .i\IAR DE HESP ANHA AO CIIIADOR. 

Seus estudos estão confiados ao engenheiro acima referido, que ja partio a desempenha-lo~. 

ESTHADA DO SERUO A PIWVINCIA DO ESPIRITO SANTO. 

E n virtude do orden~ ele v. ex c. foi o dito engenheiro encarregado dos estudos d'esta estrada, ten-
do como pontos forçados, Serro, Pessanha e a linha da de S. Matheus. 

Elles; porém, nno se levarao u effeito, porque o governo geral tomou a si a abertura d'esta via de 
.communicagao, encarregando d'ella u~u co~missao com_posta ~os cidndnos coro.nel. Fra~cisco. Ro-
berto Sanches llrandilo, Francisco cl'Avi!a e S1lva e Antomo Rodrigues Coelho, a CuJa clispos1çao SI po:!; 
18:7798200 rs. por conta da verba-Obms publicas-geraes, e auxilio as provinciaes, do exercício de 
18ü9 a 1870. 

Nilo consta o e<>tado d'estes trabalhos. 
ESTUâDA DE DAEPE~DY AO l'ICU', 

o dr. Carlod Theodoro de llustamante acha-se encarregado de fazer por administração as obras 
mais ur(J'entes d'esta estrada. 

'" J\la.~ nao consta se aceitou ou nno esta incurnbencia. 

ESTUADA DE S. JOÃO D·;EL-UEI A FOH;IIIGA PASSANDO POR OLIVEIRA E 'l'A:'!IANDUA1• 

o en<l'enheiro Aroeira fez os estujos [d'esta estrada, mas ainda nilo apre.;entou os trabalhos de o 
gabinete. 

Tem, porem, ordetn para faze-lo com urgencia. 
I::STRADA DA CAPITAL A CACHOEIUA DO CAJIIPO. 

O arrematante dos concertos d'esta estrada Manoel Avelino Neves Murta ao nos concluio de con~ 
formidu_de com o respecti.vo contracto. . . . 
f FOI por isso, sob proposta minha, rescmdido o dito contracto, pagando-se o valor dos trabalhos 
eitos na importancia de 2:200;7JOOO réis, deduzidoslos 400~000 rs. recebidos por adiantamento e 1 a 

10 por •;. sobre elles de multa que foi-lhe i~posta. , . 
Para conclusno das obras a íazer orgamsGu-se o orçamento afim de serem postas em hasta pubhca. 

ESrHADA DA CACHOEIRA DO CAMPO AO IlOliFHf, !'ASSANDO l'IlLA I1'AillUA. 

Orcauos o~> seus concertos pelo engenheir9 Bello em 17:8668560; estão em} hasta publica pela se-
gunda vez, dcpois;de ter-se tentado reulisa-Ios por administrnçao. 

ESTIIADA DA CAPITAL AO : !IIOU!lO DE S. SBUASTIÃO. 

O cidudfiu José de Castro Gomes HilJCil'o, acha-se encarregado, por administração1 das obras d;~· 
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esta edra<la orçadas pelo eng~nl1eiro Arqei~·~ em 4:053~247 rs. inclusive a conStrucçno de um pare· 
dno e de uma cortina nno previstos no prnmt1vo orçamento. 

Até hoje tem-se pugo l:l37:tP750 rs. 
RSTHADA DE SADAR.t A SANTA LUZIA. 

o engenheiro Vieira Ferreira planejou e orçou a abertura d'esta estrada pelo:valle do Riadns 
~e lhas em 7:9178338. .. . . . . . . 

IMes trabalhos seruo brevemente submettJdos a approvaçno do exm. governo. 
ESTRADA DA ITADIHA A SAl'll''AN~A IÍOfil FERROS; 

Postos em hasta publica, perante a thesouraria provincial, os seus concertos não houve con-
currentes. 
· Por isso em virtude do des,llacho de v. exc. de b de abril proximo·passado, mandei reconsiderar 
o orçamento, trabalho este confiado ao engenheiro· Aroeira 

ESTRADA· DA CAPI'rA.L. A PONTE NOV/1 .. 

Em oillcio de 7de dezembro do anno' p. p, n.o 502 autorisou-me v. exc. a marúlar fazer desde 
lo()'o os concertos d'esta estrada. • 
. to Por falta de engenheiros, porem, SÓ" agorn pude mandar orçar a parte comprllhendi:d'li'llhtre esta 
cidade e a de Marianna,. cuja despeza calculada sobe a 4:781~890 rs .. 

ESl'RADA DO DOM JAltDIM. 

O prolongamento d'esta estrada até S. Jorro d'El-Rey foi tambem autorisadó "'Pelo ofDcio acima 
~encionado .. 

Mas pelo mesmo motivo ainda ni'io teve execuç!lü. 
0.:; concerto.:; re::;pectivos, na parte compl'ehendid.u. entl'e o Dom Judim e a casa 'Uê Dl)Anna Cae-

tana, na margem do Rio Preto, estao contractados com o ctdadao portuguez Lourenço. A.lves Moreira 
pela quantia de 16:970Si:15l mil rs., preço do orçamento. 

ESTRADA DO PICU' 

O'cidadlio Luiz José Monteiro de Noronha, devidamente autorisndo; realisou a· mudança d'esta 
estrada na entrada do arraial do Carmo du Chri::Jtinu e pagou-se-lhe, de conformidade com a ordem 
do exm; • governo do 30 de outubro do unno passado n. o 250, 1:4998400 rs. 

ESTUADA DA CAPITAL A CATAS ALTTAS· 

concertos com os cidadnos José Martinianno Bento Salgado e ~fan_oel Forno contractados· os seus 
Francisco de Fr•itas; 

Estn.o concluídos e p11gos na importancia de 3:736Sl52 rs., inclusive as obras accrescidas, avalla· 
das em 26ft.~OOO rs. 

ESTUADA DE CALDAS .l S. SEBASTIÃO DO JAGUART. 

Em cumpriri.Hmto· da ordem do exm.• governo d• 12 de julho do anno proximo·pnssado n.• 97 
solicitou-se segunda vez da camara municipal de Caldas o or~amento d'~ista estrada, pedido que ain-
da nno satisfez, apezar d~ ter instado pela sua constl'llCÇilo, nêcessaria a communicaçno de uma parttl 
do súl da província com as povoaçaes limitrophes de Sno Paulo. 

ESTHADA DE YAiliANNA A PIIlANGA, 

Os concertos d'esta. estrada fóruo orçados pelo engenheiro Sperling· em 8:990~300 rs. 
Diviiidus em duas secçt1es, uma da casa de D. Francelina na villa da Pirat1'>'a, ao corrego do 

Tatu e outra d~e~te ponto a casa d~ negocio de !fernando J.osé da Silva, no Ouro I?ino, forl'i~ incum-
bidos por admwtstraçno, da 1.8 o Cidadão Antomo 'rhomaz d'Assumpçn.o e da 2.a o maJor Dwgo An-
tonio de Vasconcellos. 

ESTRADA DO· OURO BUA~CO A CACHOBIHA DO CAUPO·. 

Seus concertos, orçados pelo engenheit·o Sperlhw em 2:691;'?GOO rs. , astO:o em praça perante n 
thesouraria 'provincial. em~ virtude de ordem de v. ex~. dirigida áquella repartigao. --Muito se tem empreheml!do e muito resta a emprehender-se relativamente a este· ramo de 
13erviço de que depe~Hte, ~o mo c .g·erulrnente reconhecido. o desenvolv_imonto e bem estar da província. 

Algumas tent~tlvas mfruct1feras e onerosas aos cofres provinmnes tem servido de escarmento 
as ultimas adrnimstraçoes para nao encetarem sem previas estudos, e com a devida prudencia 
estradas sem futuro. · . • 

Entretanto uno pouco se tem feito n~este sentido como v. exc. sabe e consta d'esta exposiçno da 
qual elimino quanto a este respeito foi dito em meu relatorio anterior sobr~ estradas já concluidaa. 

CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS. 

1>0 SERRO COMPHEIIENDIDA RNTRG A PONTE DO RIO DO PEIXE E O ALTO DA INTENDENCIA, 

. Find~u-se a 11 de junho do ann.o proximo ~assado o contracto celebrado com o cidadao DenHu:•' 
tlmO da Costn Lngú para este serviço, lfUe esta png·o. : · 



~ . ' DO MAU lJ !IRSI>ANHA AO ESPI!UTO SANTO. 
•, 

A 26 1le janeit•o ultimo pag·ou se ao cidadão Domingos Urbano Rothier Duarte a quanti~ de 
!)!l'l·~~300 r;;. pela conser·vação da 5.3 secção d'esta estrad'l, relativamente ao tempo:decorrido do 1.• de 
jnlho de t864 a 19 de outuln·o de 1867, õata em que terminou o vigor do respectivo coutracto, cele~ 
'brado com seu finado pai, Silvestre Antonio Hothier Duarte. 

bA CÔHTE ENTlU~ A CASA DE D. ItELICIDADE E A IlÔA ViS'l'A. 

Acha-seu cargo dos .respe~tivos arrematantes, ~idadãos José Antoni? da Silva Campos·, Fran· 
cisco Lui~ da Costa e .Jose da Costa Carvalho e Fo.ntieca, pe,Io tempo de 3 ~unos, excepto a da 5.~ 
BPcr~no que por virtude da contracto t(im de ser fcnta gratUitamente pelo CJ.dndao Narciso Antonio 
Pe1:eira até 22 de dflzembro p. futuro. 

Nenhum pagamento ainda se fez. . 
Propuz e v. t3X'C. resolveu por acto tle 14 de Jtmho p. p. que fosse o coronel Antonio .Uodrigues. 

J>errira exonerado da 'Com1ervnçuo da 9." a 17.~ secções. 
·Posto ·em hasta publica esse ser~iç~, uno app_areceruo licitantes; pelo que encarreguei o enr~e~ 

Jlhciro Sperling de orçar os concertos md1spensavms n'essa parte, á fim de que depois de executados, 
posfm entno ter lngar a conservuç-rro. . . 
·. A da ts.a e 19 a secçoes, a cargo do CJ.dadno José Gonçalves Pereira, por tempo illdeterminado 
inocliaúto a annuidade de 7178000 rs., está paga até 16 de outubro do anuo proxirno passado. '1 

PONTES E PONTILHÕES. 
:PONTE ~ODHE O lUO SAPUCAIIY-li!IllUM. 

Estüo concluídos os concertos d'esta ponte e pagou-se ao arrematante A1ltonio Gonçalves Mar4 
tiw1 a ultima prestaça.o de &778500 rs. · 

PONTE sonm: O IÜO l'IIE'fO JUNTO A llECEllBDOitiA DE FLÔRES. 

Forno contractados os seus concerto:; corn o cidudúo Laurindo Jose do Souza pela quantia de 
13:500:t1>000 rs. 

Estilo concluídos e pagos, fazendo-se cfl'ectivas as multas eru que incorreo o arrematante. 
PONTE SODim O HIO PAL:MELLA. 

Foi contractada a construcçilo d'esta ponte com o cidadúo Jono Chrysotomo de Athuide po~ 
~l :513HOOO rs. 

Está concluída e pagà. 
, . Na o podendo deixar de ser attendida a representação Zrlo:dr. Francisco Ilonorio t'erreira Bran • 
diío, sobre a aeeitaçilo d1esta p0nte, n seu ver imperfeitamente executada, foi o engenheiro Vieir~l 

]•'eneira u!ti:::.1amente enCal'regado de examinal·a novamente e verificar se a obra tinha ou não 
;;ido executada dé conformidade com o plano e orçamento. ~ 

Quando o nao tenlia sido, a 4.a condigno do contracto de l G de abril do anno passado e a fiança 
prestada pelo arrematante- garantem a província ue qualquer prejuízo. 

Uonvem aqui .observar que fez-se. o. _pagument~ da ultima prestaçno em vista do parecer da 
cr>mrnissno nomeada pela camara mumCJ.pal respectlVa, que encontrou a obra acabada de confor .. 
wid11de com o contracto. 

PO~TE SOiiRE O IUO CIIOPOTÓ. 

Posta em hasta publica perante a camara municipal da teopoldina ttno apparecer!lo lici-
tantes, que quizessem arrematal-ayelo sy:>tema projectado, ~ujo ot~ça~ento ~era de. 10:00áS071 
"·' Acoitou-se, pois1 a proposta elo CJdadno Manoel Affonso Hodr1gues Jumor, de tonstrml-a segun .. 
::1~ 0 systemu vulg'~t· pela gu~ntia de 6:000~000 rs. sendo nessoil termos celebrado o respectivo con·' 
tracto na thesourar1a provmcml.. . . 

Está conolmda e paga addiCJ,Onando·s~ ao preço da obra mn1s n quantia de 200;tP000 rs. do 
do:õpezas ucces::Jorias, julgadas ind!;::;pensnYels pelo engenheiro Sperling, que examinou-a. 

I'ON1'll SODUB O HIO l'AQUAHAÇti', 

· Em 1~ de n?ril do unno P: p. fo_i .contrnctada a construcçno d!esta ponte com o cidadno Joa--' 
quirn Jose Ferrem\ pela qnantm. de 3.0698000 rs .• 
. Pagou•se a. 1.• prestação adwntnqa d.e con,rorm1dade com o Mtltrat!to1 em virtude do qual de~ .. 

vir: a obra estar concluída no 1.• de Janeu·o deste anno. Até o presente, porem, nao foi reclama~' 
Jo o pagamento da ultima prestaçno. 

chegando a meo conhecimento, pot' .denunciat que elln estava sendo mal ex:ecutada, empre-. 
gando-se alem disso mad~iras de má qual~dad~, á 11 ~e fevereiro p. p offieiei no ~ngenheiro Vi_eira' 
.Ferreira, entno em comm1s.3ão para esso lmlo, J.nct~rnbmdo~o de examinal•a e venficar a oxact1dao 
do que ~e me havia denun?J~do. • ·· ' 

Infehzm~nte o meo othc10 desencontr?~·~e do 1·eierido engenheiro em seu regresso para es~a 
.ca;Jital; mot1vo por que a 7 do corrente dmg1-me pura o mesmo fim a aamara municipal de Caethc. 

PONTE DO ll'AJUI\U' 

.. Por acto de 10 de de;wm1H·o do anno passado foi rescindido o contracto celebrado com o 
cilbdão Vicente J o:; é Moreira pura con::Jtt·uc~ão d'osta ponte. 



Únporta:nte· con1o ella é:; à túorosida<l!'l <lo execução e· O:) preços fabulosos da mataria pdmfi e jornaes justificao esse u~to . da admini&tração. ' . . . . 
Não era, porem, convemente perder-se o trabalho e despeza::; feitas, motivo porque, depors de 

exhauridos outros meios,. Col}l a devida autbrisacilo encanegou-se a camara municipal de Santa Bar-
bara de executar sob sua administraçilo o que faltava para corrípleinento d'esta obt'a, com a con-
dição do nao set· excedido o orçamento de 3:0008380 r'~r: · . 
. Antee d'estat medida . mandou-se entregar a cornrnissão, até· enttío encarrecrada de fiscah-· 

sal-a; a quantia' de 000>1POOO rs. indispen:>avel parcl a retirada· de andaime;; e ot1tras pt'oviden-
cias necessarias pura precaver as cheias do anuo findo: · 

Até o. presente· nilo forno prestauas contas da despesa realisaua. . 
As ferws upre::;entadas pelo· cbntractante forao paga:'! pontualmente com·tltrduceúo d'aquellas· 

quantias á que nao tinha direito: , • 
J!O~TE SODÜÉ 'o nrb PASSA'GI~llr: 

A camnrà municipat:de · Ba0penuy au torisadu a levar a hasta publica esta' ofJt\á p'refedo, nüo· 
muito regularmente, reali;;nJ-o por administra<~ão, incümbindo d'esse trabalho ao cidadão Justo 
Maciel; sendo porem e !la executada de conforrri'idade com o ·ar~ament'o foi aceita e precedida a con-
veniente ordem pagou ·se a quantia de 6'6GSOOO · rs; 

PONTE SOllltE O RIÔ PUE1'0 JIJNTO A··RECimEDOHIÍ. 1DO Ú.CHAHIAS. 
· Estão concluídos os seus concet•tos e pag·a s.:.a importancia ao cidadM portuguez Louren0o Al~ 

:ves Moreittl!, que os contractou por 6:8408085 ra. 
l'ÓNTE Gl\ANDI~ SOOI\E O lUO Di\S VÉL!!AS NA CIDADE Dl' SADAÚ'. 

Contiuúa em vi"'or o contracto celebrado com o enn-enheiro H. Dtimont. Por parte da admini:>·· 
traçao tem·siuo cufnpridas tvtlas as condiçoc:'l estipuladas no contracto de 27de N!tho d~l867; os,. 
pagaatentos tem sido pontuaes e é de crer-se que ú 26·de junho do anno que vem esteJa a obm 
concluida. . 

· Ultimad~ ella será o squ pr0ço para a província de 75:32~8400. rs., feitas no contracto as modifi..; 
caçoes autonsadas por despacho de 3 de novembro e 16 de abril ultimas. 

l'QNT!':l'· SOBI\E O IUO l•'OLIIET:\, 

Está' concluída e pag·a na importancia de 77.0l;\900 r~; . . . 
Bem pouco custou es•e melluramHnto importante para o município da Conceiçi.io do Serl'ô.' 

PONTE SODI\E O !UDEIHÃO DAS·LAGES. 

. A -construcçno d'esta ponte e de um pontilhão contig-uo esteve em hasta publica perante a cam:ara. 
municipal de ~inas Novas .sem que apparecessem·licitantes: motivo porque, prece~i~a a necil~i:l!iria.· 
autorisação, fo1 a mesma camara encarregada de·mandár fazer estas obras por admrm:~traçiio.~·. 

Assim effectuou~se e está paga a· despeza orçada na importancia de 6.55lP544 rs~, . 
PONTE DA FABRICA NOVA. 

. Por;contracto de .20 de novembro de l8G9foi conferida Bna construcçuo ao citladão ''r'orquato 
José de Oliveira Moraes pela quantia de 3:000~000·de rs. , de que já se pag-ou a V e 2.a prest~ções 
11a importanci_a de 2:0008000 ·,de rs. . . , 

A 10 de Junho p. fut.uro tmda-s.o ~ praso· estipulado para conclusão d'esta· obra sobremal.W~ra 
reclamada pelo commercw entre· a c!lplta.l e norte da província. 

