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membros d V ssfmméa

Li-c.isr ativa provinc iat

Compatecendo perante vós paia, em cumprimento
da lei, manifestar-vos o estado da administração pro
vincial, sinto o mais vivo prascí anntinciando-vos que
SS MM Jí. e AA nao teem soíírido alteração
notável em sua preciosa saude A Providencia Divina
continua a velar sobre a familia impeiial, penhoi de
nossa felu idade
Sendo esta a segunda vez que me cabe cumprii este
honroso devei, não cançarei vossa'attenção com inú
teis íepetições, pedindo-vos que considereis esta expo
sição como o seguimento da quê vos appiesentei no
anno passado
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T raiiffiiÜ itlaâe p u lilie ii
Continua o ' cstudó de pei feita tranquilhdade, de
que a tempos dera íelizmente gosado o Impei io

l yolíeia e

in d ivid u al.

A' piovinçia continua escoimada d’esses factos crimi
nosos, premeditados e ie\estidos de circumüstancias
extraoi diría rias qtre altostão contra a moralidade da
população edenundão a falta desegurança- indiudual
Os poi cos crimes commeltidos na proúncia durante o
anuo pioximo findo foião occasionados por conflictos
de momento» não ha\endo algum que* por seo caiacter
especial de gra\idade, mereça ser aqui relatado
Escassos- são entretanto os meios de que a policia
dispõe n’esta proiincia« mas estes teem sido suppridos
pela energia e constante actividade fio Di Antonio
Thomaz de Godoy que a mais de quatro annos aqui
sene o cargo de chefe de policia, e pelai coopeiação
de seus^lelegados e subdolegados
Os piimeiros oito mezes do anno dé 185í se pasSàrão sem que um sò assassinato fosse commettidona proOncia; de setembro poiem em diante foião perjietrados cinco Todos os indtc-iados authmes d’esses crimes
&3 achão presos e processados pa;a entrarem em julga mento O chefé dc policia assim se expiimé,Uatando
d’este$ factos em sua paite de 15 de janeiro do (oiisate anno « Apenas accresçentarei que tendo-se -per«' petrado nesta pí ovincia cinco hjmitídios ení o dé-
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<■< curso de todo o anuo de 1355, aohão-sc prèsos o
# aguardai) o sco julgamento os que pata otles con« co! rerão directa ou imltrct taitiénle, sondo ainda
« pua notai-so, que nem-um d’esles delictos se mos« troú ie\estiüo de circumslancias gra\es e extraoi dí«- narias ; a ítos wconhoço lerein sidò quasi Iodos o
« resultado dó excesso de bebidas espotitriosas >»
Também tem sido :appidiendidos alguns esuau)%
que andavãó fugidos e aquilómbadbs pelos matos i s~
tas uppicli&isõcs temsidoférteis por uiíia gucnilha,cu
jo aimamenlo auctlioiiscí, não obstante não confiai cm
semelhante foiça,eomo vos manifestei em o anuo'passa
do, c mliuuando a pensai que este sei viço sei ia mídhnfdeSempenhadb poiruma força de”policia>pçi manente 7e
regulai

