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IMastrissimo c Bxcelientis&imo Senhot

Com quatro mezes inçompretos de admínís*
tração, pouco poderei avançar ás reflexões, que
V Ex expendeonroe em sua Inminõsa exposição,
quando fez-mre ,entrega das íedèas do governo
desta província, adstricto poiem ao preceito da
lei, que, me impõe o devei de inteirar á aquelle, que me substitue, de todas as occuuencias,
que: por ventura houverãp lugat durante o pe
ríodo, que exercí o alto cargo, do qual emposso
hoje a r E x , com tanto melhor animo vou
desempenhar essa missão* quanto é o ardente
desejo, que alimento de dar á província em pa
ga da consideração, e estima., que seus habitan
tes me largueárão uma prova da vontade, que me
animava em favor dè seus melhoramentos.» e de
manifestar-lhe a certeza de que assaz comprehenJia suas necessidades, as quaes com coragem, e
ledícação me affanava em provel-ras de remedio
Consinta porem, Y Ex,, que antes de encetai
i narração dessas occurrencias, relate, e consigne
:m primeiro lugar aquella, que marca uma das.
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épocas mais notáveis paia o paiz, e na quàl a Di
vina Providencia Appiouve Dai ao império um
novo Principe, vergontea de tantos Cesares, e so
bre cuja cabeça repousão os futmos destinos de
•uma nação inteira! Só o seu appareoimenlo podeiia seccar as lagiímas, que o Brasil derramava
ainda peio repentino passamento do Piomogeníto
de seus Príncipes,’e mitigar a dor intensa causada
ípor esse assignàlado levez Bemdigamos, porem,
a Mão de Doos, que não poucas vezes tem paira
do sobie o paiz desde a sua fundação, e no meio
das crises mais ariiscadas para a sua exíátenòia O
fausto nascimento do Seienissimo Príncipe Impcuial garante-nos essa certeza, e enche a todo o ci
dadão , que verdadeiramente se interessa pela
prosperidade publica de incommensui avel júbilo
TBASQUILIDADE MELIOA

Dizer, qué a província, Cuja administração ora
entrego a Y Ex acha-se perfeitamente traaquíila,
e repetir uma verdade,, que desde longo tempo
vae tomando o 'lugar dè axioma Com effeito o
espirito recusa-se a erêr na possibilidade da peíenne conservação da paz publica nesta inport^n•1e porção do império brasileiro no meio da con
vulsão geral, que tem abalado todas as provincias.
desde á Independência até o aüno de 1831, e
desdè essa época até os últimos tempos A pro
clamação da Independencia, agaordando as exage
radas pretenções de alguns, trouxe oscillaçòes á
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otdém no paíz» os acontecimentos de 4631 enlu-*
tárão o Brasil com novos revezes, mas o bom sen
so dos habitantes dá província do Espiiito Santo,
livrou-se cònstântemente de entrarem na desgra
çada partilha das discórdias civis
À não mencionarmos, um, ou outro pequeno
motim de tropas insubordinadas , e que cedí ao n
impressaó das épocas, pode a província do Espi
rito Santo eonsidei ar-se a atalaia da tranquilidade?:
publica, ò mais firme baluarte das instituições ju iarfas. Uma grande causa paieee, que concorre
paia a reaüsãção destefacto* e é a não existência
tle partidos políticos na; piovincia Apenas em *
quadras eleitoraes, pequena agitação apodera-se
tios espíritos, logo, porem , que acarnpanha se fin
da., tornão todos para suas vidas laboriosas, e es
sa exacerbáção arrefece immediatamente
Peço licença á V. Ex: para citar n este lugar as
palavras, que a respeito escreví ao governo gerai ,
em oííicio datado de 20 de setembro passado
E antes de entiar na sua enumeração cumpre-me
prevenir á Y Ex;, que nesta província felizmente
não existem dissenções políticas, a parte grada, e
sensata de sua população presta, e em todas as
épocas tem prestado leal, e franca cooperação ás
autoridades constituídas, e aos delegados do go
verno imperiál s-h
E tanto mais de admirar é o facío, que acabo
de narrar, quando é sabido, que esta presidência
dispõe de limitados meios para reprimir qualquer
distúrbio A' indole, e só á indole cordata dos h a-
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bHantes d esta província se deve a tranquilidade,
qüe èlla tem logrado, mesmo durante os tempos
mais calamitosos para 3 paz do império
SEGURAJCÇA INDiVIDüAL E DE PROPRIEDADE

ííra gerál faltando da segurança individual, e attendendo aos poucos recursos, á que se podem
soccorrer as autoridades para obviai os attentados
contra as pessoas e propriedade, pode dizer-se,
que ella reina inteiramente na província Um ou
outro acontecimento, que apparece sempre devido
á míngoa de forças para prevenil-os, não distróe a
regra geral, que deixo estabelecida
Ha porem5um mal, e mal ingente., qUe param
futuro pode acearretarbem desagradaveis conse
quências, fallo dos diversos ajuntamentos de ne
gros fugidos, ou vulgarmente quilombos, que se
acbao constituídos, mesmo "ao pé dos povoados
Dada a existência de semelhantes coitos, em ver
dade ninguém pode contar com a sua proprieda
de seguia, por quanto ao menor aceno, á mais
pequena ameaça os negros trocão pelos quilom
bos acasade seus senhores
K desgraçád am eMe alem dos quilombos exis
tem lambem indivíduos, que lavrao pequenos
sítios com oseiviço dos escravos fugidos Contia
estes principalmente convem desenvolver a maioi
vigilância, e direi mesmo toda a energia Neste
sentido, logo que assumi a presidência, officiei ao
D i. chefe de policia á respeito, recommetidando-
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íê » 9 *cs
lhe lodo o empenho ern deSòobrir algúm dèsses
Woiladoi es pára serem punidos na forma da lei
A assembléa pióvincial,compenetrada dó devei
He exterminai esses quilombos, havia designado
Quantia paia ânnar-se hma guerrilha com o fim
de debellal-os , módica poiem íoi ella, e porisso,
quando Y Ex ínvestio-me cio govfeino, já tinha
sido esgotada, sempí e porem com algum proveito
Em janéhodutm o tencionava restaurai essa foiça,
e nesse intuito já tinha faliado a um cidadão para
encarregas-se do Seu com mando, pessoa, em quem
rèçahem todos os necessários predicados para se
melhante mistei Então pretendia abrir incessan
tes hostilidades contra esses ajuntamentos íllicihps, pois tenho a firme persuasão, que é este um
dos maioies serviços, que se pode legar á provín
cia.
iiVQÜRA £ COlíMERCIO