PONTE SODI\E O nlDEI!IÃ.O •PAHAOPBllA, 
' :. Està ponte reclamada pelo transito e nM interrompido commercio entre a capital.da· provincia. 

e a elo imperio foi contratada com o cidadão Jo:lé Rodrigues l'ereira por 1:935~000 rs. . .. 
Sendo o orçamento de il:033~728 rs. era bem de ·presumir-se que o urrematante não curnprma 

as condições estipuladas;' · 
De facto assim. aconteceu; examinada a obra nüo encontrou-a-o encronheiro Sperling·, depois de 

o,utros, de conformidade com o, plano· O' orçamento pelo que, rescindido<:> o, contra~to, fez-sé o pag·a-
mento com deducçãu das c bras não executadas na irnportancia· de· 3728237 rs, 1mpqndo-se · tam-
bem as multas·ern· que incorreu o arrematante. · · 
· Posteriormente em virtude da ordem·de 9 1de outubro do anno passado n.• 226 fez-se entrega 

dà quantia deduzida; precedendo exame do engenheiro Soares do Couto o assignatura dé t~m,tertrio' 
da liança para· garantw.· da conservação da obra por: e:;paç9 de· 1,tmno. · ·· . 

i'ONl'E DA OLAIUÂ; 

, E:>tá concluída e pag-à na importancia de 1:'~7'~~000 r·s., correndo a· cónservuçrto por conta do 
arrematante por espaço de um anno, que·f:le hade findar_a 4 de março de 1871.. · 

l'ONTE AW'A SODRE. o· lHDEIRÃO DO li!ESMO NOME. 

Esta" ponto dá communicaçao entre os· 1_nunicipios de S. João d'El-Hey e Lavras • 
. _Foi contratada sua construcçao com;,? etdadão Antonio Candido de Carvalho, á lruem se pagou· 

.tt, la de mar~ o proximo passado a q uantm de 59t ;a> 000 rs. 
1'0N1'E SODI\E Ci lUO UNA. 

Erão ·nrg-ento(os concerto5 .. d'esta ponte, indispensavcl pam o commercio com o norte d'estv.· 



")tovincia; motivo porque forüo confiauo3 por administracão no cidadão Bernardino da C0stn. Laooc 1 

1~xecntados de conformidade com o orçamento pagou-se" ào dito cidadão a quantia orçada de "i:s: 
570~000, e mais 60~000 ra, de aécre:>cimo de obras. 

PON'fllS SOBRE OS RICR CALA!IID.\.0 E PlnANGA 1 DENTRO DA VILLA. 

A camara municipal da Piranooa solicitou a:recrmstrucção d'estas pontes e em virtude dn ordem do 
exm." governo do t.• de jt~lho d~ armo p. p. n.• 9} na d~ficiencia de engen.heit·o pal'a it· ao lugar, 
pedi que me fossom rernethdos orçamentos detalhados á tim do serem exammados n'estn directoria 
e antão RubmettHlos a approvação. 

Ainda nno foi satisfeita cssu. ex.igencia; por isso nada delibirou-se a respeito. 
l'ONT!l: DO ANGU' NA U:OI'OLDINA, 

E-;t1J:J concluich:; os HO'l'i c1ncarto3 contt·atados pemnte a camara pela quantia de 7!>0~000 rs.' 
·e ainda núo pagos por· fültu de exame da obra, á cargo da thesouraria provincial na forma contratada, 

l'ONTES SOD!\E OS lllOS DAS EGUA!, MOI~IIO E EANTA IZADEL. 

Silo estas pvntes no município d~ Paracatú. E' pois ntuitivo ique ·sómento"para orça-las uno era 
conveniente man~ar-se ~1m engcnhmro para tão longa distancia. 

Por esso motr v o sntJsfa.zeudo aos de~ejoB ela administraçno, em 26 de julho do nnno p. p. forno 
solicitados da camm·a mumcipal respect:vu orçamentos d'estas obras, os quaes em 18 de outubro 
~ierno remettidos; entretanto nada so tem providenciado por dependerem de approvaçno. 

PONTE SODUE O mo l'OMDA DENT!\0 DA {;IDADE, 

Foi antorisada suà reconstrucção por ordem de 30 de novembr·o p. p. n.• 296. 
A 4 ele dezembro seg·uinto remettet1-se o orçamento ácamara municipal respectiva com instruc ... 

enes pnra celehraçao elo contmcto. 
Q A l5 de fevereit·o ultimo omciou a camara não terem apparecido licitantes, devido, seo·undo de· 
claron á defficiencia em algumas· verbas do orçamento. b . 

D~pois de ouvido o engenheiro Sperling, a 8 de abril p. p. officiei novamente a camara solici-, 
tando et clarecimentos, com os quaes se podesse justificar alguma alteraçno por ventura necessuria, 
nos calculas adoptudo:; pelo engenheiro clr. Dello. 

. l>QNTE DO POVO, 

F0i a constmcção u'esta ponte levaua a hasta publica perante a thesouraria provincial, nno appa .. 
recei'iio, porem, licitantes; o que levando-se ao conhecimento do ex:m.0 governo foi expedida a ordem 
de 21 de der.embro do anno passado n.• 3.t5, mandando realisal·a por udmini:>tração de uma commis-
süo, que propuz e foi approvadu. . , · • . 

O:enclo porem a estanil'J rmpropna para execução de trabalhos desta ordem ficariio adiados. 
D'ora em diante vn.o ser tomada:> providencias para eflectuur-se esse melhoramento. 

l>ONTE SOlli\B O UIO J>lltACICA. Y A. 

ForãO orçados seus. conccrto,s em 1:7128072 rs. Em virtude do ordem do exm,o governo · offi-
r.· u-se a camura rnunic1pal de Santa Darbara a 14 de setembro do a uno passado para leva.Ios a, 
{~0·ta'· publica· não apparecern.o licitantes. Por cuja rasno á 4 de abril p. p., em resposta ao officio 
da;:, camara, 'pedi esclarecimentos pura alteraçno do orçamento. 

PONTE DO A.NNO BOM SOBRE O HIO LOÚUENÇO VELHO, 

Foi ordenado em 11 de setembro a construcção d'esta ponte por meio do hasta publica, e nesse 
sentido ex.peclio-se ns c?nvenientes ordens, .porem .reali,sado o contracto, uno pôda ser· aceito por 
f<\lta de ulg-umus formallcludes, pelo quo foi devolvido a fim de serem sanadas. 

PONTE SOH!IE O HIO DO f>BIXE NO MUNICIPIO DA CAMPA;'{UA. 

A lei n,• t:G01 consig·nou a qt!o~a de 1:000~000 de rs. para con:;truc~ão dc~ta ponte. 
neclamando· a a camara mumCipal respecttva, apresentou orçamento na 1mportancia de rs.-

1:17G;rt>700. 
De conformidade com a ordem de v. exc. do 18 de novembro do nnno findo n.• 283 autorisou-se 

sua realisu~ão por· !lleio de ha~m public~ em 24 do dito "!ez, com a ~on~iç~o. porem. de nilo c9ncor·· 
rer 0 coft•e provincwl com mmor quantia do que a consignada na lei. hsta contratada com o Cidadão, 
.Antonio Gonçalves de Avellar. 

PONTE SOBRE O niO SAPUCAHY NO POllTO DE D. LJSOCADIA 

Está no mesmo caso da antececlonte, com a difl'erença de ser a quota votada de 2:0008000 reis 
o 0 orçamento de 3:000:/POOO. . 

Precedida autorisnçao do exm. governo, foi autorisado a sua construcçi'lo na mesma data, 011'\ 
vista elo solicitação. da camm·a municipal do Itaj'uhá, e com as mesmas condições. 

DIVEUSAS PONTES E l'ONTILHÕES NA ESTilADA DA CÔRTE. 

Em satisfaÇil? elo que foi orde?ado e!? o.fiicio de 11 de setembro do anuo p. p. n.• 304, a tu 
do dlto me~ of!icwu-se a thesouraria provm~111l para que pozesse e;n hasta publica a cxccuc~ão das 
{)bras cr~adas pelo engenheiro Soares do Couto, etn 1 :250H71.15 reis. ~ 



Não npparec~ndo licit~ntes trato de colher os dados précisog pura propôr· convenientemente os meios de reallsa· Hts, VIsto serem de imperiosrt necessidade. 
l'ONTE DO CHlQUEI!lO. 

:Estâ em Ítasta publica perante g thesouraria provincial, segundo o otncio do exm. g·oyerno 
didgido áquella rcpartiçno a 6 de abril p. p. 

I>OKTE DO VIGARIO. 

reclamados pela ca.mara rnunicipal de Pitanguy, que remetteo O.:> concertos desta ponte forno 
0 necessa1;io orçamento. 

Devidamente examinado, foi reduzida sua importancia á 4008000 reis, sendo a f'amara at:.tori~ 
sada a fazer as obras sob sua aclmini$traçno, em virtude da ordem contida no offi:.!io do o"m. go• 
verno de 21~ t.le dezembro do anno findo, n.o 329. 

PONTE SODitE O niO PAUAI!YDUNA, JU~TO A ESTAÇ \o D.\. SEURAll!A, 

Foi esta ponte contratada por empreza com a companhia União e l!Idustria em 1G de abril 
de 1867. . 

Depois de tloncluida,' precedido o necessario exame, foi aceita, e está hoje franqueada ao pu .. 
Nico, com as vantagensj que. deve auferir a companhia na furma do contracto e leis em vigor. · 

PONTILHÕES E ATERROS NAS MAHGENS DO PillANGUSSU'. 
:Em cumprimento da ordem. de 21 de dezembro do anno p. p. autori~ou-se a cam.ara municipal 

c19 Itajubá a levar a hasta publica. ~stas obras; orçadas em 2:6028490 reis. . 
Posteriormente a camara soliCitou a entrega do remanecente da quota votada na 101 n.• iGOt 

(3\J7i'}Ot0) para estas obras e mais 7988000 fornecidos pela qnota geral-Obras Publicas. 
Alem d~ achm• descomedid'l tal pretençilo, estava feito o expediente de conformidade. com 

a ordem do ex:m. g•overno; por estas razoes respondi-lhe á 14 de fevereiro d'este anuo, que 
n'no podia ter lugar quanto solicitava em seu oflicio de 15 de janeiro antecedente. 

PONTE SODRE O RIIÜi:lltÃO l1ACIENCIA NA li'ItEGUllZL\ DMl MEI\CEZ DO POMUA. 

Forão executados os concertos d'esta ponte por uma commissno, que prestou as devidas con-: 
tas e á qual pagou-se a quantia de 5808000 rs. 

PONTE SODRE O niO DAS VELHAS NO J\IUNICIPlO DO ARAXA'. 

Em virtude de lei espécia1 e autorísaçno do exm. governo foi auxiliada a construcçiío desta 
ponte com a quantia de 3:0008000 rs., devendo o excedente da despeza correr por conta do cofre. 
municipal. 

Concluída ella, apresentou a cnmara municipal respectiva um projecto de postura:'! creando. 
entre outras medidas, o direito de-passagem.-

Com quanto me pal'ecesse razoavel o projecto apresentado, tratando-se de estabelecer imposto 
e creflr direitos fui de opinião que fosse elle consultado com o parecer do dt·. procurador fiscal da 
thesourariu. jprovincial. 

-Ignoro qual tenha aido a ultima resoluçflo tomada. 
PONTES DAS DICAS E JACAUI~ SODRI~ O ntO PARAOPEDA, 

Forno orçadas pelo eng~nheiro Joaquim Vieira Ferreira; a despeza. com a 1.• será de EG38~000 
~com a2.a delt2-11SOOO rs. 

Dependem de v. exc. a approvaçã~ dos orçamentos e autorisação para execuçrto d'estas obras. 
que reputo necessarias para o commerciO de Sabará e outros municípios circumvisinhos. 

Í'ONTE Sontm O niO PRill'O~JUNTO A I\ECEDEDOIUA DO PASSA VJNTB. 

Por acto de 2 de abril p. p. foi appr9vado o orçamento dos concertos d'esta ponte, na im-
pórtancia de 7lt.1gr~so rs. e sua execuçãO. mcumbida ao administrador di~ recebedoria, devendo 0 . 
pagamento das despesas ter lugar em vista de ferias documentadas. 

Fez·se o expediente n'este sentido ta 6 do mesmo mez. 
l'ONTE DE VAU·ASSU', 

Está sua reconstt•ucçtto em hasta publica perante a camara municipal da Ponto Nova, como 
foi determinado em ofllcio de 25 do mez passado n.o 73. o total da despeza orçada é de 1:5598140 reis. 

Í'ON'l'E SODRE O RIDEIHÃO DAS 1\IARBIIJAS, 

Foi orçada em 529$690 reis e áutorisada sua construcçfio; a 27 de abril ultimo ineumhio-se a· 
camara municipal de ~anta Darbara de leva-la a etl'eito mediante hasta publica. ' 

CADEIAS. 
CADEIA lJA CAl'ITAt. 

Uepois de rêscindido o contracto com o cidadão Manoel Alves Dntra, divel'sas obras iorito feitas 
para o melhoramento das prisões no pavimento terreo. 
, Ainda assim é forçoso cor.fessar que as enxovias não tem as conukões de salubridade indis•l 
pensaveis. Bstá porem reconhecido technicamcnte que no edificio nada· de rnelho1· f;e róue tentar. 



~ 2G -'. 

A casa penitenciaria pr·ojectada por v. exc. é o uni co supprimento que póde obviar dos inconve. 
nientes notados nas prisoes, entre os quaes sobresahe o da mistura dos presos, de que tem resul, ; 
tudo [algumas consequencius funestas. Infelizmente até entre os criminosos é preciso estabelecer-se 
catl1egorias. , Diversos outros concertos tem sido realisados e ultimamente foi autol:'isad!\ a reforma radical 
do telhado e da varanda do pateo. 

Para esse fim, segundo o orçamento do engenheiro dr. Bello, era necessario alcatrtío e cimento 
de Portland, que se mandou vir da côrte . . 

Até o presente só recebeo-se o alcatrão; ,mohvo porque n!lo estilO encatadas as obras. 
CADEIA DA CHRISTIN A. 

Forno contratados seus concertos 'com o cidadão Nicoláo da Silva Willemens. 
Estao concluídos e pagos na importancia de 2:<!168000 reis. . 
Posteriormente em virtude de .representação da carnara e autorisação do exm. g·ovel'no de 27 

de novembro do anuo. [l· p. forno decretadas outras obras na importuncia de 1:817~100 reis paga· 
·veis em vista de ferras documentadas. . . 

Tem se pago por conta d'essa q uanha 1:0108900 reis. 
"l:AlllliA DA DIAMANTINA. ' 

Autd'risou~se e forfio e~ecut~dos sob ndminis~raç!lo do .respectivo. delegado ·de policia os con-
'certos urg·entes de que precisava e pagou-se ern vista de fertas documeuta<las a quantia de l/~3S280 
reis. . . t ,1 ;, ,1 _, •• Ultimamente em vir uue ue oruem uo exm. governo sohettou-se orçamento de ·outros re-
paros reclamados pelo delegadoj de policia. 

CADEIA DE S, JOSÉ D'EL-1\E[, 

Fizerúo-se os concertos l'eclamados pelo respectivo delegado de policia, que sob sua ildmi.: 
nistraçno man,dou""os executar pagando-se-lhe a despeza de ::!358160 reis. 

CADlliA DA 'CAM!'ANIIA, 

Em v1rturle qa ordem do exm. governo de 16 de fevereiro do anno findo foi o delegado' 
de policia respectivo encarregado de fazer por administração os concertos indispensaveis n'este 
edificio orçados em 792$000 reis. 

Por accasiao dn, prestaçiio das contas verificou-se que a despeza ·tinha .excedido a autorisa-
cM em 5228030 reis. Fui de parecer que nao se pagasse esse excesso, mas o contrario foi resol-
vido por justificarem-no os docmnentos e efl:'ectuou-so o pagamento ·com a clasula cunlida no 
ollicio do exm. governo n. 2:17 de 26 de outubro do referido anuo. 

CADEIA DO mo NOVO, 

'l'em se pag·o a commissno encarregada da construcçno d1este edificio a quantia de 3;'989fl6~Q 
reis. · ·t _, 1 f lt. ó t Jlara complemento do compromisso omauo p!:l o exrn. governo · a a s men e pagar-se 
h53S'2°0 reis 1' 1 · t d f · d t· d Todos os pagamentos tem.se rea ISnt o em VIS a e ertas ocumen a as. 

'CADEIA DO ll'AJUDÁ 

Em virtude de autor!saç!lo do. exm. governo. de 22 de abril do anuo p. p., n;" 55, forão in: 
. · mbitlos os concertos desta cadma á. uma commissn:o. 
cu Por occasiM da apresentaçilo de contas, verificou-se ter havido excesso na despeza autorisada · 
que era de 1:371~8700 reis, despeza que pagou-se de conformidade com a ol'dem de v. ex·c. de r., 
de dezembro do mesmo anno n.• 297. 

llor conseO'uinte nilO levou-se em conta a quantia de 2938700 reis quo posteriormente foi paga 
em vista de documentos e despacho de v. exc. 

·CADEIA DO SERHQ 

Desde mu:ito tempo é reclamad~ a construcçno de uma cadei9. n'esta cidade para a qual 
ue longa ~~t~ estilO lançados os alicerces. N~o tem, porer~, ido avante semelhante obra. 

No edltiCIO que actuulment~ sc~ve de . cudma tem SQ fmto alguns reparos que em verdade: 
nãO pótlem melhorai-o. por de~lCiencm de suas pr~p?rções; ai~da ultimamente (17 de fevereiro d'es-
te anuo) pagou-se ao respocttvo delegado de pohcm a quantm de 119 1~920 reis. 

CADEÜ. DE DOI\ES DO INDA IA' • 

ForM contratados os séus concertos. pela camara municipal {respectiva com o cidadão Joa.;.·, 
uim Lourenço de Souza em hasta pubh~a; mas havohtlo alg·umas irregularidades no contracto 

~elebrado foi elle devolvido em '•· de abnl d'oste auno áfim de serem sanadas e entno subir t\ 
approva~ãO· 

CADEIA DI~SADAUA'. 