ípón t r ahauuuffo íle" AffrléãiM &*
Neffl^üm factõ se teití dado na pitmneia de desem
barque de áfíicanos boçaes, ou dó' tentafha-d’essc u ime
Em íins de4setembro dar afino proximo pasSadqappaieceo nas tostas d’esta piovincia paia o lado d£'lfupe-f
me-rim uma embarcação sispeita Inudiuliataiueato o
delegado do termo; o Dr ItMi m lio íi iguos-rf.apab dco?
patte d’esta eccuireneia-ao l)j .*chefe de <polÍciã, loim*
do desde logo/ás mãis enérgicas piovide dias Eidhm
auxilio àguàrdã nacional,1 da qual*lhe foi piostad 0 iuimèdjafamenle um contiiigenfccommamlado pelo lenen-’
fé Joaquim iMareellino ua biha Lima (,om esta foiça,
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o com a do destacamento de 1 3 linha, que ah existe
ao mando do tone ite José Caetano (TQliveira Piocha,
pÔ7-so em segurança a costa de modo a tomai impossí
vel um desembaique n’aquelle pouto, caso fosse tentadjlp
Quando aqui chegarão estas noticias achava-so surto
no pmto o biigue escuna de gneua %mgú immediatamonte o (iz seguir para a li; e o seu commandantc o
2 0 tenente Manoel Àntopio da Rocha Faria desempe
nhou perfeitamcntc esta commissão, sahindo com to
da a diligencia e \oltando depois de obter a convicção
de que sc não .conia o risco de um desembarque de
africanos n’aquelle ponto
A embarcação suspeita, tendo-se afastado para o
]ado do Sul, foi appiebendida em Itabapoanna pelo
commandantc do destacamento peitencenlc à provincia
do Rio de JaneiiQ, e depois relaxada pela authóridade
competente em consequência de ter \erificádo que se
não cmpiegauí no commoiciQ de africanos*
Não faço menção d’oste fucto, e suas circumstancias>
senão para poi patente o espirito das aúthoi idades da
piovmcia, como o da mesma população, á ceica docomineicio illicito de afiicanos;e sinto não tei piesentes os
moipes de todos os cidadãos guaidas nacio iaes, que
composeião o contingente, ptra fazei d’elles aqm c.s pecificada menção
Todo o m indo to nprelie ule hoje que, paia se não
conipi Tilintei o fuluio do píiz, é inçlispensaml que a
Lessação do tiaíico de ufn anos seja uma realidade
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A tim iiristi

«Ta

Eontinua cslc importante ramo do* serviço publico
a lutai com os gra\es eiiibaraços, cie qüe poi vezes se
\ os tciíi dado conhecimento
listes embaraços, que poi tcda a paste se senlém
mais ou menos, sãoíilliós do aüazo, cm que iníeii/nicnte nos achamosje pois tem de permanecei pòi al
gum tempo.
Entretanto o govciOo impeiial não cessa de aliem
dei a este objeclo com a mais disvclada solicitude
Ainda ha pouco paitiiaò d’el!e dbis actos, que de\em exercei lima influencia benefioá sobre a admimstiâção da justiça, fallodo Formulário para os dh lusos
actos doprocessocriminaSf e do dècreto de 3 de mar
ço do corrente anno que orgánisoa o n)\o regimento
de custas
A falta de promotores habilitados em todas as co
marcas da .piofiucia era muito sensiveí O governo
impei tal, attendendo á isto, acaba de augmenlar o or
denado do promotor püblico da comarca d’esta capital,
e para este emprego jà sc achafnoraeado umbaiharel
formado,que snpponhonão tardará erri aqui chegar para
entrar em exercício Tãobem a comarca de S Mathens
já se adia provida dé promotor ptiblico gi adindo em
t ':1;1'
! '
:

_
í solução presidencial de 2 do correile foi da
i imina! ás dllas de Santa Cruz, Nova Alme.tíhares, devendo o» o iselho dejmados funum