!Fatíarei agora também destes impoitantissimos
ramos da riqueza publica, sendo obrigado a cdn_
fessaf, com pesai, que a lavoura não apresenta
por ora, melhoiamento sensível Nas minhas di
gressões pelo Queimado, rio Santa Maria, Mangagarâhi, Cariaeica e Yianna, visitei algumas fazen
das de assucàr e outras de café, Observei, porém,
<pie nenhuma destas industrias tem ainda tocado
• gráo de benuentendido adiantamento. Optimas
são as terras para o plantio do café, màs a sua m'ántpulação acha-se ainda muito á quem do apera
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feiçoamento, e tanto è isto vei da de, que esse gGê
nero, exportado desta província, não tem conceir
to algum np mercado do 11io de Janeiro A causa
desse íacto, no meu iiaco, modo de entendei ou
se íefirã ao café, ou ao ussucar, é o cosí ume, que
os lavi adores desta província tem acceito de ven-;
derem seus pioduofcos dentro delia, sem eslabele-r
cerem conespondencias diteetas no Rio de Jauei-:
id, Si tomassem este alvitie, estou, que poi ouíio
vaior pagai-se-ião os genetos de sua lavom-ãá piopoieão, que eJles se fossem melhorando, poi que
sendo o commereio na capital vastíssimo, já mais
os produetos tem longa demora nos armazéns,
piíncipalmente os de melhor qualidade; ã muitos:
lavi adores aconselhei este expediente, e fiz-lhes
ver os dámnos da rotina
No município de Itapemerim, porem, já não se.
dão estes inconvenientes, quer o café, quet o as
sucai são directaraente exportados para o R io,
pelos produetores, e poi Isso «'essa parte da piov-íncia se encontrão já magníficas lazendás, como
oerularmeute observei. O mesmo, segundo me
doiista, acontece em S Matheos, e poi essa razão
as suas farinhas, e também o café, gosão de repu
tação nos mercados, onde suo vendidos
•Outro grande ramo de commereio desta piovincia é a madeira, tirada a ésmo porem, e m á l,
apiweitada, em breve irá desapparecendo, e des-:
tá falta a mesma província muito, se reseutir».
Ha nm grande í«conveniente deste commereio,
e c >©defioàamenío xta larotim, assimvem®^ kpoèt
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iiò norte, o lio Doce, e a villa de Santa Cruz, e no
sul Guarapary, e llenevénteíprecisão da farinha,
do café, da agoardente, etc , poiqüe os braços,
c[ue devião sei empregados na plantação destes
geneios, occupão-se só nas derrubadas, èfalquejafloento das madeiias Por meio de piovidenciás
adaptadas uige pór paradeiro á este abuso, que
pode ser bem fatal para o fu tu t o 1 ambem os bi ti
cos, que se oecupão na pesca fazem sensível falta
ü lavoura, e poi isso igualmentc necessila-se de
medidas, cjue obstem este mal
Ha na piovincia povoações inteiras, que vivem
d‘a pesca, residem á boi da do mar, e, quando o
tempo não pcrmitte embarcarem-se nas suas pirogàs paia item procmái o diário alimento, são as
saltadas pela fome, e V Es não ignoiaostenivéis
(oróllarios delia Não basta para sèi-se considera
do pescadoi, que se possua uma choça perto do
mar, uma pequena canoa* e ceitos outros objectos
dfesse mister A pesca, que faz o commercio, @
que pode sei considerada pioveitosa, é a feita emalto mar, e não a das enseadas, quando nella se
occupão milhares de braços, e quando delia usão
só pára sua alimentação, abandonando a iávõtna,
primaria, e mais lucrativa fonle das riquezas pu*
ífeíicas,
COITO PU BI ICO, S MATRIZES'.

'rÃ pbilosophiü do século passado Unha creado

o sceptieisaio, e feito nascer a duvida nas cren*
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ças, as doutrinas porem, denamadas nos sábios
tÜscmsos dos Bossuets, dos MassiBpns, e tantos
outros luminares da causa do Christianismo, e at\
depois tão victoiiosamente sustentadas no Jtvm
sublimei que immoitalisou o nome de Cbateaubiiand, fizeiãd appaiecci a íeacção, e os tempos
jstpespntes acceitát yo com enthnsiasma a levelação :
de Jezus Chiisto, e as yeidades da Religião Christã. Apenas a revolução fianceza de 1793* paio-,
dtando builesçameute os erros da propaganda
passada, quiz de novo inauguiaç o predomínio das,
ideas íibertiçidas, que esmiploies, alias de sabida
illustiação, havião antes vuígaiisado A revolução
banceza poiem, et a um colosso com pés de bar^
ro, as idéas polUjpas, e ípligíosas, que pietendeo
plantar na Europa, como os meteoies, durarão
apenas em; quanto o seu biilho pareeeo fascinai
algumas Intelligpncias mais exaltadas, sumnão-se
potem com ella no vórtice ensanguentado, que engulio a tantas viplimas, sem que um só de seus ,
princípios se enraizasse, sem que uma só de suas t
utopias tivesse aceitação
O consulado primeiro, e depois o império, cer*
eárão de novo a Religião de Cbiisto de todas as
diíFerencias e inda uma vez os elevados dogmas,
que ella enceira triumphárão das enoneas decla^
mações de poucos exagerados innovadores Hoje
a Religião Catbolica está assentada em bases soli^
das, e duradouras, professão-na os reis mais po
derosos da ten a, e devassando inhospitàs matta*
teia ellar conduzido ao seu grêmio multiplicadas
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«velhas, que jazião na ignotancja de suas- altas vir»,
tu d e s!
L
Toda apiotecção pois, todo o culto prestado á
Religião Chvistã, reconhecida pela Constituição
do Estado, e abiaçada pelo paiz inteiro, é um de
ver dos governos, é uma das mais santas obriga-*
ções, que elles tem a cumpiíi
E, pára que a Religião* que professamos* seja
assaz benefica, produza os vantajosos resultados^
que emanão de suas sãás doutiinas* cumpié ro
deai-a de todo «o prestigio* de toda a pompa* si é
possível Rara este fim é mister reedifiear os tem-;
pios* omal-os das piecisas galas, do maior esplern
dor Infehzmente, e creio, que este mal é geral,,
as igiejas nó Brasil demandão os maiores reparos,
eomo a cada passo sedepata nosdiveisosrelatorioS'
dos presidentes de provinéia Na que acabo de
administrar não toeou melhor partilha a este res
peito, de templos ainda ella carece, e os que exis
tem pedem promptos, concertos À matriz da ci
dade* a qual não mencionando uma das toires,
que está por acabar, e que tal vez a estlioia não .
esteja prompta em razão da viagem, que o digno
vigário teve de fazer á S Matheus, poi oídem do.,
Exm Sr, Bispo Diocesano, acha-se em bom es
tado .
A de Yiánna, depois do fatal incêndio, que*
quasi devorou-á completamente, tem ido pouco a
pouco levantãndorse* e devido aos pios esforçosdo cidadão Francisco Goelho de Mello, acha-se já
a aapelia-naár coberta, e o corpo da igreja .

Arquivo Publico do Estado do Espirito Santo - XDOD - Biblioteca Digital

Relatorio - Antonio Pereira Pinto - Jose Francisco Monjardim - 1849

;