Em ofiicio de 22 de jup10 ~1o ann<> P· P· a commiss!lo encarregada da execuçlto <l'esta cu~ 
doia reprc;,entou a convemencia de l~~t~!I~:FJe. ~ fH!" ~onst~uc~uo do local ern que e13tava prejectuuu. 



A :10 do díto"mez foí presente ·essa repre;;el!btção ao exm, g-Õv.erno, êonjuntamente com opa:.,. 
l'ecer do mwenheiro dr. Bello, autor do plano e orçamento. No dia immediato foi despachado que 
se cumpriss~ a deliberaçno anterio~, o que commm~icou-se a commissão. 

Até o presente nenhuma • feria de despesa fo1 apresentada. 
CADEIA DE l'il'A.NGUI. 

Por ordem do exm. governo projecton sua execução o dr. :Modesto de Faria Dello, hoje· en .. 
genheiro chefe, orçando a despesa em 14:5068045 rs. 

A principio tentou-Fe a realisaçao da obra por administração de uma commissuo, á qual a· 
diantou. se desde logo 5008000 rs. 

Não podendo, porem e!la, desempenhar os trabalhos por si, contraton-os com o cidadão Fran• 
cisco 'l'heodoro de Mendonça. . 

Sendo approvado o contracto. fez-se o adiantamento da 1.0 prestaçno na importancia de rs. 
4:03513~9. . 

Em officio de /l de março deste anno o contratante expoz diversas objeções á commissno 
directora sobre a execução das obras. . 1 

Nada e1•a poBsivei deliberar-se ou deeidir sem previa audiencia do engenheiro auíol.• do pla-
no, á esse tempo e até muito depois com li0enr.a fóra da capital; motivo por que não' submetti 
u· questão ao conhecimento do exm. governo. ~ 

Logo que passem estes dias de serviço mais atarefado falo-hei, apresentando minh'a opinião, 
1Jem como a do dito engenheiro. 

CADElA DA. FORMIGA., 

Ern dias de outubro ou novembro do anno passado o snbdelegado de polici'a d'ésta cidade 
reclamou os concertos deste edificio, que não poderM ser realisados por ser defectivo e imperfeito 
o orçamento apresentado. 
· Cumprindo o compromisso, que ú. si mesmo impoz o engenheird chefe quando u:ltimamente com 

licença n'aq uel~a cidade, .organisou lfill orçamento r~gular de taes concertos, que foi approvadel 
por v. exc.,na unportadc1a ~e 887<7!'1>00 c em virtude.1a autorisação concedida em offic10 _de. 11 
de março deste anno, n. t,.g, mcurnl:no·se u caruat·a mumc•pal respectiva de levai-os a hasta pubhca. 

CADElA DE PAUACATU'. 

Sua construcção foi autorisada por ~cto de v. exc. de 25 de abril ultimo, n. 7'J de conformi~ 
dade com o plano e orçamento, remettldos pela camara e modificados pelo en"'enheiro Spel'lin"'. 

Ainda nao se fe~ o expediente por dependet· de copias d'uquelles trabalho~. o 

CASA PENITENCIARIA NA CAPITAL. 

o engenheiro Aroeira está incumbido de planejar e orçar este edificio em virtude ua ordem . 
ue· v. exc. n. 328 de 2!,. de dezembro do anno p. p. 

Nilo estão concluídos essei:l trabalhos,, mas brevemente o serão', 
OBRAS HYDRAULICAS. 

NAVEGAÇÃO DO RIO DAS VELHAS, 

o emp1<esario, éngenheiro J'f. Dumont, acba·se pago da ultima prestaçn:o· n:o' valor de: í9:5008000. 
1l'avendo elle requeriqo o cumprimento do § 11 do art. I.• do contracto que firmo'l'l, isto ét qutJ 

se' mandasse' orçar ds melhoramentofl de desobstrucÇM para mais segura navé"'tlÇãO' entre Sabará 
Jaguára, foi incumbido d'ess~ commiss~o . o engenheiro Vieira Ferreira. . o . . · 

Seus trabalhos; ·porem, flcarão preJudiCados por ter v. exc., por acto de 7 de Janeiro p. p., 
rescindido aquelle contracto, pagando-se ao mesmo empresario a indemnisação' de 18:0008000 rs. 

A 9 de fevereiro do corrente anuo v. ex:c., autot•isado pelo aviso do ministerio d'agl'icultura 
commercio e obras publicas de 21. d'aqu~lle mez, ajustou com dt·. E. Liais as condições para o ser-
viço e ~irecçao do vapor-Solclanha ./J'!arwha-pertenconte a província, e trabalhos de desobstrucçno 
d'este rw. . ...... 

Em cumprimento do estipulado nas c~nd1çoes tG.<~ e f8.a' pagou-se-lhe a quantia de 20:000$000 
rs. por adiantamento, ind.epondente do certificado cl'~sta repar~içao, ficando i~U!ll somma para se~ 
entren·uê depois de conclmda a exploraçM e. cumpt'Idas as obr1gaçaes contraludus. 

P'Osteriormente representou elle que era msuillt:!iente a quantia recebida para occorrer a despe• 
zas supervenientes, as quaes nil? poder.no ser previstas, e pedio s~ lhe adiantasse tl\mbem a 
:le;,·unda prestaçno, sobre o que ~nformm á v. exc. em 7 do mez ult1mo sob u.• 127. 

b Ignoro, porem, qual a resoluçuo tomada. 
ENCANAMENTO DE AGUA l'OTAVEL DE LAVRAS. 

Modificado o plano d'esta obra pelo engenheiro Aroeira, foi o eommendador José Esteves 
de Andrade Botelho autol'isado a ex:ecuta-lo, sem outro onus para a proviucía. se uao o da lei 
)1.• 1315 art. 4,0 § 1/1 . . . 

Nno tenho, noticia do estado dos trabalhos. 
. DB l\IONTES CLAUO'S, 

]~::;tà contratado com o cot'onel João Anto~1io M:al'ia Versiani pela quantia de 5:0008000 reis ,i 
pag,avel em 3 prestagõcs, a V de 1:600SOOO rers untes de corne~nl' a obra, a 2.• ele 1,:7005000 qtum· 



do o rego estiver áquemdo ribeirtío-Vieira-e a 3.• tambem de 1:700SOOO reis depois de conclui .. 
da, examinada e aceita. 

Ainda nao se fez <lespeza alguma. 
DE S. FUANCJSCO DAS CHAGAS DO CAMPO GIÚNDil. 

Nomeou~se uma commissuo composta do tenente coronel Antonio Iltbeiro Xavier da Silva, vi .. 
g·ario Joaquim Antonio ~H beiro. Xavier e tenente. Manoel Joaquim Cabral de Mello pura dirigir oG 
re;opectivos trabalhos e mcumbw-se-lhe a orgamsaçao do orçamento das dcspezas a faserern-se, 
do que até agora nao ,deu conta. · 

DE MAIUANNA. 

A camara m'unicipal d'aquella cidade foi por proposta sua , encarregada por administraçno 
da reconstrucçao d'este encanamento.' podendo. despendCl' utó a quantia de 2:0008000 rs. vota :la na. 
lpi n• J 601 e que lhe seria paga a VIsta de f e nas dccurnentadas , us q unes ainda nüo f orao ex.-
llibidas. 

DA ÜLIVEin;\, 

Sua execução foi commettida ·a uma commissão composta dos cidadtíos Pedro Justinianno das • 
Cha,.as tenente Carlos .José Bemarde3 e José Henriques de Mello. · · 

· 
0 Depende, porem, do plano e orçamento incumbidos ao eng-enheiros Aroeira, que por affiucn .... 

cia de outros trabalhos nao pOde apresentai-os. 
ESTAIJELECIMEN'l'OS llALNEAHIOS. 
DO CACUA:\IDU EM llAm.>ENDY 

o artigo 6~ da lei n• IG;õ revogou a portaria da exm• Presidencia de 20 de Fevereiro do 
~nno passa.do, que mandou entregar á camara.este estabelicimento e concedeu-lhe autorisação pa~ 
ra cobrar Impostos. 

Foi por isso .9 engenheiro Vieira Ferreira encarregado do concluil-o e já partio a desempe .. _,. 
nhar essa commissao. 

DE CA.LDAS 
O dito engenheiro tem igualmente a seu cargo a factun d' estas obras de conformidade com 

0 plano e orçamento organisados pelo ex-engenheiro da província Heis Drandão. 
I>A CAMPANHA 

Pagou-se a camara municipal respectiva a quantia de 4438900 reis despendida com os cor;ccr .. > 
tos d'este estabelictmento e uutorisou-sc u compra de mobilia para o mesmo, nn.o excedendo a 
despesa a 3008000 reis. 

O mencionado engenheiro acha-se taml)eDl encarregado de fazer as obras complementares que 
faltao. 

PREDIOS PROVINCIA hS 
TIECIWEDOitlA DE TllES ILHAS 

A 7 de janeiro c.P este anuo pagou ·Se ao cidaduo Antonio Moreira da Rocha a ultima presta~ 
cão da quantia de 2:0388570 reis por que contratou os concertcJS e uccrescimo do edificio om quo 
Iuncciona esta estação. 

· llEOEDEDOniA DO MAU D'HUSPANIIA, 

Ao respectivo, administrador pagou-se tambem a 7 de janeiro 116!Jil180, importuncia de con .. 
certos reulisado·s no quartel unnexo a esta e.staçilo. 

RECEDEDOlliA DO l'AUAJIYDUNA. 

·, 

Forão realisados no guartel ~n.nexo a esta estação os concerdos reclamados, orçados em 2g0~000 · 
reis e pagos ao respectivo admm1strad~r. . . . . . 

Estão igua!mente em andament? div~rs?~::- reparos .no proprw ecliflcw da ,recebedona, tendo-se 
despendido ate o presente a quantia de 3.~vHHJOO reis. 

. llECEDEDOniAS DO OIIIADOU B SANTA l<'Í<l. 

A. construccão d'estes edificios estú autorisada por v, exc., e incumbida a um; commissM, que 
ainda não a iniciou por ter encontrado defficuldades em achar quom dellas se encarregasse, vista 
a insufficiencia do orçamento. . 

Por e~sa rasão commetti ao engenheu·o Sperling, autor do mesmo, o trabalho de reconsi .. 
dera-lo attendendo as alteraçoes que por ventura tenhao soft'l·ido os prer;os elementares. 

IWCEDEDOUIA DO l'IRAI'ETINGA. 

Depois de estar em praç~ por duas vezes a CO!Jstrucçúo d~ casa. para esta estaç1í? sem que 
Jwuvesse proposta al"'uma f01 ella em 18 de fevermro ultimo, mcumh1da a uma cornrmssno com~ 
po:;;ta do coronel H~rcul~no Matheus Monteiro de Castro, Joaquim Correia .Dias c José Coutinho, 
da Silvu Jlereira. 

Esses cidadaos, porem, até hoje nada re.':lponderüo. 
UEOEDEDOIUA DO ZACIIAIUMl, 

o admini;:;trador respectivo acha-se nutoritmd~ a rcalisa~ os concertos da cnsa desta recebe~' 
do ria or~ado~ em 06i8000 reis. 
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t\l':CEOEDOniA DE C:A.LDAS. 

T!lltlbem o administrador d'esto. estaç.ão foi ~utorisado a ccnstruir uma pequena ca.;;a para o 
vigia do ponto das Antae, orçada em 192$040 re1s e a fazer outras obras na mesma recebedo~ 
ria, podendo de~pendel' com estas até 24Ggor~o reis. 

RECEDEDOTIIA DO RIO l'ItETO', 

Seu administrador está encarregado de construir u:na casa para o vigia do Porto do Dom 
}te tiro, sugeito a esta estaçãO. 

As despezas achao-se orçadas mn 458SOOO reis. 
QUAJU'EL DO COitPO POLICIAL. 

Pela thesouraria Pro~inc.ial annunciou:se praça pat'a factura de uma prisão n'este quartel 
i;) de um salno para dorrmtor10 das. ~e:;pecttvas praças. 

E porque nD.o ~pparece:;sem~ l.teltantes; mandou v. exc. por· despacho de 1G· do mez p. p. que 
Eejão essu'l obras fettas por adnurustração. 

Ainda ~nao_tiverão· começo pela difficuldade do obter(;lm-se as madeiras necessarias~ 
QúARTEL DA RECEDEDOitfA DO MAR DE IIESPANIT,(. 

Seus concertos estilo concluídos e pagos na importancía de 11GSt80 reis, em que forão· orçados. 
DIVERSOS. 

J!JESODS>TRUCÇÃO DO CANAL DO lUO VEHMELIIO, 

Entregou· .se a camara Municipal de Tamanduá, a 4 de agosto do nnno pnssndo; a ~qttnntia' dé 
;;,oogooo reis consignn:da na lei n.• 1422 para esta obrn. 

PAUEDÃO DE REVISTIMENTO E ATEHHO NA ESTRADA DO SEHAMENiL\', 

Fór1!o estas obras cuntractadas com o cidadno Joaquim Dias de Pàula; mas tendo as ulti• 
mas chuvas augmentado us ruínas, pedto elle que: se considerasse sem- etreito: o contrilcto res~ 
pectivo·. . . . . . .. . · 

Para po~er cumpnr o despa:cl~o. d~ v. exc .. do 6 de. dezembro p. p:, ouvi ólengenheiro Sper-
linO' e em v1sta de seu parecer sohcttm e me fo1 concedtda uutorisaçilo pura mandar desobstruir_ 
pel~s galés o canal quê at~aves?a _o dito paredão á fim de se resolver sobre· aqt1elle pedido. 

Por não haver. força dtspomvel .para escoltal-~s, como declarou v. exc. em1 ollicio n.• 20 de 
21 de janeiro segmrrte, na:o se fez mnda este s~rvtç.o~ 

CAtÇI\DA DO AUUAIAL DA PASSAGEM, !IIUNICIPIO DE MAHIANNA'. 

Seus concertos estão concluídos e com elles despendeo ó encarregado Ignacio da Silva .Ma-
ciel a quantia de 1:801>$738, de que estt\ por pagar a de 322S!J.28. havendo um excesso sobre 0 
orç~mento de 163§262 reis. 

DAUCAS DE PASSAGEM NA RECEDEDOniA DO MAR D'liESiiANHA 

Est!'í. concluída a que se· mandou con:;truir e foi contratada pelo engenheiro Sperling co1u 
Pedro Benevides. . . . . 

Mas nãO pagou-se até hoje por depe~der de mformaç~o do refertdo enge~h.efro. . 
0>3 concertos da velha achao-se paralisados, sezundo mformou-me o admm1strador da recebedo~ 

riu, por falta do pagamento reclamado. 
APPAHELHO DE FORÇA. CE~TlliFUGA. PARA REFINAÇÃO DE ASSUCAR. 

Foi entreguê ao dr. Hygino Alvares de Abreu e Silva em virtude de contra:to celebrado com a 
thesouraria provincial, no qual se contemplarilo as condições do art. Hi da lm n.• 16()1, 

CALÇADA NA EN1'HADA DA PONTE JúNTO A RECEDEDORIA. DE FLORES, 

Usando da nutorisação concedida por v. exc. em offido de. '•· de março ultimo 11.0 42, encarreO'uei 
0 administrador da recebedoria de realisa~ esta obra sob sua fiscalisaçno. Está ella orsuda em bréis 
3~2~00()', que forno pagos depois de conclmdn. 

INSTltUJ\IENTOS DE' ENGENHA:IUA.· 

A lei n.• 1:61& 110 art. 3~ • do cap.• . 3.• autorisa a venda em hasta puhlica dos instrumentos de· 
enO'enharia darnniflcados ou imprestaV!OJlS para o trabalho por não serem compendiosos e portateis . 
e t~mbeiil a acquisiçrto dé .no!'o:l com ? prod~c.to. da arremat~çfio. . . . . ' 

· Parece-me que nérn as 1dmas P?r rmm emtttraas, nem a proposta de v. exc. ao corpo legislatrvo 
provincial', forno bem comprehendtda. . . . 

E' verdade demonstrada: o engenhmro S~erlmg· sallio para pla'nejar .e· orçar a meia estrada de 
rodagem do !\lar de Hespanha ao porto do Clnador sem que levasst> com srgo todos os instrumentos 

. indisponsaveis aos estudos que tem de fazer, para que tenha seu trabalho a perfeiçãO possível com 
a presteza exi~·ida. 

Será por tanto de equidade Ievar-.so-lhe em conta a domorn c1ue houver no desempenho da 
~~ommissM á seu cargo. , 
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Pura acqui:>ição de novos instrumentos providenciou-se, como v. exc. determinou em 21 d(=J 
dezembro do anuo p. p., a 28 do dito mez ~ ~.20.de janeiro d'este anuo. Até hoje nada se pôde obtel.' 
por mGtivos nilo estranhos {t v. exc.,,pois Jtt tive. a ~1~n:a de expo-los., 

Im,isto na ideia por mim sug-ger1.da em ofiCIO dlrlg"ido a .v. ex.c. u fG de dezembro do anno 
findo sob u.• G98:-a arrematação dos mstrurnentos de eng-enh~rl?- nas condições acima mencionadas 
não póde ter lugar n'esta capital com vantag-em para a provmc1a, 

FEITOHES DOS GAL~S. 

A ordom expedida por v. exc. a .4 de janeiro d'est~ anuo, sob n.~ 2, em vista. de pl'oposta pOl' 
mim feita, ainda não pôtle ter cumimme?-to, porq.ue ~te o presente uno tem se encontrado pessoal 
jdoneo que sujeite-se as COJ?-~liçoes sug-g-erHla:>, de tiscallzar o trabalho dos galés e uo mesmo tempo 
guarda~los sob responsab1h.tlu~e: . . 

Esse faéto dernove-rne a ms1sttr na Cr~ação de uma gual.'da.éspeélalmente destmada á este ramo 
de servieo, subordinada umcamente ao <llrector de o?ras publicas. > 

Isto; porem, depende de um acto, para o qual só e competente o poder legislativo provincial. 
CONCLUSÃO. 