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

Relatorio do Presidente da Provincia - Dr. Sebastiao Machado Nunes-1855

( UB )
nai na pmneiia, o conto qm breve ne i te terão esias
Vidhis um juiz m inieipil leti jd >
Pi n cvcaução da L»i n 0 6 de 12 do pilho do anno
pissado, foiã >no dia 8 do dezembro eleitos os juizes
d » paz paia os novos distiictos pela mesma lei creados
ii esta capita! e em Itapòca
O i m ippas n 0 1 e n 0 2 contem os julgamentos
pr ofendo s no jury e fóra d’elle-iluiante o anno pioxisüpo passido
C atlèifcü*
d-stc objecto é um d’aquelles que mais SQliçiíude tem
maiecido da pai tc dos governantes em todos os tempos;
o tanto que a nossa constituição não sc esqueceo delle,
fpromeítendo que as prisões terião as condições de seguiança, aceio, salubiidade, e scpaiação . As piisões,
que existem na ptovinua,estão bem longo de preencher
estas condições
1
í-Durante o armo proximo passado aujhoi isei, pela
^ci ba—eveotuies—pun ligoiio reparo, na casa de de
tenção da villa da Sana, e r,a cadeia da cidade de São
M ilhous poi soí isto de abs oluta necessi dtnle
I\cferindo-fme ao que vostiice á festo respeito em o
anno passado, e apresentando-vos sob n 0 3 o relatono
annual do chefe de policia sqbie o estado das prisões
da piovincn, clmno paia este objeJo vossa esclaiecid.a
altenção, e inyouo \o»sos sootwn í.ntos de hu.muimhp:ln
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9?oi*ça p u b lie s a .
Continua o serviço de policia a scr í«ito pela pequena
Aorça de linha existente na província Ja cm o aim 0
qiassado vos ponleiei os inconvenientes resultantes de *>
te estado decousas; e poi esle motivo,íeleiiiiÜQ-me a o
que então vos dicc, accicscenlarei somente que o juiso, que vos manifestei ttatando d’e$te objeeto, «lem
sido confiimado pela pratica
Â força de tinha, atem de não ser piopiia paia íazei a policia, relaxa-se n’esse semeo, e sendo pouca»
tomo he, falta u outros misleicscoin gtave detrimento
dos iniercssesíila província
Peço-vos que mediteis sobre este objeeto
A guaida nacional só se lem empiegado p oi emquanto na conducção de alguns presos para esta capital
Entretanto tenho esperanças de que bievemente ella se
poderá prestar a outros sei viços, ao menos nos commandos supeuores do sül e centro, onde ha muito se
trabalha na sua rcoiganisação,
llin m iita ç ã o *
Com o serviço da illuminação desta capital durante
o anno pioximo passado se despendeu a quantia de rs
B 5à3.$)/ii5,tendo havido assim uma mer.ot despesa na
hnpoiíamJa de rs 200^ 585 Empregava-se então u
a72ite dc baga de mistura com o de sebo, mas hoje usasimphsincnte do segundo
o
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B?este modo a illümmação vem a fitai mais dispen*
diosa, poiétn muito melhoi O administrador das len
das prounuaes, á cujo cargo esta este sei viço, suppõe
que no corrente anno nãõ será-necessario ex<edor*se a
quantia votada, e isto por tei tomado o expediente,
que jnlguci dever authonsar, dc mandar hustai directamente ao L\jo de Janeiro pot entonunenda o azeite
e v irios outros ohjeetos, que aqui se tompiavão por al
tos pieçost»

Saiitlc p n liliea e vacei us&.
Depois das tiisies scenas passadassPesta•-■capital e na
\iiia do Espuito Santo por ocíassão do appaiecimento
da disentetia sanguínea no anoo, que acaba de findai,
estes lugares, voltando ao seu estado norinaí, teem go
zado de salubridadeo
Esta enfeimidade começou a invadir os dois municí
pios no mez de abril e sò desappareceu em junho, ten
do tido assim uma duração de ti es meses
Depois disto também o município de Linhares foi
accommettido do>’mesmo mal, que ahi reinou com
giande violência nos mezes de agosto e setembro
Bem tristes erão as cúcumstancias, em que então se
achava o os habitantes de Linhares, aquetn tudo falta
va, até um parocho que assistisse aos enfermos nos seus
últimos momentos com os^soccoFros e consolações da
religião
Chegando estas noticias ao conhecimento do gover
no provincial, cuidou clle logo em mandai algum soccorro ao município de Linhares; e nisto eneontiou n 5o*
pequenas diílieuldade$5 corno ppdeis conjectur&r po-
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í ?om,