&

ifl

prompto para esse fim Foi de agosto para cá,q u e
maior incremento doo-se a essa obiapoi minhas
instâncias, e pelas fadigas do cidadão cujo noáie
deixo mencionado Muito precisa esla fieguezia
de um parocho, e de accordo com o reverendo
vigário da vara, ti atámos de ser ella provida de
pois de ceitas investigações a que élle tem de pro
ceder na frègUezia por mandado do Exm Si
Bispo
Foi elevado á freguezia o distiicto de Cariacica, tem havido porem desíntelligencias entre seus
habitantes á respeito do lugai mais apto para edificar-se á igreja, e por isso uma subscripção, que
se fez, não tem podido reálisar-sè Direi franca
mente a Y Ex que uma chapada, que se desco
bre perto do lugar denominado *-< Agua-fiiaf-* é
maito conveniente para esse fim por ser o meio,
■miais ou menos, dessa p.ovoação. Tinhaconvecniom do com o Sr Fabíano Martins Meirelies, abasta
do fazendeiro desses sitios, fazer uma reunião áe
pessoas influentes do lugar, afim de decidirmos
esse negócio, cuja solueSó Se tornaria mais facíl
cóm minha presença, e coadjuVação Não pude
pí^rfeófi, levar a effeito esse proposito em frente das
mèáteás razões, que me impeIIem hoje a entregar
àY Ex o governo, mas nutro a convicção de que
Yi E t attendendo aos incessantes desejos dos ha
bitantes de (Juriaeiea, que no meu trajecto poi es.
sa freguezia com tanto ardor me sollicitavão a
edificação de uma capella, se interessará para que
ella btievemeãte Seja piiacipíada, Co&tiúüa em
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progressivo andamento a igieja de Itapemeiim,
auxiliada pelo incansável zelo do digno missioná
rio, que é ahi vigai io Pretendia lecommendai á
piotecção da asscmhiéa piovineial esta igieja, que
ate o presente tera sido constiuida á expensas, e
com as esmolas dos habitantes dessa vilia.
A do Queimado, vae também tendendo para a
sua conclusão pela constância, e actividade de
Frei Giegorio de Bene, a cujo atdor apostojíço .
deve-se o seu começo. Nestas fieguezias uovas,
ê minha opinião, que se deve extirpar o antigo ha-:
bito de se sepultai em os corpos dentro das igrejas
Alguns habitantes do Queimado repugnavão acei
tai a pratica dos cemitérios, os conselhos porem
do seu vtgario, e aquelles, que manifestei-lhes,
quando me achei nesses lugaies, contrários a esse
costume, parece, que os eonvenceo de alguma, ;
lorma
Em verdade, éuma profanação convertei a casa
de De os, que deve só rescender o aroma das fio-,
res, e o cheiro dos incensos ejsn depositos de miasmas tao nocivos á saude d aquelles, que no silen
cio'dos templos, de envolta çom fervorosas oiações, procurão ò halsamo salutar, que a Religião
CathoÜea ministra aos que eomprehendem, e in
variavelmente crêm nos seus santps mistérios !
Mandei entregar ao vigário de Benevente 100#
réis, para a conclusão do coalho da igreja matriz
A capella de lã nhares inda não -foi começada
por falta de ^obreiros, que -sejão empregados :U(a sua ©diimçip Ao cidadão Francisco Ates* da
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Motta, tia villa tle Santa Omz, escreví, rogando*
lhe houvesse de descolam alguns oíFiciaes que
jrjüizcssem ir á Liuhaies, áfun de dar-se piineipio
ú obra Achou sempie, conforme me participou,
alguns operários, e si Y Ex julgar conveniente
podei á dai-lhe as oulens paia que elíessejao trans
portados á Linhares Na secietária achará Y Ex
o que a lespeito escieveo-me esse cidadão O umsionaiio Frei Ubaldo, que estava com piovisão de
vigaiio no rio Doce, ausentou-se d'ahi, e veio a
esta cidade impetrar a renovação delia, disse-me
porem verbalmente, que achando-se doente difficil lhe eia regíessar paia o rio Doce, poi escas^searem ahi todos os í eftursos médicos A vista dis
so, não podendo o dito missionário ser empregado
em parte alguma da província, com proveito da
ca th equ es e dos índios á excepeão de Linhaies,
ordenei~Ihe, que se retirasse para o Rio de Janei
ro Inda poiem, se acha n'esta capital, á espera,
segundo me tem dito, de sua bagagem, que hayía
ficado era o rio Doce
Mandei entregai igualmente ao paroçho da vil
la da bana de S Matheus, a quantia de 76^)000
réis, para a compra de algumas alíaias, de que se
gundo me informou o reverendo vigário da vaia,
muito precisava essa matriz Tratando do culto
publico, devo também dizer a Y Ex , que tinha
em mente, e com a possível bievidatle mandai
edificar uma capella em Piuma, e para esse fim
requisitei da camara municipal de Benevente o
aecessario orçamento. Existe nessa povoação uma
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imagem, que os Índios muito vencíão, Vnas está
coliocnda em uma indecente casa de palha
FORÇ/t

p u b l ic a

Mesquinha c a força publica, com que couta
esta piovincia, uma companhia de linha incom
pleta, uma foiça de pedesües na mesma lazão, e
trese piaças de policia N’ella não existe guaidu
nacional, e nem se organisaiá em quanto a assembléa piovincial não dei piovidcncias a lespeíUq
piomulgando medidas de accordo com as ciicunstancias da província Com a lei de 18 dc agosto
pouco se consíguíiá á vista das immensas diííicuidades que elia apieSenta na sua execução A for.,
ça que existe é insufficiente paia o sei viço da ca
pital, quanto mais paia consetvarem-se destaca
mentos nos diversos pontos Entretanto as villas
de Guarapary, Itapemerim, cidade e baira de S
Matheus, exigem fortes destacamentos Si n’ellas
os houvessem, e respeitáveis não occorrerião fac
tos da natuieza do .que ultimamente teve lugar em
Guarapary, onde foi barbaramente assassinado um
soldado, por marinheiios de navios ahi ancorados,
e á face de todas as autoridades Em S Matheus,
parto muito commeiciante dá-se igualmente a
mesma necessidade
Alem destas, appaiecem outras razões, que
dam ão pela conseivaçao desses destacamentos^
e d, por exemplo, o soccorro, que elles podem
prestar aos agentes fiscaes na cobrança dos im~
*
3' 1
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postos A companhia de pedesties foi agota do
tada com um eommanJante, esta foiça pode, e
dcte piesüu mui valiosos serviços na cstiada de
Minas, e cu esperava somente c> conimandanle,
que havia sido nomeado paia estabelecei quatio
quaiteis, desde o Chapéo, até ó Aldeamento
A foiça de policia, inda que diminuta tem pi es
tado valiosos seiviços, e ao infatigável delegado
desta cidade, deve-se os bons tcsuUados, que V
31x não iguoia
secr eta ria do governo .

Não posso omittir n’esta lapida sinopse o bom
mciecido elogio, que cabe á secrelaiía do gover
no desta provincia, pela mariena porque funeciona, e pela icgulaiidade de seus trabalhos Etiçonttei da parte de Iodos os empiegados o maioi
lespeito, e não posso escoaime ao devei de men
cionai n este lugar os sei viçosbem patentes de seu
zeloso chefe
INSTRUCÇAÕ FCBLIOA.