I~inalisan<.lo esta exposipilo nno posso deixar de ch~mar· n attcmção dé v. exc. para 0 regula~ 
:mento n.• 5~{, po:que a pratiC~ tem, demonstrado ~er.unp~ssiyel satisfazer-se a todas ou n maior 
parte <.las necess1tlad~s materiaes d eat!1 vast~ provmcw,, d1spondo a repartiçllO sómente de 6 eng-e-
nheiros, que por mms trabalhadores e habms que seJüO, nao podem proceder aos orçamentos 
0 levantar plantas de todas as obras a fazer-se. Muitas vezes acontece ser preciso ir um enn-e-
nheiro a urna. longa distancia fazer o orç.amento de. uma obra insignificante, vindo ella a custt~r a 
província o triplo 9u q•1adruplo da quantra necessar~a. 

Seria de deseJar que essas pequ,enas obras, não obstante correrem por conta da pt•ovincia 
ficassem a carg-o das camaras mumc1paes. i 

Muitas ~eclamaçoes tem havido contra a repa~tiçilo a méO curgo pela deill:ora na execução 
de obras deliberadas, porem com qunnto pnreçao .Justas uao o sao attentas as ex1gencias e ~forma~ 
lidudes prescriptas pelo dito regulamento. 

11~' por tanto. indispe~sa~el que se torne~ P.r<:videncia.s no Í!ltnito de melhorar as disposições 
em v1g-or, mnpl!ando prmcJp&lmente as nttl'li.Jmçoes da directona, concentradas na udministrar~ão 
da província, á qual não faltno uffazeres. ~ 

Deus guarde a v. exc.-Illm e exrn. sr. dr. José Maria Correia de Sá e Benevides DD. pre· 
sidente da provincia.-0 director g8ral, Vt'ctor Dini% Gonsdlves. ' 

11alacio da presidcncia da província de Minas Geraes:-Ouro ~Preto, 28 do agosto do 1869. 
Sendo estabelecida om 1852 a posse de terras denommada-Sao Pedro pertencente aos her-

deiros do barão da Diamantma, c a cuja medição o legitimação procedeo o juiz commissario do Mi-
nas Novas, segundo consta dos. autos, é .o.lla viciosa o punível em vista da lei n. 601 do 18 de 
setembro de 1850, o não pod1a ser le91~Unadn. . . . 

. Quando, porem, a posse não fosse VJCIO~a, o pro'cesso de med1_ção 'estava. 1rrcgul~r porque a me-
dicão cstcndeo-so alem do terreno aproveitado segundo as condições da citada lei n. 60 I, como 
0 ~demonstra 0 parecer do engenheiro Modesto de l?aria Dello1 e verifica-se 'COnfrontados os ou tos a 
folhas 2 o a folhas tO. . . . • , . . 

Por estas razões, pois, o presidente. da provmcia resolvo Julgar Irregular o dtto proresso, 0 o r .. 
uena que seja 0 mesmo! com. todas as mformaçõcs qu~ I?e estão ann,oxas, remettido ao governo 
imperial para ulterior de!Iberaçao.-0 prestdento da provmcia-Dll. JosE 1\JARIA. ConumA DE SA' E DE .. 
NEYIDES. 

N. S. 

Palacio da ptesidehcia da província do Minas Geraes, Õuro Preto, ào do agosto do 1869. 
Illm. e exm. sr.-Com o incluso processo do medição o legitimação da posso de terras denomi-

nadas-S. Pedro-pertencente nos herdeiros do barão da Diamantina, tenho a honra do pnssar ás mãos 
do v. exc. copia da portaria do hoje, pela qual resolvi julgar irregular o mesmo processo pelos mo .. 
tivos mencionados na dita portaria á qual acomp:mhão igualmente todas as ihformaçõos prestadas a esta 
prosidencia sobro tal assumpto. Cumprindo o determinado em diversos nvisos desse tninisterio, devo 
.por esta occasião inform.1r a v. cx·o. que os trabalhos de medição e legitimação do terras no município 
do Mmas Novas forão suspensos por ordem do governo imperial de 2.7 do setembro do 1866, cumpri-

. da por esta presidencia a 12 de outubro do mesmo anno, o por isso forão suspensos os da medição 
da posse 4\" feira pertencente ao capitão Leonardo Esteves Ottoni! Satisfazendo ao aviso do 6 do fcvc-. 
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hliro de 1Sô'1, declaro a v. exc. que ropulo corivimiento e justa li conclusão desse processo iniciado. 
Quanto ao pagamento de salarios requeridos pelo ngrimensor Cnrlos Pelaton nada ha que deferir em 
vista da lei, do respectivo regulamento o uns inforinnções juntos. Deos gunrdo a v. oxc.-lllm. o cxm. 
sr. conselheit;o Joaquim Antão Fernandes Leão, ministro e secretario d'estadowdos negocio!i d'agriculturaJ 
commercio_c obras publicas.-JosE' MARIA_CORREL\ DE SA' E llENEV!DES. . 

i11. 9. 
Palacio da presidencia da provmcm de Minas Geraes 26 dejulho 1869.-N.• J5. 
Illm. e exnt. sr.-A catechese dos indios nesta província não é, desde muito tempo, conside· 

tada como ramo de serviço da publica admimstração. O abandono completo, o esquecimento absoluto 
com (jua são deixados milhares de it1felizes vagarem dispersos pelas nossas extensas matas, não é 
por certo sentimento humanitario. Chamai-os ao gremio da sociedade, educai os, tornai-os uteis ao paiz. 
será um grande serviço a humanidade, e não pequeno auxilio á lavoura que definha consideravel-
mente. Para cohscguil-o1 porem; o melhor e talvez o unico meio, é a propagação do evangelho. Só as 
palavras santas do chl'Í:.tianismo tem o poder de tornar om breve o indio homem civilisado l'l util. O gover-
no d'esta provincia 1 porem; embora leYado dos melhores desejos á este respeito, naua podo fazer, por-
qui' não dispõe dos orgãos donde devem partir essas palavras. Dos tres missionarios que ha muitos 
annos forão mandados para esta província, e quo mais ou menos prestarão serviços no desempenho 
da eleva(h missão de catochistas1 dosapparecerão já dous. Frei Bernardino uo Lago Negro falleceo; e 
frei Bento do Dubbio1 tendo enlouquecido, foi recolhido ao hospício de Pedro 2.• onde talvez tenha 
tido o mesmo fim. Só resta frei Domingos de Casa lo, do qual ha remota noticia de achar- se em uma 
das freguezias uo municipio do Minas Novas. Desta mesmo nada m1is se póde esperar em vista. de seu 
estado do vilhice, Dest>jando; pois, dar algum impulso á este esquecid9 ramo de serviço publico; em-
penl~o·mo com v. exc . .Pa~a que. }~aja ~o empreg~r todos os seus esforços no sentido de sere~n .te· 
metttdos para esta proVtncJa. 4 mtsswnarws capuchmhos, que cxerção nos pontos que lhes forem mdtca-
dos, a tão ardua como santa mtssão de chamar á civilisação esses milharfls do . infelizes selvagens. Deos 
guarde a v. exc.-lllm. e exm. sr. conselheiro ministro c secretario do estàlÍo dos!íiegocios da agricultura, 
commorcio e obras publicas.-JosE' MARIA ConnEIA DE SA' E BENEVIDES. ' 

lll. :10. 

Palaclo da prosidoncia da província de Minas Goraes, Ouro Preto 24. de seleJ?bro. do 1869 · . 
Para que esta presidencia possa cumprir o que lhe foi determinado em aviso wcular do mi-

nisterio dos negocios da agricultura commorcio e obras publicas, datado do 24 dê agosto p. P·• recom-
mcndo a vmc. que preste, l:lom a maior promptidão as informações éoristantes dos segumtcs que-
sitos: 

1. • Quantos aldoiamentos de inuios existem n'esse município, data de sua fundação, e numero 
do almas que os compõe. . 

2, • Desenvolvimento moral e itJtellectual de que são susceptíveis, suas inclinações o costumes. 
3. o Quacs as relações dos aldciamentos com as povoações circumvisinhas. 
'•· o Quaes as rendas das aldeias. . 
5. • Quantos missionarios catochistas existem em effectivo eiercicio, o eomo tom c1lcs. procedido. . 
G. o Quantas trib~s. ~xistem em estado selvagem, e em que districtos; quaes os tne1os emprega-

dos para chamai os á cmhsaçilo. 
'1. • Se os índios podem dispensar o director para [se lhe distribuir lotes de terras e vender-se o 

restante. 
8. o Que noticia ha dos i11dios, que abandonarão as aldeiamontos. ' 

. Do zel_o e patr!otis~o de vm~. espero quo . estas informações serão prest.ada.s com n maxima ex~..: 
cttdão possivel e mmto ctrcumstanCladamente, pois o govemo imperial tem mmto mteresse em motlrod1-<, 
sar o importante ramo do serviço da publica administração-catecheso o civilisação dos indios· 

Deos guarde a vmc.-Sr, director do aldeamento d , . 

N.• :itl.. .. 
Ílirecloria geral dos indios.-ôuro r'reto 23 de outuüro de 186Ó.-Illm. e e:im. sr.-Üonrad6 

com. a ~scolha quo v •. e~c. so dignou f~zcr de mim para interinamente ~xercer o}lu~ar de di:octor geral 
dos mdws desta provmcta, apezar de mmhas escusas, não só pela consc10ncia propna de mmhas fracas 



habilitações para um cargo lã~ difficil do ser exercido com útilidado para aquelles infelizes por tanto 
tempo perseguidos o · dEJsherdados do torrão que de direi~o lhes pertencia, e ainda mais por conhecer"o 
meu estado de saudo bastante precario, forçoso me foi condescender com a vontade de v. exc. Ia;-
tirnando tão somente não poder neste ramo de serviço publico fazer tudo quanto devo a religião, á 
Jlntria c á confiança que v. ex c. depositou em mim. Tendo rcr.ebido o archivo desta repartição qua 

-o sr. se~retario da província mandou entregar-me, a datar de t81~5 a 1869, rquo estava ern•podcr 
do fallwdo dircctor coronel Manoel Joaquim do Lemos, não encontrei os registros das ordens do 
governo para esta repartição, nem os desta para os dircctorcs parciaes, tendo somente achado ofiicios 
destes dirigidos em diversas datas ao dito director , o ao seu antecessor o brigadeiro Manoel Alves de 
Toledo 1\ibas, faltando ainda uma collecção da legislação respectiva, quo deve ser propria da reparti-
S~ào, bem como das ordens do governo para se lhes dar execução. Não obstante tratei do collegir a 
maior somma do os·clarecimentos, quo me fui posshel deprohender da leitura dos ofiicios dos dirce-
teres parciaos no ultimo quinquenio para podet· fazer uma ideia do estado real do adiantamento 
moral e industl'ial dos !n-lios alde~dos; e do quo. tem havido en~ successos ir_nport~nt~s; o assim mais, quaes 
as reclamações c pedidos dos d1rectores parc1aes a beneficiO das aldeas. r~ o com profundo pesar 
quo levo ao conhecimento de v·. oxc. quo não obstante a boa vontade e patriotismo d'aquellos dous 
dignos directore~ geraes, . e m~ltos parciaos, nada l~a de consol.ador ~ agradav~l ~quellas represen-
tações; a excepçao do dozcJO mais ou menos pronuncwdo do mmtas tnbus de mdtos para a vida so-
cial, não encontrando da nossa parte nem direcção offlCaz nem auxilios, nem mesmo aqueila lealda~ 
de dw:•javel n?s su~-dirr.ctor~s da maior parte ?as aldêas c. nos proprietarios visin~os, que apezar das 
constantes proVIdencws dos dircctoros parcwcs nao tem podido vedar o oscandalo Immoral do abusa-
rem da ignoraúcia dos. índios e d~fraudal-os nos jornaes convencion~dos, do negar-lhes muitas vezes ató 
alimentação o por ultimo desped1l-os com máos. tratos, sendo em muitos lugares redusidos ao estado de 
verdadeira escravidão, como v. oxc. verá mais detalhadamente em alguns ofiicios que submetto a 
consideração de v. exc .• -;-Esta .falta de boa fé, a fome, o a pe:suasão em que estão do que esta patria 
de seus avós lhes pertencia, c mnda lhes dove pertencer, e mmtas vezes seducções de malfeitor<'s 05 
tom induzido a praticar netos de desespero, que a nossa civilisação e philosophia devião obstar e pre-
vinir, niio com meios repressivos, mas fazendo chegar até elles a magnanimidade nacional, não 
corno uma esmola , mas como uma r~paração devida c exigida pela consciencia de todos aqucllos que 
adorão um Deus vivo, o dezejão pautar as suas acções pelos dictarnes da justiça. Não entra no plano 
desta represerJtaçào que tenho a honra de levar a presença de v. exc. estudar a ethenographia dos abo-
riginns, nem de suas i[nmigrações do uns para outros lugares, porque só nos importa conhecer as cau 
sas, que ainda actuão para retardar a civilisação d' elles; quaos os meios quo so tom ernprogado; se-
ha defeito na sua concepção ou em seus executores, quaes as novas rnediths a adoptar-se para se con-
seguir com promptidão real o infalliv~l a cate?heso , nldcamon~o c civilisação ?os ind_igonas quo o go-
verno imperial tanto almeja como mms um t:wmpho cxplendtdo pa~a a glona namonal.. Exm. sr., é 
confiado na animação vocal que v. exc. se dignou dar-me para propor tudo quanto ou Julgasse con-
veniente fazer-se o mosmo autorisado pelo art. 1. o § 38 do decreto n. o !~24 de 19 do julho do 
:18!~5 que tomo a Iibot·dado de submetter ao juizo esclarecido do v. exc. as razões que no meu modo 
00 pensar tem retardad? o dezidor.atu~ do gove~n? imperial o da n~ção, be~ ~comp os meios quo 
conduzirão ao fim dozoJndo. A lustona ~os abor1gmes em todas as ci'rtunscnpçoes c rcproducção an-
nual do que tem sido sorn1~re. Estes infelizes levados, ou da preguiç? ou do genio aventureiro, vii 
vião como so sabe, excluSIVamente da caça, da pesca e dos fructos. cxpontaneos da natureza. Esto 
mod~ de viver trazia ?S seguintes c.onsequencias .. À neces:idade do um espaço maior do terreno para 
exercerem os seus instmctos venatarws: a n~cosstd:Hlfl de nao se poderem fixar em parto alguma, por~ 
que lhes era preciso abandonar os lugares. Já faltos ou esgotados de caça e fructos em busca do no 
vos onde fossem mais abundantes; d'ahi os grandes con11ictos entre as tribus por ultrapass.arom 
·úmas as raias convencionauas entro ellas. Outra necessidade imperioza era a do subdividirem log<t 
quo se fossem tornando mais numerosas, porque não poderião encontrar tanta quantidade do ali-
mentação reunida, que chegas5e para o seu sustento dia rio, destas isolações resultava, co·rno se observa~ a 
infihita multiplicidade de dialectos, porque s_c ~s línguas vivas protegidas pela civilisação o gravaaas 
nos registros publicos assim mesmo se modificao, quanto mais aquellas que são confiadas exclusi-
vamente á momoria de pequenos bandos de selvagens? Resultava mais um perpetuo estado de sG!va ... 
jaria porque a civihsação só podo nascer, crescer o conscrva:-so nos fócos .do ur~a popu:ação. reu.:. 
nida e pe~manentemente .f~chada no ~oto pelos. lavor~s da agncult.ura e pela mdustna. No. contmento 
sul americano elles tenão em uma epoca mms prox1ma, ou rnms remota do ser extormmados, ou 
obrigados a adoptar a vida social pela antiga rnonarclua Peruana, cuja civilisação já se ndiantava, 
0 com viziveis propensões para se alarg~r, ou então pelos aventureiros ouropéos,.-Coube a estes a ta-
rcfa.-Está no domínio da histom patna, o que occorreo nos trcs seculos depo1s da nossa invazào, o 
em nossas consciencias o quo temos prcsonciauo nestes ultimos decenios. Na província uo ,Minas em 
o principio do scculo passado for'ão os av~ntureiros attrahidos pl'Ímoiramentc para a grande cordilhei-
ra do Itacolomy em busca de jazigos aunbos, o gomas preciosas. Apparecco a necessidade da cu} .. 
tma das torras circumvizinhas1 o depois ~ de cretu· rebanhos. Os indigenas1 uns for~o paulatinamente 
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nlwirratlos a se acautonar· nos bosques ao sul, entro os limites uas 3 províncias: Minns, S5o Paulo e 
Goy~z, outros embrenharão-se nas espessa• matas da handa oriental do ltacolomy julgando-se pt'o-
terridos, o abrigados de seus persegLtid orus n'aquelles cscondrijos imponetravcis, c tanto mais porque 
al~1ntlonando os altos o os campos encontrarão. nas matas, ao longe dos grandes rios, abund:wcia 
de caça, pe5Ca o frutos, abrigo contra 03 raios solares do meio dia, e a noute uma tampcr·aturn menos 
variada; o que não desfi'Uctnvão nos altos e campos açoitados pelos fórtes ventos, n comparativamen-
te pobres de toda a sorte do viação e fructos. As tribus quo se refugiarão fHll'a o ::ui nindn podem por 
nlgum tempo manter a indcpcndencia selvagem, porque ainda lhes sobra cspa~o nos bosques de Govm-: 
e Multo Grosso; porem os desgraçados qne se encontrarão na banda orientnl do Itacolomy, a s11a ·si-
t\laçüo é hoje ern dia desesperada c digna de compaixão. Collocados ~ntre 11s quatro províncias da Bahia; 
l~spirito Santo, Hio de Janeiro e Minas, em torritorio exclusivamente desta, nüo pDdcrüo lograr nem 
se quer por um dia o soccgo que desPjavão, nem procurar outros refugias As exigcncias de urna popu· 
lar.flo uumerosa entregue a mineração para ser supprida <la indispensavel alimcntnçüo, o o uosso systrma 
nã·o menos selvagem de inutilizar em pouco tempo as terras de todos os saes productivos com os ar-
chotes nas mãos, em voz da chanua, tudo isto obt·igou aos ngricultores aqucm do ltacolomy a irem 
se alongando mais o mais em bu.3ca de novas !lorestas pÍH'a derrubarem c csterilisnrem, 11 por· conse-
quencin do so coilocarcm frente a frente com os bandos selvag»ns j<í exnsporadns pelos domínios perdi-
dos, o agora do novo ame:~çados de pcrc]<.>rom os ultimos que lhes restavào. Como era de prever-se , 
tmvou-se a gucrrn, e de um Indo com todos aquclles fmorcs de povos nntropopbngos. Pela nossa 
parto nem se quer { tal foi o od10 aos jozuitas) se procurou estudar o systcma de su:Js missões ilO Pa-
raguay para ensaiai-as entro nós pot· alguma outra corporaçüo religiosa, feitas as modWcuções aconse-
lhadas pela sabedoria e pela prudencia. Depois de ter corrido muito sangue em mutuas represalias, 
creou-se em o principio deste soculo um regimento de pedestres denorninado-divisões;-c uma ex-
tensa linha de quartcis no centro da mata de sul a norte, pnra uomnr o bugrol Appal'oceo tnmbcm 
aquella eelebre declaração de guerra justificativa contra os indígenas pelo governo dessa épocn, tàl) 
mal aconselhado; mas seja dito logo que osso decreto não produzia tiio grandes l'stragos nos iildigenas; 
t:omo era de csperar-sn porque tendo sido encancgado do commando d:Js divisões o distincto coronel 
Guido 'l'hon:n .Marticru, clle.comprehendec, mclhot· do qne todos quacs os IJallas que se devia at11·ar· 
aos pobres md10s. Co~o s~l)[O c. observador conheceo quo eLes n1io só erilo pelos twciotwcs extermi-
nados, como se l'Xterrmnavao recrprocamonte apertados c devorados pela fome, conquistando com os 
<)I'C05 nas mõos a cnr~a c fn!ctos de umu ou outro pequena arca do 'mato, aqui e ullí. A elle se attribue 
o se louva aquclle celebre dtto de domar os índios com ballas de angú. A humanidade respirou ilm 
pouco, e o mesmo governo mais compassivo entüo estudava maneiras mais bramias par,, chanwr· os ín-
dios ú vida st:cial, multiplicando quizitos e ordens, demarcando-lhes terrenos pr·oprios, procurntrdo 
garanlil-os con~ diversos ord?nançns, mimoseando-os com dadivns, e po~ ul;imo envi:mclo·lhos m!ssi.o-
narios c E'Xpcdmdo o supracrtnclo decreto n • /~25 de 19 do julho de 1S48. Apozat' do tudo a nossa in-
vasão não cessou mais, c pelo leste se tornou mais empt·ehcndcdorn. A nova industria da cultura do 
cnfé, auxiliada vigorosnrncnte pelo h'<tfico da escravatura em os armos tlc 1830 a 181)0, ntú sun corr!-
pleta repressão, promettendo grandes lucros, deu novos impulsos aos avcntl!reiros. As matas do bm-
xo Parabybu , do Pomba o do Mmiahé, forüo invndidas ereando-so alli grandes estabelecimentos. Os 
indios que hnlJitavão nquollns margens foriio obrigados a se internarem uo H.io Doce e alguns de seus 
eon!lucntcs. As tribus dos indios coroados dcsappnrcrilo complotamr.nte dispersando se pelos novos o.s-
tabclecímentos. Os numerosos Purys forão tamhern envolvidos ua onda invasora c hoje rcstào rnmto 
pouco no l\Ianhu3ssú c na margem direita do Doce. Presentemente ns tribus selvagens ainda occup:lo 
todo o espaço comprehcndido uns doze circunscripções desde 0 Hio Pardo, Joquetinhonha c seus c;ou .. 
!luontes, ~lucury, São Matheus, e ambas ns mar·gens do Doco. Na primeira circtmscr·irH;ão com' a 
haver cinco aldôas conhecidas com 580 · índios segundo Frei Domin"os do Cazale; da scgnndu n:Hla 
eonsta, na tHrceira existem nove nldêamentos com 4·00 indios, e 2\lO grrnntcs; nu quarta duns aldô:ts 
habitadas por. Nnknemel~s c Ma?umis, orçai1do por t~oo, na qttinta, quntro atdéns orc;ímdo pot· r. 00 a 
500. Das ultrmas syte. mrcunscrrpções nada consta nesta repnrtie<io ollicialrncnlc, não obstante serem 
m~ito povoad.t~s po~ .rn~!?enas. No oeste da provincia, município ~~~) Uberal~a, ~onsta existirem du?s al-
dews, a de ~ao l• rallcbco do Salles, o Monte Alto, âs mur,.ens do , H to Gr·amle, sendo hallltAdos 
poucos nnnos a~t~s por 300 a 400 ~ndios Cayophs quando grilo cat?ehisados P?lo padre da cclll-
grogaçüo da mrssao, reverendo Jerontmo Gonçalves de· ~Iaccdo , supenor uo eollegto do Campo Bello; 
presentemente cllas apenas contem 118 indios, faltos d'c tudo C' ai'rrJa pará maior desgrar~a affcctaclos 
da ~isi~a. O e~-engenheiro .:la ~ro~incia H . . Guruo.r, na p:.~rte ctlmographica do. seu or;useulo orr;.a 
os mdtgeuas extstentes nesta provmcra por 01to mü , mas não assevera il oncltdiio do seu calculo. 
l~rescntemcute os índios .em geral. conhecendo_ a sua impo1·tancia o cada vez mais npcrtndos, p:oeurão 
swcoramentc quem os gutc c proleJn; porém nao tem cncontr·auo senão espceuladores aqui, allt maos 
conselheiros, acolá facinorns que se abrigão entre cllcs para se furtarem uos ri"ores da justiçJ. Os 
uir?etor~s das cireuns~ripçõcs, devenclo se: tirados d'ontre os eidadiios mais aul~risaclos, habitiio, pot· 
us~Hn dtzcr, tor~os mtuta~ .lcguns das alth•ws c nüo dcixào os seus tll)f)Ocios e agenci~ !Je suas pro-
pncdados paru 1rern resl!.ltt· sem remuuet·n(;il:J nlgurna lo11ge d~ spus cornmrJdl:s ? ~<Hnthas, no t:eutro 