mediante os bons ofliuos do capcllão da colo íia
de Santa I/abcl, Frei Wandelino de ínsbuuk, foião
os Linharenses convenientementt soccorndos hsle di
gno ministro da leiigião, sciente das pih ações e sofíiimentos do povo de Linhares, partio uumediatamentc
para ahi, elá esteve duiante a maioi forçada epidemia,
pi estando o pasto esperitual aos que delle necessita\ão,
e tambein soceorios pecuniaiios às famílias indigentes,
paia o que o habilitei com os necessários meios
O governo imperial, aquém dei immediatamente
, paite d’eslas occoi rencias, se dignos approvai não só a
ida do leferido capellãoà Linhares, como a despesa que
íoi necessário fazei-se para soccorro da pobieza
Em ambos os períodos e kigaies acima referidos a
moléstia leinou epidemicamente ; depoisd'isto, e ain41a actuahnente,contÍQuão a surgir casos isolados.bem
que íiequentes da mesma enfeiinidade não só 11’esta
cidade, como nos municípios, que lhe fi£ão ao noite
atè 0 de Linhares ; porem felizmente estes cazos nfio
appresenlão 0 caiactei de giavidade, com que a molés
tia costumava invadir durante a epidemia
São estes os factos mais notáveis íelativos ao estaio
sanitario da provincia, acontecidos n’ella depois da
vossa ultima^reunião
No mn íicipio da cidade de São Matheus, no da víila
da Bana do mesmo nome, e no de Lmhaies costuma
haver periodicamente uma epidemia de febres de calacler intermiltente, começando ordinaiiamente a«mvasão do mal quando as agoas principião a baixar Esta
infermidade não tem sido convenientemente estudada.
;Por falta de pesôsas habilitadas, aquém 0 governo pos
sa íncumhii esse trabalho, que alias sei ia de muita utihdadcipara a prot incia
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Heíste o ingai proprio para cJcrlai 'r--'os, que o gov?mno impeiial não pôde cedei a* ilha do Puncipe env
e >nsí*<]uenciã de <onstituii ella um piopno nacional, do*
qual só a assembléu geial >pôde dispôi foi esla a re»posta que obtive le ulo~a s )lit itado na confoi mídade da
lei n 0 36 de 3d de julho do n i :io pissido
(i ímpio que delib »rois algum \ cousi a este lespeito;
p/uqne o eslabelcnme ito de um cemiterio fòra desta
cuiuiea um i necessidade indeclinável
Pessoa» (ompelculeSj a quem'lenho consultado sobie este objoclo, tno dizem que ftonteiro à referi
da ilha doPiincípcha um terieno tão apropriado eomo
dl i pari o cemltcrio, e a ser isto assim, me parece
mais vantajoza a nleia de ser elle ain estabelecido,
porque, dispensando a ponte, ha veria economia de tem
po e dinheiro
Apenas n’esta cidade são vaceina las algumas pessoas
por foia deita mão só não existem gcialmente pessoas,
aquém se possa incumbii semelhante sei viço, como
acontece que a população se iecusa obstinadamenle a
lé cbet este beneficio, tendo sido quazi improficu as^
algumas deligeneias, qqe ocommissaiio vaceinadoi tem
feito para empregar a vacciua foi a desta capjtal.
Durante o anno ptoximo pasudo reeebeiao vaccm&
n>sta cidade /i()3 indivíduos de ambos os sexos.

C a s tis «lè c a r i d a d e
Necessitando o hospital da santa casa da misericórdia
desta cidade de promplòs repiros, e não tendo meios
de os fazer, reconei a ádministiação á piedade dos
íbis; eoão fui balda lo o seu esforço, porque coiseguin -
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•

realisnr uma sahsçrip:ão q ic m nto t à quanlia d 3 p*
1 240$) 300 Esta qmntia e á da is 509$) 999 v »adm
paia similhante íim na ugenic lei do orçamento, to is*
titucin tudo qi.nto Ih pãia fiíer ia^e á estis de ;,>)•*
sOS
À meza' )a toirí despendido paite daqõelltis qu ml ias
em matei ias, e vai d;ti prhu ipio à obra, espcuando qua
a ppdcíá concluir mediante a continuação do auxilio
dòs íieis, e doo o :so No a ino cnfnpi omissuHo de 1859 a i85/i m »liou a
leieila á quantia d 3 rs <L'> >>$709, ca despes» a de
is 5 7/i0$)*122* deixando .assim um saldo de is
í>âI í/7>S/i6, pouco infonor ao que Unha (içado do an
uo ante3ed note,
Forão tiactaios n > hospilil duiante o masm j p mío*
do 2 )) doontôs, entrando neste nUínôíO 1/j2 militans
sáhiiãò curados 18597fíilfecciàó ãTL-é ainda íitatão em
tr iciamenlo 28*
De cpnformiiiadíicomm Li n ®13 dõSOMe s tombie
de 187)0, poda em prúticuqiela resolução da presidên
cia de 15 do mai >•rloaim’) p»ss»do, dou -se comes.) a
amstrueçã ) de um hospital de cai idade ua \ ill» da*
ikinare S Mithens
.