Tratando dá instiueçao publica, copiaici as re
flexões, que noutra data endeiecei: ao governo
geial, e que aetualmente tem cabida, Dístia eu,
fallando sobie a instiucção,>-i sinto tei de. aimunciar á Y. Ex que elta se acha em estado bem pou"
co satisfactorio, pela falta mui sensível de pessoas
habilitadas, que ©ocupem o magistério Levo em
vistas piopôr á assembléa pio viu ciai em a sua pii-
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nieira reunião .a consignação de quantia suflleíen
te paia se mandai dous moços dos mais applicados desta província cursarem as aulas dessa corte,
afim de impoitaiem para sua paltia as íieôes, que
n'dias bebeiem O mtsmo acontece ás ailes, e
oíficios mecânicos, que riao apiesentão poi uta
' assignalados melhoramentos, e no mesmo sentido
' teiiciono-me dirigir-me á essa assembléa, insinuaiido-lhe, que convem enviai pata alguns dos
atscnaes da capital indivíduos, que vão aprendei
ceitos misteres, e noméádamentc a constiucção
naval, que aqui pódía sei empregada em guindo
escala poi que as madeiras, por assim dizer, estão
a beiia do perto Impedido pelo desejo de rneihodisar o ensirio primário, meu antecessor o Di
Pedreira, elaborou um bem raciocinado regula
mento paia as aulas dfistrucção publica nesta piovincia, duja ínexéquibilidade porem se tem com"
prehendido pela falta já citada de pessoas, que estejão no caso de desempenhar muitas das com*missões idelle consagradas Fadando das escolas
d’esta província, e entre outras de que nao tenho
cabal informação, devo fazer selecçao dum a das
que Se áchão estabelecidas n’esta capital, a cuja
hente foi collocado um filho da província, que se
havia exercitado n^m dos melhoies estabeleci
mentos lítterarios dessa corte Ensina pelo methodo dat-i mstiucção elementar^-* e espero que
sejaellaum viveiro dondeaprovincia para o futulõ colha os melhores resultados Tenho na mente
coadjúval-a no que estiver ao meu alcance EJ tam-
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bem mui sensível a íalta de unn aula de fi arscez,
e convenço-me, que ns legislado; es da província
a eieaião logoque estive tem i curtidos <-*
Agoia acc i esc enl arei, que as informações, que
tenho de algumas aulas piimaiias, são lisongeiias,
fali o da de Eonevenle, guiada poi umpiofessor de
í ecoíihecida inteliigeneia, das do Queimado, Guaí tpaiaty, e Seu a, que todas explicão pe!o melhodo da que se acha estabelecida na capital, e a que
meiefifo acima, e pot isso mo convenço, que to?*
daapiotecção libeiuilsada á escola que instam ou
na piovincia o systema da >—*instrucção elememtai t—é um devei da admistiaçãOj e uma compensa
ção das fadigas, e esmero com que esse professor
se dedica ao ensino de seus patrícios.
Em confòimidade da lei respectiva, criei esta
belecimentos idênticos em Píama, Itabapuana, e
Miahípe, os quaes devei ão começar seus exei ci
clos de janeiro em diante
RENDAS PROVINCIAES,

Occupar-me-Iiei agora com a administração dais
rendas provinciaes Ao chefe actual dessa estação
publica, ao seu zelo, e probidade nunca desmentida
se deve por sem duvida a melhor ariecadação da
receita Não obstante em ceitos lugares inda as
íendas são muito deíraudadas, é um habito, que
convem extinguiirse, jà recorrendo aos meíos
suasorios, já lançando mão dos xepiessívos paia
obtei-se alguma vantagem Entre os pontos, onde
não se faz effectira, e regular cobrança d<às iaapos-
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tos., filarei a víila da Seira, a t!a Bima,- c cidade
de S Malheus F 7por isso ,qmi deixo dita a con>eniencia de conserva* em~scn’essas vilias destaca
mentos lesfcitaveis Quando V Ex cutucou-me
a presidência existia em cofre a quantia de réis
6:dd8*/7Í)225j fio-nlem contava eííe com a de réis,
5:200 *$311 Cumpre porem, levai ern linha de
tonta as muitas despezas que tem occonido As
da estrada de Santa Ihereza tem sido feitas
poi essa caixa Pagou-se a ultima prestação da
obra do aterrado de Yianna Paia a entrada do
paço da assembiéa provincial, foineceo-se porcile

quatrocentos mil íéis .Trezentos mil réis foião
entregues p.Qr detei miuação da lei do orçamento
á viuva de Ignacio de Alvarenga Roza Quinhen
tos mil íéis tem-se gasto com o chafariz da Capu
chaha Duzentos mil r éis pagou-se ao encai r egado
da ponte sobre o rio Mangai ahy Ao empipsaiio
da ponte de Una satisfez-se a piimeii a prestação
do contracto Muitas outras despezas se fizer ao,
que não cabe aqui enum erai, alem d’aquellas,
que são ceitas, e mensaes
OMAS PUEUeASr