rlas mnt:ls, enl~·e. h'li'Ull.S J.e sdvag1:llS; COHCé:dOrn [l)!' tanto 03 SCU3 [lOI]Ct'JS a ÍncliYiL]U03 (jllC SÓ óffc-
l'i'l:W1 para U1rJg1r os tnrl.IOs, os qtnes sem meirJs de vida nos povoa•los, sem nenhuma inslrucçiio 
Jl!')l'i" dusdo logo se,_ d<m5o tornnr suspeitos pulo simp!o> fill:LO de IIUO exigirem urna rctr i!JuiçiiiJ 
!do S'·'u trabalho. :,ao elles tarnbcm os que, abusm!do da ignoraneiü dos inLlios, comrncltern toda a 
Silrto (!O est.:ürllh.los e defraudnçü:):; a ponto elo os compclli:· a p~·aticar actos de desespero. Antes de 

.t:'JDClUil' este tOp!CO e!llondo SOl' do meu dever chamar a attcnr;iio UO V. OX.e. para OS documentos jun-
1ns sub. n .. " 1. (JL~e encouln~i no archivo uost:1 repat·tir;iio. Si\o elles: a ropres@tar;iío quo ao govomo 
dii prn·:ltletêl dl!'lgiO orn i i) de rwvombro de lS(i!~ o rnissionario cilpuchinllo frei· Domingos tle Caznlo 
dlln.'IIIGI:mdo o: iiS;nssin:Jtos. eommettidos em rnats do 30 intlios do Jequitinhonha pelo llirector da pri-
111Uil'íl C!l'CUlEe!'lpryio .lUMJllim Martins Fagundcs, c a 'informur~i:io quo a respeito prestou o juiz do direito 
da comarca dr. Ft'llnciseq .José Ferroir·11 Torre.s o qual do'eorto modo conlirrnu a existcneiu d'aqué~llo nt-
tr,ntad11 pr1r pnrto d';Hplclle dil'ol:tor, que, dovenclo, como mo pé.H·oco, l1;r sirlo chamado a juslificni'-Su 
d,, .t:il) {)!'JVC imputaç<io , não o foi, contillllllndo pul') contn.1r~o a ft~nceionitr até o presente. As Ses-
mal'liLS quo o {?JVOI'llo imper·in! rnnnrJou dcmnrear para os ind10s no Pomba c Muriahé forão inv<:.~di
d1s, n hoje ü irnpos3ivel díseriminar-sc. No ~lanhuassú o r..lírcctor Manoel Pereira da Silva Coelho, ha. 
}IOUt:il r.lemit~írlo por v. cxe. foi o proprio quo so ap:)dorou do urna parte da sesmaria llhi dcnwrcada 
rnra us Iwhos, corno v. üXc. verá r..! os documentos .JUntos sob n." :J.. -Exrn." sr., em q unnto cxist11• 
t!sso systemn du ddoamentos entendo ·sol' inutil dcrn;ncar-so terras aos lndíos, porque ellos, habitua-
dlls ú vida cnauto 0 vivonrJo mais da caça r) da pesca, se orn um armo fazem nas tonas coneedidns 
<li_;.;urna prJ(!W~n:J pln 11 ta~fio, no soguinto as ahllnlloni:io arraneh:l~1rlo;se em outros lugares. As aldeas 
nuo turn pcrmanmwia. 'l'ambom não me pos;o conYcBccr da _utthlaue dos nr~·er:lla~entos dessas terras 
W;rn enltura a p!lrtieularos, por(JUC, não cubt0atH1n e~~es senao cs ~H~tos mi.llS fortc1s para derrubarem 
o c~got1rern pelas quoirnils, em pouco tempo fi~arao oll~s estonhsad~s sem poderem sorvit· de~ 
11onhum!l nt!lida1lr} nos índios quando veullào eulttval-ns. Sob n.o 3 ermo a v. cx.c. sete oHieios du 
difl't!rentes direetorcs os qunes in[ortn5o ü expõe mai3 uotnlhncbmentc tudo quanto tenho dito a v. exc. 
l'ewrnidamento. E' por· tanto miuln profunda crmvieçüo quo o pensamento gene!'ozo que ditou o dc-
G:·eto impr;riul n. o (j.2i.) de 19 do julho de 18'<5 Ür;ou fn !eendo na execuçiio por fdlla do ngentes idoneos 
e porque ms sun.; disposir;õos nJo fori\o ;lttomlidas muitos considcra~·oes que se devia t11r presente. 
Cuidou so lcgisl:1r para urn povo quo j;1 aeeitwm o tratJa!ho rural e persistir ncllcs foi um eng~uo., 
A inrla [H) r muitos <Hmos o lnrlio hadl) opt:JI' todas 11S vezes quo poder, pelos i.lntigos hahitos mnis 
ocios(JS, <JLHlO:> o da jlfJSC'.I c o rln 0nry.r, so urnn v6z milÍ:J poderosa, mais sympa~hica, mais dosintorcss.ada, 
cnmo a d;ls bons religiosos, nrro lhos in3pirar o praz1~r do se est:Jbolecerom JUnto a. c_llcs para ouvtr os 
snus . e,mtreos s~grarlos c ;;nas predicas; p:ll·a fruircm :H[t~ullcs carinho; . 9no os rcll_g~~~sos sabem . aos 
~~om?ll''J3 que _os procurão e aos nonphitos. AindJ se adnllra o poder. mag1c~J dil rellgwo opcrnc!o pelos 
,]CJ:>urtas nas rms:;ü.\3 par.?guayas. E' precizo untos do tLtdo quo o fn~t~ se h~~ ao _s6lo v?lunti~.namot_Jte 
onhwnrlr) ern novos gow.:; para se pocler onc(Jtar a sua o1lucaçüo reltgwsa, clVIL o mdustrw I. E prcetso 
quo ollu ontniganrlo-s1) sineet·arncnto ao arni"o, encontro outro amigo e ullo um espcculauor. A neçilo 
eivilisad?r·a urnu vez enerJtada devo sor const~nto, uii.lria c progressivo, parn nuo r-ctro_gador. Eu ehnrno 
~~ a~t~nç 10 de v. , exc, p<Ha um facto quo noto nns aldôas: é o nutnero nunc~ ~n~wr do 200 a _300 
n~rlmduos em ~~nela urna, o que explica a neccssidauo que ellcs tem de se sub~ltvHhrem porque umdu 
nuo nhMHl_onarao complctnmmito os antigos hnbitos. Em algumas, upozur do lllt?~o~sc co_mmum quo 
itS tkvo !1gar para muntar es domínios que aimla oceupJo, assim mesmo se host1ltsao rempyocn_rnente. 
llevo l<WlLJetn dwmnr a <.ltlcu_çilo. de v. cxc. pam cousídr1rar outro facto q,uo me parece mu1t? Impor-
tnntc, e vem a SI)!' que os mdrgcnas npuzar do habitarem o mosrrio s?lo. s,ob o mesmo cl1ma, uma 
vc~ transportado~' [liH'H n? nossas povoar_;õDs e encorpornJos á:; nossus fam1_has, apcz_nr de. todos ?S 
euulados, poueo tempo VJvcm, cnfurmiio o morrem. Nos adultos so pürlona altrll)Utl' a nostrulgra. 
porem nos. quo são t1·azidos em n:inorirlaLle não lJÓLlo sm· esta a rllzào, pontuo não chcgi:io, se quer, ú 
1dade m_cuw. ~\u·cco-nw. que a rltvers1dade do alimcntnr;i1o, c sobre tul.lo o uzo Jo Sl\l torna-se em 
vrmlarlorro to:nc:) pnrn aquellos que descendem do muitas rrorações que nunca o provat·ão. O pensamen-
to do governo impol'ial no supracitado decreto foi transf~nnar as aldêas em eolo~üas agrícolas som o 
1:m~.ctcr mílit~r, mas ora mu:to ecclo para_ tanto, era preciso primeiramente cntechis?r os colonos quo 
<.13 iossom habrtur e rotear. H'HH'il s-?ja fot ta ao governo imperiul quo n<io so doscmdou nosto ponto; 
~J P!lf'il nossa província vicr~o tr·ez rnissionarios capuchinhos púra su encarregarem _da . catechese d?s 
HH1tl.'(cnas: c de f:Jcto ollcs niio rocunriio ante a viua i.l"l'il cheia do sncríllcios, do mtscms c de l>On-

., • tl ' • - 1 . 
~os quo os esp(!r~v:1. l'enetrarão il5 mntns entre o llio Doce o o Jeqnitinhonbn: ttverao ( cpots nccos-
sJdado .do r;o dlVldtretn privnndo-sc por isso do se soecorrerern mutuamente. U .n f~ll?coo c~nQJ<lo de 
enf1~rtmdades; outro enlouqueceo o Sú acha no hospieio de Pedro 2."; o 3< U.e l'r?tY,ommgos do 
Casalc, enrvado ao peso dos annrJS, esta em São Miguel do .loquitínhonha tmpossibtlttado do con-
tiuuaJ· nos. tt·o!Jalhos npostolicos. Exm. sr., um homem de edueaçi:il) e de ~~~tr~s nüo pode impu-
llcmento tzolar-so por muito tempo no mew do selvagens, orn lugures mvtos sem um eenlro 
onde ~!lo v<Í rotempumr na sociedade de irmãos o seu espirito eanr;ndo_ e abntido. Eu entendo quo 
:;:l rhv:'l ~~-;tmbr o syste1n:1 dils rnissõe;; croamlo-'.io ca~as religiosas desttna.dns pan1 a eatocheso dos 
inrlí~o''llch. ::;,~ 1; ~\·,n·,;:·;l'' i1np.q:i".l :n,mh-;,~fJ rl 'JlH:'\l:cn.l o~ lugares convenientes, mesrnn onlr•J O'> alrloa-, 
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nwntos, espaçosas úr?ils do torr~no. c em c<Hh uma u'ollas collocilsso uma cnsa relig~osa que. s~r
visso do centro o tllrccçiio nos lllll:os: sn o trab,1lho rural fosso em comrnum: se os JOvens mdtos 
do ambos os sexos recebessem uma educação mais cuidadosn: so na parte ccconomica da colo-
nia so observasse o seguinte preceito do se dividir· os soldos em tres i)artos sendo duas para se dis-
tribuir pelos indios tr·abalhadoros e .n. terceira para ílcar em reserva, sendo empregada em fundos 
publicas pat·a patrimonio do estab~lcci.mento; afim do quo quando fosse emancipada a colonia sub-
sistisse a casa de educação ou semuwno eom r·ocursos proprios p<Ha educação dus filhos d'csta: se o 
systorna policial fosse o mais bran!IO á juizo da autoriuaúe, excepto nos crimes copitacs, cn creio; 
exm. • sr., que por estcis meios se poderia alcançar o resultado qne desejo. Entendo mais que, or-
ganisadas as missões sob as bases que apresento, seria rnuito conveniente que cllu5 fossem pro-
tegidas em cada cireunscripçilo por um conselho do cidadãos tirados d' entro os mais coüceituados, 
aos quaes competisse, de acconlo com os religiosos, rcgu!ur a policia e economia do estabeleCimento. 
A ultima c mais espinhosa purto deste novo systemn, é estudar o cspirito das sociedades religiosas 
para so preferir os religiosos d'aquella quo mais conviesse, c na rilinha humildo opiriiào não deixuria 
do empregar csforóos para ercur· uma missão com religiosos trnpistas, não tanto pela scvcridudc da 
rogrn q Lto profcssãci U1as porque se dcdicão com especiàliJudc a agri('U! tura. Exm. • sr., nesta província 
mio se púde adiar por muito tempo qualquer soluçúo quo o govemo na sua sabedoria. entenda dever 
mloptnr em rolução aos Indios. V. c!c. sabe quaes tem sido os esforços de seus uignos antecessores 
para comporem vias de comrnunicação dtrectas com a província do Espírito Scmto pelo Rio Doce, 
pelo Mucury, o agora, segundo mo consta, se pro.Jecta outt·a por Süo Matheus. Todas as tres linhas pro-
::;onlomonte são 0ceupadas por indígenas pol'tenccntes as doze circunscripçõcs. V. exc. snbe mais quacs 
s[w as tendencias dos agriculto!'Os cafclistns para se estabelecerem n'esses sólos uborrimos o muito 
J:,vorocidos para a cultura do cu fé, d.1 ·cana, de cercaes e raizes, contendo tarnbern in(initos produ_c~os 
nuturne's preeiosos, opor isso não deixará do eoncordar commigo quando por todas essas rasões sohc1to 
uma dccizão urgente. Sujeitando no juizo ·esclarecido de v. ex~;. as minhas neanhndas reflexões sobre 
moleria Je tanta magnitude, fico do algum mouo tt·anquillo não só por hllV\ll' recebido de v. exc. auto-
risaçfio para isso, com0 tambom por saber quo todos os erros da rmnha intelligencia, hão de sor sup-
priuos P?~ . v. ~xc. tão dozt',joso como_ estú ~o _resolver o dat' execução ao pensamento louvavel de cha.·-
mar á ctvthsnçao ~ á n~ssa cot~1munhuo os mrl1grnas desta província. Deus guarde a v. exc.-lllm. o e 
exm.• sr. dr. Jose Mnna Correta de Sá c Benevides, muito digno presidente da provincia. O diecc tor 
geral interino, Antonio Luiz ele Magalhães irlusgueim.-Coufoti, J. D. Colho, 

Ouro P'rcto. 'l'hesouraria p1ovincial de Minas, n de maio do 1S7o: 
Illm. c cxrn. sr.--Servio -so v. ex c. determinar-me verhalrnoutc quo até o dia· 1Ó\lo cor-

rente lhe npresentasse urna exposição rcsumiua dos negocias concemet~tcs á fazenda, e dos factos 
mais importantes que têm occonido nesta repartição, á purtir do 29 de agosto' do anno prox:imo 
})USSiHJO. 