Còionia de Santa IzabeL estrada de S Pedro de*
Alcantara>dita: de Santa Tkereza, Rio Doce
Englobarei debaixo deste titulo todas as refle
xões que em data de 20 de outubro do corrente
anno, levei á consideração do governo geral i- h
Erão as seguintes as minhas expiessõesn~<
Ti atai ei piimeii amente de um estabelecimento,
que promette amplas e futuras vantagens, fallo da
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colônia a)lemã, denominada deFanla Isabel; fun
dada ainda não lia tlous annos, apresenta eíla pros
pero aspecto; quasi todos, ou todos os colonos já
tem suas casas, epIantaçües;muitosd’elíesíabrícão
a íaiiníia de mandioca, e a vendem; são em geral
sobrios, e da meiboi indole *—i Sem algum soccor™
ro, poicm dapaite do govétnogeial, de commum
accmdo com a assemblea legislativa desta provín
cia, não poderá essa instituição tei mais íapido
desenvolvimento E’ mistei ainda descortinai-se
mattas (poique a cofonia apenas «listando seis lé
guas desta capital, está collocada no meio de um
sei tão) fazei uma capelía, porque já neíla existe
um missionaiio allemão, uma casa para o respec
tivo professoí; construir algumas porites, apeifeiçoar a estiada; é mesmo ainda necessário suppiíi
alguns mantimentos á certos colonos, que, ou por
lhes teiem tocado peiores teiras, ou porque não
tem a mesma aptidão para o trabalho, e entr’elles
algumas viuvas, ainda cTelle necessítao; o estado
nenhum prejuízo sofíie com a compra d'esses generos, porque os colonos por um contiáetó, de
vem índemnisabo, para o futuio de taes adianta
mentos (—tEiithusiasta desse estabelecimento vou
protejendo-o com a coadjuvação, que póde dis
pensar o governo da piovincia; diversas vezes o
-tenho visitado, e agora acabo de ordenar a con
clusão da estiada geral delle, que vae ter ao lu
gar, que se chama o Chapôoj no antigo caminho
de Minas Geraes Dous fins impellem-mc á pôr
todo o empenho na ultimação dessa obia Prr-
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noeiro avísinhai a colonia tio Áldeamento Impeiial
Affbnsiuo, que está siluacío 11a mesma estiada de
Minas Geiaes, o qual depois de concluída a da
colonia, ficai á distando dous ou ties dias de
viagem Em segundo lügar., depois da abeitu1a da estiada, á que alludo, os viajantes, que
peicoirciem o caminho de Minas, quando che
gai em ao Chapéo, tomaráõ por ella, poupando
assim 0 antigo pedaço desde esse lugar até a h e guczia de Santo Agostinho, que no tempo das
aguas é muito labotioso, e ao mesmo passo to inando-se a colonia mais susceptível de adianta
mento pela communícação com esses víandantes,
que tiazendo gencios, poderáõ pernautal-os com
os colonos, e 1ealisarem quaesquer outras tiansacções Comprehendendo a palpitante necessidade
depievenir futuras contestações de teiras entie os
colonos, trat eí de mandai 0 engenheiro, que se
acha ao sei viço desta província medir os respecti
vos piasos> dando,aos mesmos colonas o que o go
verno lhes havia promettido; eom eííeito encetouse esse trabalho, mas o tempo das aguas veio irnpedvl-o, e apenas forão medidas duas, ou ties co_
lònias: em janeiro espero poder continuai essa
medição
Depois da colonia de Santa Izabeí, segue-se em
ordem natural o Áldeamento Imperial Affonsino,
composto de alguns casaes de índios Purís, que
nelle se estabelecerão ha pouco mais de dous an_
nos DelJe vou rapidamente tratai, assim como
da estrada de S Pedro d’Alcantara para Minas
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Geiaes Sendo o Aldeamenlo Imperial ÀÍTonsioOj,
um núcleo tão importante dos nossos Ahoiigenes,
conta apenas com o auxilio de um conto de léis,
pam provei as suas necessidades Essa mesma
Nomina, tíiada da lubiicat—iCathequese,*—»está su
jeita á despezas com diaiias de missionários, como
ha pouco íoi oídenado poi esse minisleik Bem
vc,V Ex , que não ê possível conseguu-seo meem
melhoiamcnto com tão diminuta consignação; é
teidade que o Aldeamento caminha com piospe
jidade, mas é isso devido ao infatigável tiabalho
dos Pmis, que tem feito immensas deuubadas, e
giandes plantações; necessita esse aldeamento de
uma capeíla, até poique jápossue um missionaiio
E' o principal fim desses aldeamentos fazei nascei
eutie os índios eu antes, o desejo de civüisaiem-se,
e viiem gosai dos commodos da sociedade, para
se conseguii, poiem este desideiatum convem que
o governo tenha os meios, com que possa gratifi
cai a áquelles, que reduziiem-nos a aldearem-se*
para brindar ã estes, e mesmo aos aldeados, e con
seguintemenle asomma estipulada & insuficiente
Paia a estrada de S Pedi o d’AIcantaia maicou-sc
quantia, mas esta tem de sei esgotada breve, se
gundo as informações, que tenho da thesouraria,
e uige que quanto antes se habilite á este goveino
paia continuar essa obra, poique não póde esca
par ao atilado ciiteiío de Y Ex , que uma das ala
vancas da futura piospeiidade desta província, é
a realisação de um vehiculo de communicação fá
cil, e commodo entre elía,, e a de Minas Geraçs
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Acctesce que meu anteecssoí, impressionado des
tas mesmas opiniões, havia encarregado poi meio
de um contracto o aperfeiçoamento dessa esta ada,
assim como aulhoiisáia a faclma de pontes na
mesma Começada em a época da administração
do governador Francisco Álbeito llubim , posteíioimente obsliuida pela falta de ,piovidencias
etfcazcs paia asua conseivação,mereceo,de novo,
está estrada a allenção dos ollimos pi esidenles, e
em razão de suas reiteradas sollicitações designouse soimna para seu apeileiçoamento, e leabeiluta;
convem, pois, que não se a abandone de novo,
ficando d eslaite perdidos tantos capilaes, e quan
do ella vae sendo boje mais transitada, piincipalmentc depois que do Aldeamento Imperial Àílousíno abiio-se um caminho para a villa de ítapemerim, mais curto, e menos montanhoso, do que
aquelle, que tem de perconei-se desde o mesmo
aldeamento até esta capital Qualquer quantia,
que por ventura o governo geral autorisar-me á
despendei com essa estrada, deve igualmente sei
applicada a melhorar esse outro ramo djella, que
deixo acima/indicado, e que se diiigc á ítapemerim Não estando ainda demarcado o patrimônio
dos indios do aldeamento Imperial Aflbnsin-o, meu
antecessor, acertadamente ordenou ao íespectivo
director, que vigiasse cuidadosamente paia que
não se começassem estabelecimentos ruraes, em
certa distancia do mesmo aldeamento, em quanto
reclamava do governo geral as necessárias provi
dencias,; sou forçado iguaímente á solíicital-as de
4
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Y Ex , e á favoi desses índios, pois não estando
na alçada do governo pioviucial vedai essas posses,,
e nem tendo a foiça piecisa pata obvial-as; esses
lugares adjacentes setão pela sua fertilidade, e
vísinliancas do aldeamento invadidos, e cm pouco
tempo muito se circunscreveu! o teitcno ptcciso
para o desenvolvimento desse aldeamento Espe
rava n’esta occasião podet levai ao conhecimento
de Y Ex uma telação exacta de índios, que habitão o aldeamento, as casas, que occupão, o nu
mero de animaes, e gado vaceum, ceulum, e
muar, que n’elle se tem piocieado, mas não tendo
ainda chegado essas infmmações, íesei vo-as paia
outro ensejo t—<igual e aceitada providencia ti
nha dado meu antecessor, mandando conservar
intactos, certos terrenos contíguos, também ao
aldeamento, de espantosa fertilidade, denomina
dos!—i Minas do Castcllo,^ afim de, em tempo oppoituno, collocar-se rdelíes uma eolonia; mas não
sendo esta deliberação sinão um conselho pela
razão já acima pondeiada, é ui gente que auxi
liado com mstiucção do governo geral, possa lomar effeetivas medidas á respeito, por ‘quanto tam
bém sou informado que alguns indivíduos, que
vivem de fazer posses, estragando os terrenos, e
mattas, para ao dejpois negociaiem-nas, tentão
derrubar nesse sertão lYélle existem muitos ves
tígios de que foi antigamente lavrado, e que con
teve habitante?, parecendo ter sido abandonado
pelas hostilidades com o gentio: leconó á sabedoiia de Y Ex ,, pafamsmú&i-itte as piovídepcias^
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qu€ devo tomai, a fim de obstai esse abuso, em
quanto leis constitutivas não são piomulgadas sobte semelhante ohjecto Fallando do Aldeamenlo ímpeii al Allonsino lera intima cortei ação com
ellCj aquelle, que se projecta- tias margens da la
goa Jupei anãmiitm em o lio Doce Com datas de
25de agosto, e h de ou tubi o, ultimo fiz vei ao ante
cessor de V E-x , o quão ui gente et a tialai-se de
semelhante assumpto Diaiiamante osindios do íío
Doce deixa o as íloi estas, e piocmão os povoados,
sendo poiem, estes nimiamente poliies, e não
-enconfiando clles um aldeamenlo regulai, voltão
de novo paia as maltas; entretanto muitos se tem
bapüsado, e em gtande paile, ou mesmo na sua
totalidade estão domesticados Reputo, pois, de
ingente necessidade a reatisação d’esse aldeamento, que foi cieado poi aviso de qninze de mateo
ultimo, e sem duvida Y Ex fomeceiá os meios,
que em officío de k de julho do couente anuo, o
respectivo diicctor pedío paia sei eíTecluado
Alem da acquisieão de mais esses Àboiigcnes que
nas margens do lio Doce são em giande minieio?
deve ponderai-se as vantagens que a província co
lherá com a culluia do lugar, que foi designado
para esse aldeamenlo, e com os produetos de suas
lavouras, que virão abastecer a vüla de Linhares
Si bem que já longo vá este officio, e que tanto
tenha abusado da paciência de Y Ex , não posso
escoar-me, quando fallo no iio Doce de enumeiai
algumas considerações, que me occonem no mo
mento, Tem sido o rio Poee, desde longos annos
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o ponto de multo accurada vigilância tlòs goveinos geral e piovincial, entretanto ignoto que máo
fàdopei segue á esses sítios, pois não obstante todo
esse interesse, tem-se elles conseivado em estado
íealmenle estacionano, entretanto ninguém nega
a íeitilídade de suas margens, os pastos nativos,^
que n^llas se encontrão, e sobi e tudo as madeiras*
dc lei, e de conshucção naval, em que suas mal
tas abundão Paieee que ha um mal entendido
temor pela baira desse tio, pois, segundo infor
mações exactas, que tenho de todas as barras de:
aiéa, é ella a melhor, conservando sempre quator
ze pés d'água: depois que n^lla existe uma calraia,
nenhum sinistro ha oc cor rido, e estes inda mais
se obviarão, si na mesma bana houvesse uma li
nha de boias, á que se soceouessem os navios*
de vella, que a demandão, quando, na entrada, o
vento escassêa; para vapores é a barra da melhor
bondade Actualmenfce par’alí navegão regular
mente duas ou tres sumacas, que caircgão madei-.
ia, e até o presente tem enliado, e sabido, sem o
minimo inconveniente Parece-me^ pois, que a*
falta de recursos, e braços n'esse lugar é antes a
causa de seu abandono, e desanimo
Do que levo ditp, Y Ex, concluirá que muito*
conveniente é não só o aldeamento de Juperanã-,
meiiiiij como também o estabelecimento de uma
colonia em o rio Doce; esta colonia, porem, no.
meu humilde pensar, deve ser composta nos pri
meiros tempos de ilhéos, porque entendendo a
nossa linguày estão mais á coberto de cert&s pri--
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rações, o que não acontecerá aos allemães, qnehaviao no começo de luctai com summas diíficulr]ades, e tao longe de recursos Creio que quaicnta ou cincoenla casaes de iJliéos, dentro de
dous annosj aplanaiião o terreno para virem es
tabelecer-se colonos de oulia nação Tenho à
honra dê indiear á V Ex esta lembrança., que a
avaliaiá no peso, que merecer Parece lambemacertado, á vista das continuadas reclamações,
que lenbo do paüão-mór da bana do Rio Doce,
em cuja catiaia pouco párão os marinheiros, pois
ha o cóite de madeiras, que é mais lucrativo*
fjue dessa corte mc sejão enviados oito marinhei
ros dó arsenal de maiinha, com quem o díto patrão-mói poderá contai, com o fim mesmo de
prevenir quaesquei futuras occonencias O soldo
de duzentos mil réis, que vence oditopatrãomúí*, não compensa as fadigas, e perigo, á que<
elle se expõe em certas épocas de entrada, ou
sabida de embarcações. Entre outras medidas,
que pretendo pôr cm pratica n u Rio Doce, é o
estabelecimento de um quartel, que já houve an
tigamente em o Porto de Souza, onde párão as
canôas, que pelo mesmo Rio Doce descem de
Minas á procura do sal; este quartel estreitará
essas relações, e augmentará o commercioi Con
correi iá também para o seu engrandecímento a;
existencía de um estaleiro; ou administração para>
o córte de madeiras, sob as ordens do arsenab
dê marinha. Semelhante instituição alem de pôr
cobro ao abusivo córte das madeii asd e lei, seria-
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ígualmenltc muito ulil pela piesença de mais al
guns braços, que lambem se podeiião aproveitai
na plantação de cci eaes Pai eee da mesma foi ma
que se devia ptovet de remedio a outro vicio.,
que deve, certamente atiazai,, e muito a prospe
ridade do Puo Doce, falto das sesmaiías (pois o
Rio Doce em Ioda a sua margem está occupado
por sesmeiros, assim como a lagoa de Jnperanã)
cnjos donos devem sei compellidos á cuítiva-las
dentro de certo praso, ou então conseatiiem que
ellas sejão 1aviadas Breve tenciono fazer uma di
gressão a esses lugaies^ e com metlioi conheci
mento de caüsa inteirarei á Y. Ex das minhas in
vestigações
Não posso rematai, sem chamai a attenção de
V Ex paia a nova estiada, que denominei de
Santa Thereza, refiectiado nas lecotdações de 4
de setembro, em que ella foi começada, e que
partindo do piimeiio cachoeiro do rio Santa Ma
ria, vae ter ao Cuiathé na província de Minas Ge
ra es, perconendo, segundo o calculo do enge
nheiro desta província, o curto espaço de 20 ou
23 léguas, que juntas a 6 ou 7 que do dito ca
choeiro distão á esta cidade prefazem o total de
30 léguas Todo o sertão de Minas Geiaes, por
consequência, acudirá por este novo meio de iclações entre as duas pi ovincias, e virá sortir-se
n esta capital, ou em qualquer outro ponto da
província, para onde, no futuro se abra algum
braço cTessa estrada, dos generos, que faltão na
sua, trazendo ein troca os de que necessitamos
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Este metcado, que não púdc sei tão conslante
pela antiga estiadade S Pedi o d'AIcantaia, poique esta, dirigindo-se á Orno P ielo, não chama o
commeicio do seitão dc Minas, pois que os seus
habitantes umayez chegados á capital não hesilSo
em descei paia o Ilió de Janeiio, não só poique
então a distancia, não é tão sensível, porem tam
bém poique a estiada do Ouro preto para o Rio
está muito mais aperfeiçoada, e pies La os pastos,
e commodos necessaiios, loinar-se-ha peimanente com esta província depois da abertuia da estra
da de Santa Therezá, pois então o numeio de lé
guas, que os habita dor es do seitão de Minas vem
a poupai, é excessivo Desculpe V Ex que eu
neste momento me encha de justo orgulho, de
morando-me na narração das vantagens, que á
província virão dJessa estrada, cujos ti abalhos tíve;
a gloria de encetar Resta-ane ainda dirigir á
Y Ex algumas reclamações, que, si bem, estejão
affectas á outio ministério, com tudo, com o au
xilio, que impetio de Y Ex , seião piomptamem
te satisfeitas E ’ a primeira a collocação de um
faiol na bana desta cidade, e a expedição de or
dens do ministério da maiiuhaj nas quaés se me
autorisc á fazer as despezas precisas para desviai
para outro ponto o íio, chamado da Costa, que
desaguando perto da barra, vae obstruindó-ã com
as aieas, o que é sobie modo nocivo á navegarão.
Convem também ( e príiicipalmerite não exis
tindo aqui uma foiça respeitável) e é muítm
aceitado que se mande estacionai ho porto desta
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capital um navio de gucna, até pela íazão de embaiaçai o contrabando
Ao que acabo de pondeiai no officio acima sohie a bana do Rio Doce accicscentarei, que não
convem abandonai as idéas de qualquei communicação enüe elle, e AIdea Velha., ou Riacho, pcn
que na bana do Riaelio, fazendo-se, segundo me
hiíbimão, ceilo, e íacil melhoiamenlo é boa e
abi igada
Igual mente devo ajuntai ás consideiações, que
deixo íeilas sobie o Aldeamento Impeiial Aftonsino, que ha pouco tempo, aqui esteve o íespectívo diicctoi, c pi omcíleo-me, que logo, que pas
se o tempo das aguas hía vísital-o, como é tão ne
cessário
Chamo a attenção de V Ex paia esle estabele
cimento, que deve mciecei os cuidados patemaes
do governo da piovincia, e que de tanto piovcito
s.eião uma vez que gose de íeputação, e que as
suas vantagens convidem os Aboiigenes a pioeu-