· Vfmho cump'rir essa ordem, rogarido á v. cxc. se digne do desculpar a imperfeição deste tt'a• 
l>alho, ntt~J)ta a ostreitcsa de tempo que tive PM'a preparal·o. 

SECRETARIA. 

Correm regularmente os serviços <í cargo d'osta s~cçuo, não obstante n oxiguidado de· pessoal, 
aehando-so ainda por prover um lugar de amanuonso. 

Do 29 do agosto ultimo foriio por· clla preparados e expedidos os seguintes actos, alem de muitos 
outros que não dcixüo o menor vestígio: 

Officios tí exm.' presidencia. · ü3'9 
Ditos a divot·sas autoridades . 430 
l>Ol'tdrias á exnctores. . • . 1: O 1 a 
Ditas de nomeação e demissão. 24 

Forão lavrnu'os 53 tc'rmos de fiança; sendo 12 para· garnntin da gercncia de exactorcs, 1:2 para oxc-
cuf;ào de contractos o 20 para ~xportação de bostas novas. · 

Forão celebrados os sogumtes contractos. 
Com o cid:.tdüo Carlos Gabriel do Andrade, pnra o serviço da illumin.açuo interna da cadeia desta 

capital. 
Com o dr. llygino Alvares de Abreu e Silva, para ccssüo do npparlllho de forço centrifuga de 

Dcrson c Caiei o suas pcrtencas, comprado I)(lla província em execução do § 10 do art. !1 .• " da lei 
n. 80\.1 ,· 
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Com o ciiladão Joaquim Dias do Paula ;para diversas obras na c~trada do Funil, nas immedia~ 
çõos da capital. 

·Com o ci1~adão Carlos Gabriel de Andrade para !fornecimento ao co1·po policial do fardarnon'to, ar-
mamento, eqmpamento o corroamo. · 

Com o cidadão portuguez José ~imõos de Paiva, para .fazer·a .companhia dramatica, quo organisou, 
dar cspectac~los no theatro da capital. 

~om o ct.dad<io Francisco do Paula Dias, :para ·arrendamento ·da typogrnphia po1:toncente á .província. 
· Com o ?ldadão Lourenço Alves 1\Ioroira, para a .factura dos •concertos da estrada do Buqueirào 
·comprehenclH~a entro o Bom Jardim e a casa de D- Anna .Caetana., sita nas ·rnntgens do lHo Preto. ' 
. . ~om o c1dadiio Carlos Gabriel do Andrade, para o serviço da illuminação .publica da cupital. (Pen-
do lli~H!a da. ar~provaç<io do Ex. nlO Governo). 

_ l•ot ro~cmd1do o de 2) ele Junho do 18(i7 firmado pelo Engenheiro Henrique Dumont para a .uave-
~nçao do _H10 das Ve!has, e o do 31 de Janeiro do 1853, .pela Compmtua União e Industria, .para a 
couservaçao e ·l!pcrfe1~oamcnto da estrada do l'arahybuna. 

1GONTADOIÜA. 

A insulllciencia do pessoril é aincla mais sensível na ·Contaclodn, ct.ijos :tràLalhos não siio por ·isso cxe-
cutauos com a prostesa que seria para deséjar. . 

. Entretanto devo consignar que faz·so 'quanto 'é possível, o de modo á conseguir-se a rogtilnridado 
na oscripturnçiio, com a semultanoa satisfação das éxigoncius do serviço quo diariamente nflluo: 

:coN'l'ENCIOSO. 
Acha-se esta secr.iio á cargo do Doutor Diogo Luiz do 'Almeida "Poniird de Vasconcellos, quo cu~ 

·viua todos os osforçÓs para pol-a ·em conveniente .pé de regularidatlo. 
ARCHIVO. 

'Progriuc a orgnnisaçiio do Archivo geral da Hcpartição, que, corno so vê üorelatorio de um do meus 
antecessores, aéhava-se em estado de não se prestar ao menor exame. 

llor emquanto, porem, não póde ser dispensado o :cartorario aposentado Bernardino Moreira dn'Silva, 
~ue por ordem da exm.• presidencia foi chamado para au:dliar o Archivista n'aquelle serviço .. 

. li lANÇAS. 
Com quanto teriha o maior cuidailo o oscruptilo om prover-otn-se ns estações ·fisc~cs de pessoal por. 

feitamente idoneo, muito poucos oxactores, en~ rola.1;ão no numero total, tom conclu.Ido o processo da 
·cspccialisac·ão c inscripção da hypothcca •legal ·mherente <Í suas fianças do ·conformidade com a lei 
·n. o 1237 d~ 2 ~do Setembro de 186'1.. o o respectivo regulamento do 2G do Abril do anno SC'guinte. 

Não está ao alcance dosta 1\opartição remover .as ca~sas d'csso ·~nc?nveniente, qu~ já tom sido as-
sinnaladas e· são incontestavelmente as ·enormes distancias desta Capital para os <hvorsos pontos da 
P~ovincia,' cle onde têm de vir os documentos necessarios, o o pouco conheç,imonto que ainda ha 
da legislação hypothecaria .pOr p~rte :las <lU~Oridades iÍ quem i,neumb~ ,s~a exeCUÇãO.' 

No intuito do acelerar a termmaçao das hanças, resolveo V. Ex. prolulm que antes d eilu entrassem 
os e:xactores ·em exercicio. . 

Heconhecendo, porém, que a demora ·na execução ilesse serviço, nem sempre lhes pode ser imputa-
· da, visto que ·a maior p~r.te dellos _re.mel:em .os d~cumentos a esta 1\epartiçiio, para que a procurudo~ 
ria fiscal promova ex-ofhcw a espccwh:HlÇa~ 'O mscnpção.'da hypothec~ legal, o attendomlo a reclamn~Jão 
que tive a honu1 de fazer c!wgar, acaba V· Exc. de autonsar-me á almr oxcepções á essa regra,sem~ 
pro que o entender convemente.. . . . . 

Era indispon5avol esta rne~hda,. h~vondo mu1tas vezes ~rgcnma na substitUição, e só se concluindo 
0 processo da especialisaçiio e mscr~pçao .I~ngos mezes depo1s d~ nomeados os oxactores. 

Para exemplo disto apreser~to o Admimstrador ,da Recobcdorlil do Jaguára, Manoell>oreira Cnssianno, 
cuja nomeação é de 15 do Abnl.do 1868, e que so em o mez passado so poude, mandar tornai' conta 
da estar-ão. . 

NàÔ obstante o exp:lsto, alguma c.ousa se ha conseguido em relação il garantias da goroncia do cxacto~ 
rcs depois da data do ultimo rolatono n.pro~entado por esta repartição, o espero quo em hrovo lisongci~ 
.J'O será o estado da Fazenda á esse respeito. 

'COLLECTOIUAS E l\ECEDEDOIUAS. 
Achão-se proviilns todas as cstnções fiscaes da J>rovincia, o funccionão regularmente. 
Forão cre3das as estações de Vi~i~s de 1\larins o da Ponto do J3ispo, sujeitas ·esta á llccohc-1 

Joria do Jaguára, o aquella á do Prcu. 
lloi supprimida a do Santa Barhara, tambem pertencente ao Jnguára. 

HEMESSA DE FUNDOS. 
,Q rendimento <ln ffi(llOT' .parte t](I.S Collcctorius é totalmente ahsorvido t;clos llilSiltnCillos á rro ... 
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fessorcs, Inspoctores de Círculos, destucamentos, e pelas dcspezas com presos pobres, sendo em aJgu-
mas ató insufiiciento 

Os saldos das mais rendosas, como :1s do Juiz de F'ora, Mar de llespanba, Fornbn, Diaman-
tma &, o os dHs Itecobedorias, siio rcgulannonte rcmcttidos apesar das gr·andes difficuldades com 
qlw para isso lntuo os exactm·es, pr;b falta do rela~ões directas entro esta Capital c as sédes das 
estar-õcs. 

·O unico Administrador de necebcdoria, que :í este respeito se ncha em falta, é o do I)atroci-
nio do ~lmiabé, Thomaz do Aqnino Affonso, conformo já esta Repartição representou iÍ V. Exc. em 
officio Ir•' 753 de 8 de Novembro do anno passado, c 23~ -A- do 22 do Abril ultimo. 

'fO~lADA DE CONTAS. 
Este importante serviço tem merecido sempre n maior solicitude por parte desta thcsouraria, visto quo 

delJe dependem uiroctamonto 05 inte!'eSSeS da faz.enua, UOS pmprÍOS CX:llClOres, O SOUS fiauores pouendo-se 
com scgmança Dttribuir á isso, o no system<r ora adoptadu, de se liquidarem os lwlancotes á me-
dida que vêm chegando, o facto do serem bojo raros os alcances, ao contrario do quo aconte-
cia no tempo da cxtinctn Mesa das Rendus. ' 

A tomada do contas acha-se em dia quanto ao exercício rlo 1863 a 186!), deixanrlo npenas 
de ser apresontadas, por ainda não estarem na caza os cJdemos de lanr;lmento, as das Cullcctorias 
do Arax<i, Bornfim, Formiga, Conceição, S. Francisco das Chagas,·Grão Mogól, Lavras, Leopoldina, 
)lontcs Clnros, Paraeatú, Pouzo Alegre, ltio Pardo, Serro, Tamandu<l, S. João Baptista, Cabo Verde~ 
Deres da Bôa Esperança o S. Romão. 

IMPOSTO SOBRE BESTAS NOVAS. 
Pela lei n.o 1G15 de 28 Outudro do anno passado foi reduzida de 51/JOOO ú 31/JOOO· a Impor~ 

tancia da taxa itineraria sobro cada besta nova que entra para a Província. 
Essa rcducção do imposto acoroçoaní por certo o commercio desse genero, do quo se seguirá 

talvez o augmonto da renda provincinl. 
Promette-o pelo menos, o facto do terem este armo grande numero de impot·tadores so apro-

veitado do favor concedido pela lei n. · 1057. · 
rara ?bviéll' duvi.das que possão suscitar a cerca da importancia do imposto, acnlm de dirigir á~ 

I\ecebedonas Utntl Circular, quo me parece funda(b, declarando-lhos que essa impol'tancia devo ser 
do 511'000 quando corresponder á bostns importadas em virtude do guia~ expedidas por esta repar-
tição dentro do corrente exercicio, o tiver de ser pago na forma pormítl!da pela citada lei n. • 1057; ' 
c quo sómento , será do 31i\OOO quando for pago em dinheiro c corresponder ú bestas irnportndas 
de .Julho proximo futuro em diante, comprohenJidas as que excederem o numero mencionado nas 
referidas guias. Por este meio pareée-mc ficar prevenido o abuso, que se podia dat', de demora-
rem os interessados a importação, até estar em vigor a lei Il.' 1615 quo reduzia o imposto. 

EXEltCICIO DE 1869 a 1870. 
A receita do exercício do 1868 á 1869 foi do . . . . .• 
A dospeza do . • . • 
A differcr:ça . . . • . . • . • . • • • , . 
Ueunida no saldo de . . • . . • . . • , .• 

(lo exercício de 1t::67 á 1868, constitue o que passou para o corrente exercício, na 
:rs. /~tl,.:ov.~o 17. 

1,751:5008072 
1,390:0!~0\')\039 
31i2:lJ.60~033 
61:5saw;us4. 

importnucia du 

A relar;ãojuntn soh n. • 1. mostra quo até o ultimo do nbril p. pnssado arrecadou-se rs ~.053:!1.20i)'JG8G,, 
Considerando-se que ainda faltüo quasi dous mczcs do exercício, e que, por amda não terem 

sido rernettidos os respectivos balancetes, não é conhecido 0 rendimento de algumas estações 
em fevereiro o marr;o c de quasi todas em nhril, podo-se eom seguranÇil avançar que a receita 
do corrente anno financeiro niio ser·ú inferior ao do nnterior. 

J)o referido quadro vê-se que até a mesma data a dospoza foi do 785:3331,1810, havendo 
já a favor dos eofre~ provinciacs. a differença de rs. 267:08G1J;276. " . . . 

E pelo balanço JUnto qno ox1ste~ nos cofres desta Hepartição rs. !~56:768~a7l> em dmhCiro,: 
1~):779~~8'15 em lottras, 35:!,.7G;tfl830 em diversos vnlores, 0 t:318;;p780 em dopos1tos. 

lleuninuo á som ma em dinheiro 288: 196jii!}8!) rs. existentes em diversas estações conforme a 
rclnçiio n." ~. temos q uc a irnportancia uo que acturilme 11to se pódo dispor ó de 7 -H:!l65fi5611. rs. 

Tonninando aqui estas ligoirns considerações, unicas que posso nprcsentar com a prestesa JlOl' 
V. Ex. • rocommemlada, soja-me licito incistir pela rcalisação da idéa j;i a ventada por os ta H.epat•~ 
ti•;iio, do alterar-se o regulamento n.o 52, no sentido do augrnontar-se o pessoal, e dividir-se a con-
tadoria e.m duas secções sob a inspecçii? o direcção do contador, ficando <í cargo do h urna todos 
os nngoet?s que entendem com a recetta da I)rovincin, 0 da outra os concernentes a despcza. 

E' mmha convicçfio que som essa rcform:.l sempre com difficuldado marchará esta 1\eparlir:ão. 
])c os Guarde a V. Iü:•. • 



111m" o Exm. ~.ir. Dr .. lilsci i'tlal'iu l:onôn de·S.~ c Buncvicles, prcsicleulc da fruvinein.--0 rns~. 
pcctr)r, Frmu.:isw !;tti,-r da Vei[JU· 

. Illm. n _c~.m. ~r.:-Tcn,l<J-me r?lÍ1'3tlo hoj~J .d:.~ tlwson~·a.ria diJ L1sot~ua 1L~pois uo ler f~ito parte ela I'P.i[4cctivé1 
Jllnta. recel:t tl~1 ~~·. ntspect·n· ch cln:t tht~>out'al'til um oliteiO c.Jmrnuntca:Hlo-rno qt~c o!lt ::e ;lpresenl~ra !J H 
clr. U.1ncwl Tct:-:cira do Suusa ?,l~~<~<tilt:iO> c totnÚJ':J canta elo lugar d0 procnr<Hl•Jl' 1i<eal em virt.utlo de no!H•~a: 
!)t> int11rinn ~xp:~rhl 1 pll' v. ~)Xe a pretexto. do _s~r inc•Jrnp:ilive! ~ oxorcieÍ•l, do:;so empre:~o, p~ra o c{unl fui 
Jlorncatlo p•:lo i{'JVi:t'lHJ Impena!, c:om os iuncçoe.i do rloputatlo a a~~;eml,!ea gtlr~l. i\lutlo ~orprccndido ii-
IJtll.'i eom <I [lcHtieip,H;ü'~ qu;:: m:) .f'!l feita ydtJ ~>r. insl;r;W>l', lh. ~tavet· v. ex c. cxprjdid.o sornelhanto ,,etu, som 
:l"õnJilt) nelll na eun·;tituJ~;iio p:,!lttca <1<~ J:ny~rto, t.:<;m e!il dé~J~oes. do governo e nem em upiniüo c.lo ~tlgurn 
pu!J]H;;sla ll·Jhvul. O art. :.l:J da _con,ltltmse~o. pruhdJ') o e:(íli'I'H:I.o Slmu!taneo llus func!;ü:Js de deputado e de 
IJil'llrtuor otlll'O cmpro:;o, íJXC:üpluuuo o de. tni!Iht:'t.l üU er!ll~ellnll'o do estado. N5o tendo cu partido para a 
\:IJi'\cJ, tomadrJ ns'>lllttrJ na c:unara teJOpür:m.a c. num pwt,:wlc;nuo fnel·? )ll, por q~c tenHo aggrovado 0s in-
r:•J!Illl!Ollos du snu•JtJ dtJ [llí:i::OU de lll'n!w brrnlt:1, I1r\ 1J .entrut no ex·~retcto da~ 1unceües de dc1'lLttado uni•"\ 

• • - ' l . I l . . .. I CC hypc.>tlH)Sf1 c!n qnc n constlttlt\:ao [ll'<JulOe que eu cxers'.\ qtw ~Jl.ll;r 011 ro emprego, a uxccp~3o do do mini,~trr) 
ou eons•~lhell'o •le estucb., V. 0xe. C:<liiSIU•.:l\HHlo-rnu !lU c;:en.:tclíl do deputado, opoznr de ausrmtc da l:llllar;1 
~Ómr:nt;J [lO I' ac]nr-W lllill'Ci\dO O !lia :J . do C?l'l'~:llte j.JUl'a [;l,l<~ ÍllStllll.a~ZJO!. d.;o U lei \l:na il.liO!iigeneia llUC ll[i~ 
~o conlorma com n sua Hra e eom o <cu copttlto .. O vcn . .:Ianrlo s:. vt~eonclo <lo Sao VICente 110 sou bri-
lhante c:Jmmcnt:ll'io á eons\ituisfii> com[H'rJ.homlr; perb~~~:ncnte a mcate_du lí~gidal!or.-Eís n> Bua~ pnbvn,s.«-/1. 
eun.1tiwi;;:io n5o <roer qu;J . dur:mto o pcr~wuo da acttv!l.lado de suas tunc:,;u~s ';'.'J'I_ o depu tudo distrahirlo do S\l'J. 
nl:a missão, nem cruc dlVJch: Sll? att~:;n~;:to P.<ll'D com <;utr?s deverc:J; essa rntssuo puru "er bem desempenha-
da d'Jmunda nttens5o e e:;tur~os l!lcompatrvçr'; com tal d;str~e~:rro .. Accro~cc mesmo que csso I.•Utro erupron·o 

.tam!Hrn não seri'1 },:;m S'~r·vHlo dura1,to j~oso !CIYI[J'l, o rpw uiio b)ra eonsequeutc ser isso eonsurdclrJ nas c·~~ 
m:u·a'l desde <FI? _a simul.t:~.n.cdack fosso. per:nittir_LI!! 1•: na o é ~~ c-; te akrlts~rlo puLlicistu rruc coll!:ür.icrn 0 ;rt. 
:~2 ela eon~tttlli~;Jo prul~tbll~vo do exerctet}!, s:umlt:>,rw·l d:JS lu!lc~;6e~ de tbputa~lo. com as de wwlr!'ter outto 
om[H'e\!o, fmt~1 a c:xtep~;cto Jil rr.O!ICIO!lJd:i. 1amb'Jil1 o governo Jtrl[l0J'Iol tem dewlldo cjue o doputadu 'JUC dei·· 
.•:•JU do ir ú camar:J ou ljiW ddla so rctimtt :Jnto; de íitllbr :1 seosJ•J porlrJ eontinu:n· ou rca:;stllnir ~eu em-
prego.· Loo-f;r: o aviso du HJ tl<; novmniJrO r.lrJ Jí;:;(i, n circul<!t· n." ::ns de cJ de outubro do !851 n o avistJ de 11 
cio ,iez~mbro do ~B:lO. E~:tt:; ul.limo ,diz a,;;~im' TuJC!J:wclo o tne~mw At~gu-;tu l:ienlwr em eonsiderar;üo o que sr; ae h.a 
cxpenrliLlo nos ettat!os oiÍlcll)-;, Yliillliia deebrnr a v. exe. L!UO a;; n1Züe;; Llo escusa ofl'crcciilns pelo clil•J Pertlig~io na 
IJUalid,:,JJ de membro do . eons:.'llw geral d•wem S'!l' su!JJnottiuns á deli!Jer·;~s~o de,.to para rc;;o!vcr corno julgar 
c:ur.vmllcntc, o que nu qun!l!Jado de mpplúntc do conoo!ho do govemo· deve por cllo fer eonvocat.l:> todas as vezes 
quo for necnss:ll·io.o se u::hnt· na provincta, :3em cruo n i~tu possa üholJr o nii() ter vin,Jo tornül' ~s:;ontu na eamara 
lt·;;i,lntiva p:m1 rjiHl foi nlcitiJ, pois quo sríme11trJ a <)<la e nfw ao presidrmtc r.la província o nem ao seu conselhrJ 
eompr)te tom:n· couhccimento do :;orrwlll~nto falta. l~' p'lÍ:> claro er:nno a luz clo sol que não t.cndu ett untt'<Ido no 
nXl\ri:ieio rh; funr:cr!o~ de reprc:;ent:\II\o c.la In:;:ifl na aetu;1\ :ie:'s5.o, não·cstun irnpedtdo d13 continuar n exlrcor 0 
1~urgo rln pl'O::nrJci'or !iseul c;omo v. ?XC. se :;c;rvio l'Oéi'>lva. 1.~ P'.m!uc (l\1 só posso p()nlet' _o cxercieio clc~so luga1· 
1~m virtllcl•J cl,) :;uôp0nsã•> uu prc\ll~HJeta qu•J ate DO pro:lo•:to mo ~·)!'ao rlecretar!;Js, dr!vo.consl~let:'•r-me_ no exerclcll1 
dll ditq cal'ijll at:í me"no !ura 11~ll lllGIJl'I'OI' ms penas do cnlllrJ prcvJsto n~~ art. 1a3. dr,.cr)d~&o enmln:d. V. uxc:.porom, 
rr•ir,\veri1 eomo J'll;.:,·ll' m 1t:l aCI\I'lar\ 1). D,:tH gncmlr) <I v oxe. Ouro P1·eto ;~ do tnalo rlrJ l&10 --lllm. e exm.'' sr. flr. 
,j:];,Ú ~l:Jria c.môa L\.! Só c ej[li)Vir}JS, presidontc lLl. vrovincia;-0 pwcurouor !b~a_l, JJwjamim Rodri;;uc:s l'el'eira, 

Palw:io d;t pre.~icii!!J_eia ria prrwineia rle_;J_iua:; Cnt';te", (; rlo maio _ílü .t870. Uavcmr.lo o rl1·. Bem~ 
i:uuim Hodri.'."lll~.,; Purull'<l ruei:wtwlcJ 01:1 oH11:Jo <l:ltiic!O cll! l!rmtem r.;rmtm o neto, {HJo rpwlnouJ•H)i 
·;ll'O<:n:·mlr.t· dsc:tl pam snbc;titu~l-o Ür)-; 1 1:~ o dia t,. do coiTOllLl~, vi~to ~H!l' ulle 1lcputnllo p;orn!, de-
;;Lu·o u v. :;, fJ uu ~;o . .,; tento a nunh:: .rlt.\li;>lll'i<~üo r;:,n:l c~ildmrg-o. t~:r:; :·a:;O~~s oppo;:;!;a;; pdr> :·celarn~m· 
·::<J, qne s:~'> in1procudeute:i. O an1go LJ ch e<.~nstttUJ0üo ]l 1>htlcl.t do tmpot·w tl lmperatJvo des!g--
m:nrlo o dh 3 dr! nwio pura a <ÜHJl'LIH'<.t ch ns:letnblé:.t g·0rnl. O dnput:tdo tem do oiH·igar~üo 
constitucional de <:clmr~GIJ na eorl;o Jl'll'a n. i1ntal!a~üo da a:;semblén geral 11'nrpwllo dia. E' fJOl' 
i::,,o qno o art:go :J.~ du eon:;titni~:'tO .dctr)l'lllina l11lC ce.'JSO iutnrinan::.ente o c~~ercicio do 1p!alrjuer 
~~mpr0.~~·o om rttlantD cxot·eerom as Junt~~Cl?.> do deputado. E' em virtutlu ela mesma l'asao que 
a eoustitnic:i".,é) cstalJdcew> a rlontl.'in<t do :1r1·r;~·q :n. O deputado pode remmeinr o cargo ú eamara 
:r:1o:l ltflO llO!lO clei:(:ll' d0 cua;paro·;·~l' nem (?~m·cer outro urnprc~;o ~em prejlli:·i'> rhs funcr;c3es lc-
.,.bJntivas, ~.alvo tlispcn,:a da e·.ltnt\1'<1. O :tVl:W drJ l!) de novembro de 18:J(i dcclaru qtw não ~lo 
,.., . 

4 '1 1 . l . 1 ÜIFC pagar ao clepnta!h dt:r/t!ll(! o . tomrlo <~rJ scssüo Lla a~S()lll Jlüa gen: , Vllllelllleuto a g·llm pelo 
oxm·cté:ir) do empreg·o <JUO cxer~::t. E:'i~a r1y~ttrina fui rc.~peitatln pelo avi~;o n." :!:33 du '!do on-
tt~bro do l})i}7, o ordem eireu!nt· n.'' !:J w: t'/ do mnío da 18;)]. O avü;o tlu :li) üu novernbt·o 
•!n n·l:JG expre~~allH~nto declara tlUü o::; mcmln·u;; das camnrns lcgblntivn:; ~cnclo on:pre~·ndo:> pu-
llliCoi; vuraus, devem eoatim.:ur a. p8ret:l;ur ~;(m-1 or<lenmlcl:> ató o dia 2 clu lllnio, e clcsrlo o dia 
;;ep,·uint~J w' do cnenrrnrneuto du :l:!.;erulJléa g·Dral. Duelara outro sim quo o acre:;eimento .. dD tacs 
ol'dcnn<los ec:-J~J<l. ll'.l2 qtmtt·o n:ozr;,; dn ~:e.,:;;no ordinnrin o HO tempo das prot·oga~iíus, atnda que 
vultcm ·a exerc:ct' o .. ; o:upt'<~g-r>:i durnntn :t'l ~(),;:;li•;:;. Esta pofs.silJilidadu ~;uppo:;ta pn!a ei.t·eular en-
tende :-;e c.lc uc-';'Jl'tlu r;r)!Jl u l;rJll-J:itoi~·;]r) 1 1) !Jl''Jllil!jur.t'J 'J pngntnentrJ tltJ vcnr:ilncuto 1 n r;irculal' 
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eonfit·ma o principio constitucional. O avh;o do 2f~ de janeiro elo 18ft/ di~;põe terrninuntoment.c: 
1." qne 11 r1o é perrnittido aos memlwos da assombléa provincial nccurnular durante as. sossücs 
da rneWHl o ex e r cicio de seus empro;.5't'S: 2·." que uma v oi:· q u0 11üo renunciarúcJ 0:1 doputnr.lcs n:-; 
:-3un;; fnncçües le,<~·j,;Jativas, não podem continuar no e~ercicío do seus empregos ::;om liconç~ da ros-
per;tiva n~cJornblcn; :;,o que o dil'oito de .opçüo e~Jtl'e o onlo~1HLlo do ompr?go o subsidto ele cl6-
p11tado so podo sm· oxcrcHlo pelos qu.e estiverom _1aze.ndo pm·Le da t:ssemblca. o .nunca pelos qt:e 
abandonarem o,;pontaneamonte n>J íuncç.oe~; legrslatJvus parit yontwunrem Il!ognlmcnto 110 ex-
eurcicio dc~ seus empregos. O artigo 2:J elo neto aduieiuna.l e analogr) ao m·tigo 32 da cons-
tituic~ão elo imperio do ;;orte que n doutrina uo avi::VJ é app!Ieavel no case. de que ::;e tl'att" c com 
mni:;" forç1t porqne a assernbléa gemi tem maior importanda. Do:u guarde a v. s.--Jo·;d J}Jaric! 
Corrc!.t d~ Sú e Bmeuiclu-;.-...:..St·. JW:lpeC.:t:Jt' ela thc;;ourariu de fa~enda.-Coulol'i, J. D, Coelh'J, 

I!lm. o e;;:rn. SJ; -'l'enclc v. exc. em portaria ele 4 do corrente privmlo-mc do ex:crmcw !lf1 
cat''~o de procut':l<lOt' fiscal da thesournria de fa~enda de.~tn provmeia, escudarlo na doutrina tlu~; 
arti[~·o,; 1í) e :!2 da constitnição, em oflicio do dia subsequente rept·esoutei contra esse acto, ex:-
1JOlldo <U seguinte~ n\sue:;. que o art. :12 da constituis~u~) em sua lotm B e,,pirito rrohibe o ex.er·.: 
eieio fJimultanco cl<i,; futwçoos de deputado geral o de qutílquer .<Hüro onipr·ego, nilo ussilll o exer-
c:ieio d(~ qualqum· emprego com o cargo ele deputado, U!rHt ve;> qutl este nno está exercendo a:> 
Juncçue:> Jegi~>latint~l. Pum conoborur e::;ta intclligoencin trouxe ·~ opinirw de v. oxc. o ::;t·. vis-
eomle de S. Vicente no ,;on tratado ::;obre o dit'Gito puhhco brm;ileirll, o hem a~;sirn as llDch.:Gei:\ 
contidas nos a·Jizo,; de 11 do dezembro de 1830, 1g de (!ozomhro do 1;::,!]!) c cil'eul<~t· n." 236 üe f!, 
de outttbro de 1801. V. exe., pot·em; foi se~·vído em oHieio dntaclo de hontem, üi!'ig-illo uo inspec-
tor dacruolla ropartis~ão su.-:Jtrmtut' o referido acto upadrinlm•Ido-o c;orn a doutt'imt do aviw n." la.~ 
elo 213· do jnrHJil'O do 1867. Vonllü novamente contestar sna le~;·a!itlacle :-iem cum tudo pretcnrlet· 
l'esistir nmtc~rinlmênte ao mostno. O avizo citado por v. exc. 1wuhunw applica0i'lo tern ao cn:;o.' 
lWe se :-efOJ'8 aos deputados provinciae,; o o:>te,; em vista ela lotn• tel'lnÍtliltli.C~ do art. ~:~ do acto 
alldiewnal nüo podem dumnto ns sessões exercer qualqner olllt'O Olllfll'O'''>J uo I.ltlS:-~0 (jUC ilerrun-
l 'l·) J t' . - l t '1 ó " ' 'J c o o urt. u~ ta con~ 1tm0a::l os (opu uuos g-oraes ~l qnanr.lo t'Lmccionú.(l, hto é, ex.erce:n a:; fuEC-

S:Õü:l ~Op'lSl<:tl vus, 11<10 podem ex:ei'Cei' outro ernpreg·o. Si a cou,;LituiS:i!o erJg·ita~'"e de prolübit· o 
es:orcJelü. slmultan:Jo do carg? ~e cleputud? geral, que 11~0. O::Jtú tunr;cionanüu, com o ele outro qual-
quer emprego, terw -se e:qH'Ililldo como iez o neto addrcwnal etllproganclr) ,..,, p;.>l<H'l'i.l:;;-dura!l-
te as sessõe.,;;-n do:!trina, pois,. c.lo_ artiB·o 23 d'J acto acldici.onal csclat'oce a intelligencía qÍie 
tlC deve dar ao art. .d da const1tm0ao. Não estando ctL por meomtnoclos gTave.:; de~ pes.3ort' de 
minha i'amilia, exercencb as funeçoe.~ legislativas, ne~sa hypotn~.)ü em que ~ll;jnnr.lo . o art. ~~~ du. 
eitada con::~tituição não pos.~o oxorcer· o cargo de procurador li;-;eal, entonuo que v. ei:c. núo obt·ott 
de conformidade CCJlll a lei privando-me do exerdcio tlJ,;,,o umpt·e:~·o. ih dieisao, pr> i::;, ·de v. 
exc. recorTo ao g·ovemo itnperial.-Deos guarde a v. oxc.-Il!m. e ox.m. i:ll'. rir . .lo;~é ~Ln·ia Cor~ 
ren de f::iá e Denevid8~, pr·e::; i dente da prvvíncia.-0 procurador iisr:al, BcmJrunim R·Jdrigtteii Pe-. 
~·eira. 

Nilo. ~~11:1 

N." 1. -'Illm. o exm. sr.-Erri data de hoje !ovo a pl\~sotH~a de v. oxc: os antos llo nrre..;' 
earhçfto por parto .Lln. far.enila p~tblica co~o aut~ra o arreeatlant(cJ do gado perteJJ?Cnte a No,,,;u. 
:Senlwrn. da Conce;vao ela mutnz desta v!lla, uhm llé~ qnu v. oxe. mtHHlando ouv~r o r.lr. pro-
curador fisen~, om vJst.n da:J ra:-.;Oes e doc~llnontos ox:peur.!iclos, e~to roforme o Geu pm·ocm· tlntlo m~ 
potil:üo tle f()llw.s tt·e,; tt·asluclncb por. copw no::; pre::;eutr;.~ autos. A:;sim o fazendo teullç; por fim 
~mbtrJCttm· ao pm·ocet'. do v. ex:c .. :t :on~u!ta sobt·o a clltr)stEu presente. O c:::.-cü_llo~tOl' l•:li~~.; Fraa-
ei:;eo 1\lemle;; na pettçn.o q no dll'!gw a thesouraria do i'<l;~erHln dest11 JH'OVmcia a lolna:> t1·es 
<lo:;ws autos, fui 1r1ono,; ex.actn n11 informnçúo C)llo deo ú e.s:w tllesonraria n respeito Je.:;te gmlo 
l>Ct'tonccnte a Nos:.;;t 8oJlh~cn da Conceição cor~:-.;ider<.u.Hl.o-o como. bem; vngos o devolutos por 
11:1o ter a me.:; ma S:tnta, ll'trHUlllado nesta matnz. .J ttriLlwarnode hllando pnl'eee-mo q no nu. o ~"; 
podem considi.lt·nr vagos se nellwnte.~ bens. Com eHeito recurrrjarlo-se uo art. n llo regulamento dn 
:~;.; do j 1mlw t!e t8~ip citado na guia elos j uize.:> m tmici pues tl:~n. 2." png;i:m ~0, regulamento o~w 
<[I lO rego a materm sobt·e bens vagos, :xpltcando q uao.c: SOJ'LO ell? ;, a!ll na o encontr~m?s ch>-
t,Jíicmlos como vno·os os bons doado,; a titulo do e:>molus, a um ;:;anto ull a urna tg'!'o.Ja ;.\:; como 
ueonteco eom o [~ttlo em que:otüo que, a instnncla do mis.síonal'io padre Antonio Spinola foi doa-. 
dn pot' alguru fieis ú pa~lroeim dc,tu villa idirn de r1no com o pro!.lucto do ~iemellunte e,;rnol<t 
~e poclo.;so rernU:at· 0 umco e velho templo ruw po.>suimos no~te lng'<U', o quo P'H' cer·to ostarm 
do:?rnorotwtlo ú este ponto ::;e .nfw fos:;e;!l os iu:;ignííicante~ rellitos _cle~;,;n·3 p:Ypw:wl e'lr~lola'l rlo 
g·ach q no com todo 1.elo tem :;tdo u:llrl!fllS.ét'ado [l~io m<n ;;lgtw o VH'tUO:lo parJc:!lo .J o;;:) Hollr!-
g·ues liiousrw vigario do:ota fl'Og'LlO~iu. Tanto llHlÍ;1 Q\:c~cta ó esta minha a:;;)Ol'ÇÜO quanto c eerto 
11Ue tendo n matri;,: mai::; ou menos 120 unno:; do fuutla0üo apeaus tr)Jll rccebillo ÜO.:l eoirus do 
g·ovorno a insignificante quuutia <lo '1008000 1·eis o, a tirill'·SO o PCi1JellO l'i.lttdimento do~te gado pnr·a 
a fnr.encla 11acionnl om breve ilcarcmos ~ujeitfJs a nü0 t<:t' ar) l!lUtl 1.>•' on<l',J q vi.'.pt•io cdobt'IJ 0 ~nnt•) 
u!fiGt0 do mi;;;5u, pr)b; r[llO a matriz ~e ç\clw ünl comptr;kJ '-~,·:.tlt<.l'J üc ruin:.t, Om paJ:et,;e·.mc qnu .~c~ 



melhnute donção feita pelos fit\i~ com esse fim 1.üo pieclo:w, isto é, rle com o seu producto reparar 
a matrit- de Nossa Senhora da Conceir-ão. parece-me digo, que ser~0llwnto gado não pode sr•r arre.' 
cadado corr.o pertencPnte ao domínio" da fazenda nacional na qualidade de bens vagos. Achando-
me porem em esttido de duvida sobre sernelbmte questão levo no conhecimento de v. exc corno 
anto!'iuaue competente a (jllem, em caso, tae:', se deve reeorrer.-Deos guarde a v. exc . .Yil!u do 
Rio Pardo 14 de jnuho do ]8(!9 -Illm. 0 exrn. sr·. elr. José .i\Iarm Correa de Sú e Benevides 
uigni~s!rno preilidonte desta provincia.-Antonio José Hoc~rig_ues Dnntr~, segu:r,do substituto eu~ 
exercrcw.-De ordem de s. exc. o sr. presideuto c:la vrovm_cn~ t:·an~!rmt~o ao 1dm. sr. inspector 
da th~sournr~n de fnzcndn para inforrnnr.-Secrctar;n d:t P,r,esJLlencJn. ll~ ~Imas. 23 de julho de HlG9. 
-.-iss!R .Martws.-linja vista uo sr. dr. procurador flscul. lhesourana .W do JUlho de 18G9.-Cos-
ta.-Conferi, J. D. Coelllo.-