ial-0.
A assembléa geral legislaLiva, accedendo ás
instâncias de meu homado antccessoí, epaiticulai amigo o Di Pedieira, decietou a som ma d<
1 0 :0 00^ )000, paia se continuar na abeituia de
estiada de Santa Theieza
Auxiliado com csse
quantia, poder-se-ha dar gian.de impulso á ess?
impoitante òbra,
E ’ entre outios, mais um íelevante seiviça
prestado pelo Dr Pedi eh a á esta piovincia

Roi ai rematada a ponte do lugar chamado Una
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na estiada geial para Itapemeiim, e teiá b ieiemente dc ser começada Ninguém que poi ahi
tem passado, ignora as vantagens de semelhante
ponte em sitio onde não se encontrão canoas, e
ondé quando a maré é cheia tão longas horas de
espera tem de soffrer-se O empiesario obiigouse a dal-a ptompta dentro em oito mezes
A ponte de Itapóca está igualmente concluída,
já oídcnei ao lespectivo engenheíio, que a íosse
examinar À ponte sobie o rio Mangarahy está
preste a findai-se, e tive oecasião de veí-a na mi
nha passagem por esse lugar >-<
A ponte sobre o rio Jucu, na colonia, apenas
ialtão pequenos toques, e tanto quanto posso ava
liai , julgo ser obra duradoura, e bem construída,
á testa d'ella se acha o cidadão Fabiano Pereira
de Bomfim, cujo prestimo, e dedicação pelo seiviço publico todos leconhecemos, e são attestados
pelas obras da ponte do Taquary, do Attenado
de Yianna e outras
Ordenei á camara municipal deBenevente, que
temettesse o oiçamento e uma planta da ponte
de Piuma, cujos alicerces fotao começados eni
1828 E’ uma obra, que merece toda a attenção,
e a qual tencionava encetai
No mesmo caso está a do lio Jucú, na bana,
eypedi editaes pondo-a em arrematação, mas até
o presente ninguém appaieceo Tencionava logo,
que o cidadão Fabiano Pereira de Bom fim con
cluísse a da colonia, empregal-o na admínisttacão da de Jucú, si aão houvessem licitantes Es5
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cusò demorai-me na necessidade de semelhante
obra, pois é bem patente
Entre as obras fmaüsadas mencionarei ò atterrado de Yianna, que
bem não tenha a conve
niente altura* com tudo já presta grande eommodidade aos viajantes, que antès de sua existeneia
ti rihão de atravessar um pantano de não pequena
extensão, e com bastante perigo Para o futuro
pode-se eile ir melhorando
Ordenei a completa reconstrucção da fonte da
Capichabâ) e resta pouco para, ultimar-se, foi inteir amente reedificada, e com os melhoramentos
que se fizçrão, persuado-me, que haverá sempre
nella abundaneia d’agua.
Convem, e muito concertar-se a fonte grande,
por ora a agua não falta, mas urge acautelar o por
vir, principal mente continuando o abusivo costu
me de se derrubar na borda dos íegatos Levado
destas impressões tencionava fazer ahi um con
certo radical, e para esse fim já tinha mandado
jndagar os preços de cada braça de cano de chum
bo para começar os seus ti abalhos Creio, que
V Ex concordará commigo na necessidade desta
medida 0 revetendissimo provincial de Santo
Antonio, a quem oíüciêí, teve a bondade de con
sentir, que se limpasse o Cario qüe traz a agua para
o chafariz do convento, e lambem tinha em men
te emptehender bieve esse serviço
Entre muitas obras, que projeclàva, e que me
parecem de grande conveniência, cítaiei as ses‘
guintes:i—i
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Uai chafaiiz em Guarapary, Onde seus habitan
tes não obstante os olhos dagua, que formigão
bem peito da villa, bebem agua de poços
tJm.a esli ada que de Guaiapary, vá ter ao ca
minho de Minas. J á se fizerão exploi ações á lespeito, mas infiuetuosas, é leconhecida poiem a
possibilidade desse ramo, efeito elle, o augmenLo
do commercio em Guarapary, subiria de ponto
Oütia obra sei ia de aquilatada vantagem paia Gua
rapary, e Benevente, e era a communícaçao, que
-se pode efíectuar entie essas villas, pelo rio inte
rior, deStiuindo alguns pequenos obstáculos
O município de Itapemerim, já vae tirando assignalados vesultados com a estrada entie essa
villa, e o aldeamento; muitas tropas tem descido,
e feito permutações
Lembrarei á V Ex a necessidade de acceleiar
a conclusão da ponte sobre o Utuaba, assim como
outra no lugai chamado*—< Acat»-t Informão-me,
que seria mais acertado procurar acima do dito
lugar denominado A caw um caminho que ahi
existe, e perfeiçoado o qual não é nçcessaiio pas
sar esse rio ou antes aloleiro, que no tempo das
aguas assoberba-se O prestimoso cidadão o Si
Baicellos Freire, secretaiio da camara municipal,
tinha-se encarregado de conversai á respeito, com
uma pessoa de sua amisade, que conhece os luga
res, e fazei as precisas investigações
No distiicto da S en a, precisa-se muito aper
feiçoai a estrada, que vae ter ao poito do Una, á
hm de facilitar os tianspoites dos generos desse
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município >~t Era neste tempo qae tinha foimado
o pt oposito de visitar essa pai te da provitíeia, para7
avaliar occularmente suas reclamações
Ha igualmente uma obia que urge começary é
a abei tura dá valia do campo dá Yílla Yelha, prin
cipiada no tempo dos Jézuitas, foi depois abando
nada, mas os damnos, que causão as aguas, qüe;
n'esses campos se estagnão obstruindo o transito,
são incalculáveis
Está também precisado de reparos o caminho
interior, que vae de Yilla Yelha á Jucú, preferivèl
ao dá praia por ser sombrio e mais solido
Carece de ser reedificada a casa dos viandantes ;
ém Benevente, e com pequena quantia se obterá
esse fim
Erão meus desejos fazer igualmente arrematai
a factura de uma ponte sobie um iio, que desagua na enseada de Miàlnpe, e quemo tempo das
cheias exorbitantemente avoluma-se
Uma outra tentativa que convem fazer-se é O ,
melhoramento da barra dc Itapemerim, díáérii os
entendedõres que el!e é bôra possível, e a ihspecção occular ddSr Erígenfigiro, podeiá tirar todas
as duvidas »■*
Tenho noticias que por traz da fazenda do ci.
d líd ao Francisco Cdelhó de Mello, em S Agosti
nho, ha um atalho, que muito diminue o trajecto
da colonia por Yiãnna, dèSviando-o alem disso, do
3Hei indo Séria conveniente, e cu tencionava man
dai exploiar essa vereda
Entre as muitas medidas-que mepaiecem acei-
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tâilas, e que levei aoõonhecimenlo do governo ge^
ral, mencionarei a de uma capitania de porto, que
será muito conveniente para policia delle; e um
obstáculo á vída errante.» que vivem tantos individüos com pretexto de empiegarem-se na pesca.
Eiu quanto nãq era creadá esta capitàinia, eu ten
cionava foimular um regulamento para aboa poli
ciando porto da capitania., onde bastantes embar
cações já se ancorão.
Auxiliado pela boa vontade do corpo dò commercio destacidade, que felizmente é composto de
pessoas de tanto conceito., esperava triuropharde
alguma pequena susceptibilidade que se encontra
sempre na inauguração de novas medidas, mas con
tava, que em pouco tempo se vulgarisasse a per
suasão da bondade do novo systema, que pretendia
crear, e d’est*arte se acabariao os abusos Si o go
verno geral porem, attendendo ás minhas sollicitações, e de meu anteeessor, estabelecer aqui uma
delegacia da capitania do porto do Rio de Janeiro,
penso, que se sanarão esses iricovénientres *■*
Participo vieste lugar àV E i , que mandei coiiqqar alguns lampiões em diversos^sítios da cidade j ,
que os demandavão
TYFOGBAPHIA