N.• 2.-As ip:rejns sflo consideradas corporações de mão mort.a; orei. livro 2.• t. 18, alvará ele 
4, de julho de 17G8, 12 de maio e 9 de :;eternbro de 1769; r:rovtsüo de H d8 maio do 1770, al-
''ará ele 20 de jnlho de 1793. Os bens das corporações d~ muo I_D?rta cabem. em comrnis:;o, ineor-
rcm em yuccanci_a 0 devem s_er sequestt·a.rlos, quando :;ao aclgnJr~uos sem licença da a,;.sembli~a 
o·m·al os 1111movers, ou poswrdos por mais de anno e dm, <H[Uelle:, <JUe rnomontauoumente podAm 
~er conservnllos, ord. liv. 2.0 t. 18, alvarú <lo 30 ~!e julho do 1811, lei. de :3 de agosto e ulvar·á Jcle 
23 de novombt·o de 1Gt2, alvará do 20 do al.Jul ele tGB, Ll.ecreto n.O S:Jc1 do 2 dn outubro d• 
:1851 art. •18~ 2.•, aviso n.O 85 de 28 de março do 18;~r~, ofilcio de_ i5 ~le ~narço de 1858. Ao juit:~ 
uos feHos compete conhecer do:; sr~quostros, dennncms e questoeil relativas, qnan<lo pa!'to a 1'-l.-
zenlla, alvarú de23 de maio de l7_7tí ~ W, lei n." 2'~2 d~ 21.) de_ setembro t~e 18'c.t. Pelo ser uc~
tro t:i:\o apt·e!rendidcs os bens e encorpot·ado~1 aos pr:Jprro;l mtcwnnes .servmclo ~lo. titulo u \;en-
tonç:a qt)(~ o JUlgar pr:;eedcnte. Co_nrpete tambem a~:; JU!Zcs,.da proyedorm o <lo dr_reJto em correi-
cão fiscailsar este objecto. O nvrzo elo t.• de mmo <~e 1co8 eonfu·rnt;. esta doutnna tratando de 
{un predio pol'tenccnto a t~nra imagem .que nftO tem u·manrlad~). As rrrnauthde.~. conrrarias, e or-
dens terceiras legalmente e recta~ regem-se pelos seus compt·omrssos, prov. de 17 de novembro do 
17Gú, e 12 de setembro de 1707, or~. li v. 1 t._G2 ;~% G2, ü3, (3'J., decreto n.'' s:J'I. de 2 do O'ltLtoro de J 81)1 
urt. 4G §§ 1, 2, 3 e la •• Não .tenclo a unag·ern ll'l~:a_udade Gão consrdern.clos va;;·os os hr~n:-; conforme a lc-
gislaçi"w citada e por tanto mo parece ~ue _o JU!t: eh pro_vedoria O:l de\'o scque~1tr~u· e proseg-nir no::; 
maiil tnrmos legao:;. H e o quo entendo. Secçao do conteacwso H- do agosto de 18G9.-0 procurüdor 
fiscal interino, .Eduardo .José de Ji;foum. 

N .• 3.-Palacio da presidoncia da província de Minas Goracs. Ouro Preto, I. 0 de setembro de· 
18G9. Em t"espo:ita ao oiiicio de vmc. em quo, enviando o pr·oco;so do urrecadaçü'.l, por parto du. 
fazenda, do gado (Jertcncentc a N S, da Ucnceieilo de~s·t villa, coruulta sobre a legalidmle de seme-
lhante process.o, tenho a dizer .. lhe quo ao govr{mo nuo compete cDnlu_.,cer elo neg·ocio:> civís pen<lcn-
tes do poder JLH.lieiario: por i;-;:,;rJ, estando o objecto de :m<t erm:mlta ujuisaclo, deva vme. decidir cem-
forme for de justiça, cuboullo ent,·etanto Ú:l P'trtc:l (,s reeur'c>o~ civb, marearlo:·J na lei, da decit-ão que 
for proferida. Devolvo, poi:;, os referidos autos de atToe<t<laçuo. Deus guaru<: a vmc., Jrtsó Maria 
Corre,ia do Sú o Dcnevillos.-St· .• Juiz rnunicip<tl do termo do Hio PnrLlo.-Gon[,)n, fler.lro Q1teit·oga. 

N." l~.-Palaeio da pro~;idcncia rla pl'ovincía de l\linns Gerao;;. Ouro Preto 1.0 ele setemot·o do 
1869.--I!Im.• e e~m.o st·. Tenho n honra de e11vim· a v. exe., na,; inclusas copias, as peças otrlciaes 
relativas ú arrecadar~uo pot· pürte da fttt:untla publica de certa porção ele g·a<lo pertencente a N osstt 
t3elihora da Conceir~âo ela freo·ne:da da villa üo Rio Pa!'do, e a rospo~ta que dei ú con,;nlta que sobt·e 
a leg-nlidade de tut"processo '~ne fez o jui:t, r~rnnieipal respeetivo, ú q:n tle quo v. ex.e. se digne provi-
denciar :;obre o caso ou submettel-rJ ao trrbunnl do thcsouro nacwnal. Parece-me quo o inspoctoe 
da t!Jesout·uria de fuzenda exped1o ille~;·almente or<l0rn ao collcctor pura rerpwror o sequestro dessc3" 
tJen:> por cousideral-o;.; vagos qnantlo uüo Ira lei que ex~lua n igreja de receber doações de objectos 
moveis pat'll as despezas do ~:~!to, nem qt~o o~ docl<;ro .vag~:; qu~mclo doados ~quella quc_não tont 
irmandade, maR que os ndnumstra pelo VJG'<l:l'IO ou Lllmquurro. Submettendo a approvaçuo de v. 
cxc. este uogocio, é meu tiln obter uma d~JC:!Z~Lo quo po:-ORa g-uim· a. the . .:;om·aria em ca;;;os analogo;-; 
ou mesmo r1e::;te, visto ter s1do o pt·ocos . .:;o ruicrudo por pt·omoçf"Lo (J:seal. Dons guarde a v. exe ......... 
Jllm. 0 oxm.o sr. ministro e seeretal'io d'estado dos negoci:Js da fazenda.-J o sé Maria Corre a de s:~ 
e Benevides. Conferi, J. [). Coelho. 

N." 5.-l\Iinisterio dos llOg'OCJ()S ua f,tzencla. Hio de .Janeiro 15 rle <bzcmhro ele 1BG9.-IIlrn. o 
exrn.o sr. Brn solur:flo ao oificio que v. exc. dirigio ·me em 3 do betembro nltirno, n.o 18 acét·ca do se"" 
qucstro de algumas c_alH!çus rlc ~:~ado l~adas yol' e::lmula. clo3 tici::J á fabriea ~la ig'l'eja matrit: da vil! a do 
Hio Parclo dessa pt·ovmcm, que íont JllO!l10\tdo pelo eo!lector da me.sma vrlla, de ordem dn tlto,;oura-
ria elo fuzeudu, por conside!'ar o d!lO _g'<1do _eorno tens vago::;; rtJcornmendó a v. ex.c. que ex. poça as 
ordens uecessarius para <1 prornpta desrs~encra de sernelltante scrple:-Jtl'Ll o devida re.;litni~ão, cultin-
<lo a responsabilidade e eus~as resultanto:.> sobre qnum fot· do rliretto, por ti'Ianto semlo incontesta~ 
vol que os tlei,; podem C'mcorrOl' P.ara !' m.an_uton~itO do sua:; mrltt'it:e,; por· meio de obla~;ücs moveis 
011 esmolas e que as fabricas das IgreJaS l_oru.r) cr·eada.,; como enticbtlb.::l leg-<lO::i, como in,;titui~Oes 
Jeo::~tinadus a entender uos meio:; noee~sal'l;Js pnr11 a eoa,;m·vaçilo c l'opat·o elos templtl:-l e dc:spt~t:as 
do culto, e a fonte prinmpal de taos mnws e em g·cral a de esmola:; ou doae~ües moveis, o pot· antro 
lado na o ha veuúo lei que exelua a ig-reja ele reeebot· doaçc1es elo objoctos nw"veis olfertado" por amor 
do culto divino, o para auxilio deste, pots qne as leis de amorti:;açüo rcferem-,;o unicamente aos 
lJens. irnmovcL.;, nem que OS ueclaro vag-os, <!lH\llth doado:-; úqLIC!la etUO niíO tem irmandade, mas 
erue oG aclmiuistm por faol'iqueit'0.3 (rpw o:·drutu·iameutc nfl/J o.-; mo..;rrws parocho:i) o.'i quaos nfto 
t)Stflo it-ento.; dn obl'lg''.ljftO leri·al do pr·e . .;tarem eonta·; rl')S tenno~l <h rür.;nlnmento das eot·t·okoe.~ de 
2 de outubro dr} tt>:íl, art. 11·7; trJrWhlO w,rirlellt:) 1111) nen:11wn ai>plica~::io pór.lu ter ao "en:>o n 
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1egltiiH0~10 c:itacln pelo proClll'ii<lor íb~ül ch thesouraria c n qU2 :;o lu:-;OD\l n (jt·,lc~n >t:pl'<~::itnílil, ~~ 
r.ousen·nintemente quo ó iller~nl o soque,>iro du r1ue se t:·;1ta. D,m-; gnai'ile n v. r~xc,---rt~~rmdo ih 
Itaúor~hy. A s. exc. o sr. p1?esidrmte da prcviucia do ?>Jinas (;t:rao~, Conü~ri, .!. D. r;odfw. . 

N. o· 6.-PalacitJ ela pre::;idencia du província elo 1linns tiet·ae•, O<l!'O Prdo. 2-í de ,inní;ll'O 
de 1870. o presidente da provinci_a. en_1 cxceu0ao do avi"o de 10 do dezembrr> do HWU, que 
manda expedir _on~ens p_ara a r~e"JS~enew <~o s.erple_c:tro de a~gurnas eab<:'C:<ls d_e gado, dadas por 
esmol:ls dos ílms a faiJrJca da lg'rt'.}a rnutnz ua v!lla. do Hw Pnrdo, fH'Olll'lvldl) pelo eu!lcctot· 
municipal em vi:·tuele (~e ord~m da tiHlZO\.ll'at·ia do fn;.-:ew!a P'>l' :>Ct' () ~Cíjllü.~lro il!egai, detel'il1Ífi(L 
ao inspector da thesoLH"D.W1 de tazen;la que e~:r~oga pt·omptümenr.e as ordens [Htt"il rJ•HJ o culluctor de.-
sista de semelhante sequestro, restttna o;J olJjceto::; ~wq ne,;tntrlos a se o duno. e paguem a.--; custas <L 
parto le3adu O colJeeto_r, dr. )ll'Oelll:adOl' tl~enl, CjllO \)l'Otl_lOV(~O O s_Oill!ü:itl'O ~~m ::lUfJ )Hll'Cf:t!l" O O 
insrJector da thesonrarw qne o acmtou e manclou ex.oe11tnr, Hlll vJsta do avtso rle l! de H!>,·o,;tv 
de 

1
18()/c. e outra:> disposkOes de rliemto. Ordenando o uviz:o eitarl<J q110 a r~c~srHm~alJilidwle \tevu 

cnhir scbre qne:n fOr de" direito detennin<~ qne sejuo ro~)~OW>:lbilis_ar;!o~'l o_ ,r:ulketor poy ter ex.-
ecutado ordem lllcgal: o dr. procuradm· üscal, por ter.ietto requJst~<tD tlwgal; <~ o mspoctor 

,. da thezonraria por ter cxpc~lido a ordem, t<mdo em vbta o rli,;po:lto no aviw elo 17 de agost(l 
ele lS:JJj art. }!}3 do corl. do pl'oc. e nrt. 12!) § 4." do cotl. erim. Em vi~ta dll art. ;) "§ 8 üa lei 
de 3 de ontubro de 1834, ollicio 11." 13 ele 13 ele jmH~tro de 183tl, nvi?.o 11 o 7S do 14. de outn-
bro de 18'•·3 ~ 5 d~ março d~ 1_850, dec n.o 2G'~7 ~le_ lU ele setemhro de 1.g(j() at't. t;• * 7'' e art·. 
98 e outras dtspost~ões de rllt'eJto su,penrle o~ refenclus empreg·aclos de Íitzuudn ntim de serem 
re.sponsabilisndos pelo dr. juiz de direito da comarca, segundo o art. zi) :~ t," da lei de ;) dr: 
dezembro ele 18'd, observando-se <pwnto ao proeur"<Hlor· tiseal o art. '28 da eorHtitnicüo Jo im-
perio, St> für pronunciado.-0 prseidente da provi11cia, l.k José Jllárit: Cú1·1 êr1 tf,; Sú c Benr.:t..~iries.-Con~ 
feri, Pedro Queiroga. 

N.o 7.--0 escrivão passe por certidã0 o theor c\o nccorrlão da relnçüo que contirmou a seu~ 
ton~a deste juiso .no processo instaumtlrl por ordem da pres1llew:h contra o dt·. Be:Jjnrnim HJ-
drigues PereirG, e .José Innoccncio Pereira da Co,;t:l, aquelle pt'O~IlJ'arJot· (benl, e.>te inspectot• 
da ~h~::;_m.:.raria, o qu~ cumpra.-Ouro Preto 12 ele murço de lt~í0.-0 juiz de dreito da capital, 
Qwnultano JosJ da Szlva. 

Ag-o~t!nlw José Cabral, seg·undo tabellino e escri•;fto it:terino do jtE'.Y &. 
_ Oertlfrco. que reven,do _o processo t~e quo, f1~z menção a portar-ia supra rlelle consta o ncc~ol'· 

dao do segmnto toor:. Copw do .accordao proiet'Jtlo nos auetos de recm·so el'imo uumet•o tt·c,; mil. 
duz?ntos e no~·enta e ~mco. da ctdude do Ouro. Pl'~]to, em _qne h o recot"L'ente 0 jttizo e reeorrirlo 
Jose Innocencw Pererr~ rla cu~1ta e o dt:- .Denjamun Hoclrlg"ti()S Pereira, o ]ll"itrleit'O inspectol' c: 
o seg-undo procurador fgcal ~a thesonrarw de fn~~nda da peov.inda de ;\linas Gm·aes. i\eenrdüo 
em relação et?~tera. Qnc felto o s0etm~ e rclatorw üo ·estylo· ueguo provimento ao reeu 1.30 in-
terposto ex-oliJ~JO da se~t~nçn_ a folhas vwte E: 'luatro, r1ue .despt·onunciOI! ao,{ recotTido::;; e pot· 
quo nem o avrso d~ mrmsterw d~ fa?.:on~a J_unto por c_opw a follw'~ tl'o:'l ol'dono'l a respon-
::;ahilidade dos recorrruos, nem havw cmmnalldadc no~J factos, qnc lhes lot·üo attl"ibniclos como 
se deduz cl0 alg-uns dos fundamentos t!a sobredita sentcnç~t. Assim pois julgautlo, c'mrlernnüo a 
municipalidade nas custas. lHo quatt·o de março de mil oito centos e ~>etettta.-Cost~ Pinto.-
F. Maríanni -ilsszs Jl[asearenha.~.-GouviJa.--E::.tá conforme. nio sete de nHnço de rni! oito eeato,; 
e setenta.-0 escrivao.-P. Candido (lc Assis Ar2t~jo.-IIe o que se continha em o accordclo Ül~ 
r1ue trata a portaria retro, e ao proprio me reposto nos supraditos autCis. don:!c cx.trahi a 
presente certidão, que vne fielmente passada, do que dou fr.\-O,u·o Prct~ 12 d~ rnn.t·~o tle 1870. 
Eu Ag·ostinho José Cabral, esc ri v ao, a esct"evi conferi e n.-;signc ,-Jgosttnfta J'Hc Cr1úral. 