A àssembléa provincial acertadainente pensando
nos iuconvenientes da falta de uma typographia, e
nos incalculáveis damnos, que á província tem
vindo de não existh nella esse meío podeieso de
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eivilisaçãü, mtoiisou á presidência com designada
quantia pata engajar essa empresa De accordo
com os desejos dessa assembiéa, fumei o respec
tivo contracto, e de janeiio por diante contará a
província com esse valioso auxiliar de sua futura
grandeza Nutro a intima convicção* que impresa
tiratá a província da especie de abatimentos em que
tem jazidof levará ao conhecimento do governo
geral a enumeiação de tantas de suas necessida
des* e publicará ascoriespondeacias de seus pre
sidentes, algumas das quaes, e bem ínteiessante,
existe inédita na secretaria do governo
A imprensa faiá bem conhecida está provincía,
seus recursos, suas riquezas,' tantos rios navegá
veis, que ella encerra, tantos elementos de pros
peridade com que conta* despertaiáassim talvez á
ambição de no-vos povoadores, e a eleva? á ao lugai, que lhe compete na lista das de mais provín
cias do Brasil Será esta mais uma víétoria conse
guida pelo famoso invento de Guttembeig, e um
dia me encherei de satisfação, quando r el atar-seme os resultados proveitosos, que se colhêo dessa
instituição
Com tudo, sendo prudente neutralisar. alguns
males, que também são inseparáveis da cieação de
uma imprensa, e em seu começo, no contracto,
que fiz, acautelei todos esses prejuízos; o estabe
lecimento de uma typographia nesta província,
não será o canal poi onde se vasem toipes reciiminações, aleivosas diatribes, não seiá uma ajena
onde se debatão gladiadores^, setis fms são mais
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nobtes, os melhoiamentos mateiíaes do paiz, a
publicação dos actos ofíiciaes, a vulgarisação de
noticias colhidas em escriptores eruditos, eis o
piogiamma, que lhe assignalei
A tiansgressão destes pieceítos será peremptó
rio motivo da tecisão do contracto; e ao piudente
arbítrio de V Ex cabe o avalia-la.
DIVERSOS ORJECTOS

Advei tindp no grave íncomroodo, que causa aos
passageiros a demora no lugar denominado Pedia
cTAgua, e tendo visto; e muitas vezes passado no
tio Patahyba, na cidade de Campos; em uma batea, que conduz alem dos viajantes, seus cavalios,
tropas, gado, etc , tentei, a factura de uma identi.
ca, pata ser collocadá nesse sitio, Com essas vis
tas escreví para Campos, mas o dirêctor dessa
empresa, fez-me vei, que essa barca não pode ser
de maxima vantagem em rios onde tem lugat o
fluxo, e refloxo do mar. Depois dissò, tratei de
collocai ahi qma canoa, e outra para a passagem
cio Porto Yelho, tinha-as encommendado ao já ci_
tado St Frânciseó Alves da Motta ^ en h o fé que
Y Ex attendendo á estas razões concordará na s
conveniência da medida Quando ultimam ente
estive em Itapemerim, reparei que a ponte1denomínadat—*Perocãot—inecessita de prompto concei- >■
lo, uma das vigas, que a sustenta, está bastante
abatida, e o soalho e corrimões éra pessímò esta
do, convém quanto antes acudii a essa obra paia
que ella não se desmoiotie inteiramente
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Devo aventai n’esta occasiâo o plano, que tinha
de mudai a passagem da Pedra d’Agua para de
fronte da cidade no cáes das Columnas* ou no
Porto dos Patlies, quão grande beneficio seria es
se para os viandantes escuso demonstrai.
Na batra do lio Jucu, em quanto não faz-se a
ponte, mister éeollocaruma canoa, e construir-se
um telheiio do lado do noite para abiigo dos pas
sageiros* em uma praia, onde não se depara oom
uma ohoupana
O contagio da bexiga ha grassado, devido porem
á salubridade
do clima t os fallecimentos não tem
,
sídò numerosos, não obstante o pouco cuidado
de uns e a miséria de Outros
O Cáes Grande, está ultimado* dei piovidencias, que não se desembarcassem já certos objectos nelie para não destruir suas paredes, urge po
rem aterral-o mais, e calçal-o Essa obra tem sido
administrada e feita com toda a economia* e se 
gui anca pelo cidadão Domingos Rodrigues Souto
Neste cáes urge fazer-se üm chafariz, que abas
teça dagua aos navios do ancoradouro, e á certa
e importante parte da cidatle* d^ande mais dista a
Fonte Grande
O palacio da presidência acha-se em estado bem
pouco decente Isso mesmo participei ao governo
geral, elle ordenou, que se remettesse^o respec
tivo orçamento, o que já se cumprio 3N’essa oc~
casião-tinha também feito ver a necessidade de se
o doptar com um retrato de S M. O Imperador
Esta sollÍGitação foi logo attendida, e já se deu civ
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dem paia que ô dito retrato seja eoffl promptídao
enviado para esta capital
O lio Mangaiahy na barra exige unia ponte,
nesse sentido tinha fali ado ao St capitão Luiz Vi
cente y para encarregar-se da suafactura, e mesmo
eoadjuvar o governo nasdespezas poique essa pon
te também lhe é de omita -utilidade Com effeito^
incumbio-se de a mandai construir quotisando-se
na quantia de 200$fQ00 rs , e no serviço de al
guns dos; seus escravos operaiios paia saa ultima
ção Uma vez abeita a estrada de Santa lh e iez a,
mnito necessária é e,ssa ponte para todo o sei tão
da Caiuába, çle Mangaiahy, riosSanta Maiia e paia^
as tropas mineiras, que sernpie pieíeiem as vias
tet resti es-*
Demoro-mc constantemente na enumeração
das pontes, e estradas, que sãopiecisas porque
peisuado-me que os íacels meios de communicação entre esta e La piovincia de Minas Geraes, é
entie os seus diversos muniçipios, é a vida desta
piovincia, epor isso tinha acceitOj como piogiamma de minha administração, a constiucção do
maior numero delles
Tenho sido por demais Iongo> sobeja mente fártiguei a attenção de V Ex , mas mereço que se
releve, quando o que exponho, inda que em des
alinhado estilo, é o frueto de minhas cogitações,
talvez eiradas, em prol do engrandecímento da
piovincia, onde estreei cm tão alto lugar a minha
eaueira publica, e da qual levo as mais doces re*r
miniscencias pela deferencia que seus habitantes6
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Bie libèralisarão, e pelas demonstrações de estima,
que encontrei já na capital, já nos lugares de seu
território, onde viagei ** *
E nesta occasião devo também pagar um solémne, e publico testemunho de meu 1 econheciüiento aos empregadosdas diversas estações publicas,
que funccionão n esta cidadej e á todos osoubos
com quem tive de Gommunicar-me Visitei todas
essas repartições, e encontrei o seu serviço em dia,
e com a maior regularidade, demonstração éérta
do zelo de seus honrados cheíes.HH
Tenho o maior pesar em retirar-me do meio de
citiadãos de tanto meiibo, com cuja coadjuvação
sem duvida o peso do serviço publico se tornaria
leve, tenho lambem não pequeno dissabor sahin_
do da piovincia, sem legar-lhe tantas cousas uteis,
que laborava na mente em prol de sua grandeza,
modera porem o meu desgosto a nova prova de
confiança que acabo de receber de S M O Im
perador Meu Augusto Amo, e também a certeza
de que a substituição foi a mais vantajosa possí
vel para a província na pessoa de meu successot,
cidadão ourado dos melhores predicados, e cheio
dos talentos., que roe faltão. Fala cio do governo
na eidade: dã Yictòiia, em SO de novembro de
18A8 m llhn e líxrn Sr commendador José
Francisco de Andiade e Almeida Monjaidim
AKXONÍO PEREIRA PUTO

FIM
Typ d taeretH)
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