’

C » ,i» » m s

• Em víi.udeda autfioi isação concedida ao cone no n )
artigo 17 § 1 0 da \ igente Lm do orçam e t >, conli ítlej
com o i idadão Manoel«1 >sç Souto pçl ) pi,*
de jsç1 ‘000x7)000 a compra de uma c;isa> na í ia d » m d; u d O'
vrlIa do Espirito Souto paia pato da rçspoe i\a muu t . ?|t|»!illadôv Este prédio t eu acto nmo lac 5es s dliueoíO s-
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paia o :Jm, á quo he destinado, c piomelte dinação,
porque lie novo o co istiuido do pedra e cal Cons al
guma despesa mais, que não ex.coderá a is 150,77)000,
iicará accotmnodado também o xadrez Opioducloda
auematação dos miateiiaes da antiga casa acha-se reco
lhido ao cohe .de respectiva municipalidade.
])e igual providencia neeessitão com muita mgencia
as villas de Ilapemenm, Santa Cruz, e Sena em con
sequência de so rcanii n’ellas o tiibunal dqjury
A baica de passjgem desta cidade ao Poi to Velho e
Itacibu foi entregue á cainara municipal oomo deteumnnsteis ; poiem, aJiando-se a camara sem meios de a
(osíear, iepresentou-me sobre isto, e eu tisedeautholisal-a paia esse fim Ser-\os-ha presente o balanço da
receita e despesa da refaiida barca ; e à \ista deiíg de
liberai eis o que fôr in us co ive dentemos instei esses pulihcos. Devo poicun iiifoimar-aos que nunca acamaia
pòde conseguii fazei tiabálhai a bai ca tom :regulaiidaTendo-mc a camaia municipal de Itapemei m iuíoi_
mado que a po de da— Mui itiba—se havia de lal so: te
deteriorado com a giando enchente de janeiro do eoiuente anno, que eslava poi instantes a sei í ímfatia a
s^ommunicatão com a \illa poi esse po do, a aulh ui
*s}\ a fazer o conceito necessário lançando inã >do *a! íu
da sua lecciía, persuadido que não deixireis de appioxai esta medida
A mesma camara pcdii -me milhai sarão paia \endoi
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a-*( asa em que fazia as suas sessões em consequência
achui-soem ruina; porem, entendendo que a não podia
dai, oídenei-lhe quea fizesse arrear, pondóem guardà
os nuiteriaes?
Piepiesentando-me a camara municipal da * íliiv de
Einhaies^opessimo estado das estradas qpe conduzem
da villa ás povoações da Barra e de-Aguiai, e a est
sez de seus meios para as rcpaiai, u mandei supptn
coma quantia de is 209$>90(t, tirada da veiba—re
paros deestiadas e pontes—do orçamento de 185/i,po
rem, segundo me infroina a mesma eamara, a riià esta
ção ea giande enehèníé de^janeiso, a tem embaraçado^
de modo que ainda não'deu principio a esses icpaios,
aHás de uigarttissima necessidade, como tive eu mesmo
oceasião de observara *
Ser^vos-hão presentes opporlUnamenlc as contas e
ora^menlos das camaras, nmnicipaes;
>

$éére4atfa> 'do^giweriit»
Ha\endo ciescido e se compltóado muito o oxpediente, que pesa sobre esta repaitíção, já o seruço não se
pode fazer com a regulai idade e piomptidãa convenien
tes sem que se augmente o numero dos seus empiegadóspara que se lhe possa dar nova orgamsação accommodada às nevas necessidades.'
Convem, òu antes, he necessário que a secretaria do
goveino seja Qrganisada em trez secções pelo menos*
para que, classificado* os trabalhos e divididos ontse
ellas, possa o serviço ser feito como convem.
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T-ambem é ilc ui gente necessid ide que habiliteis
,o governo a pòr o archivo <la secretaria à caigo de ura
oííkial habi), que, podendo occupar-se delle, o conser
te do modo conveniente quanto mais adiada fôi esta
i eoessidadc, lanlo mais difiicil seià remedial-a; ecousns podem suceedei, que nem-um lemedio tenhão
Tudo isto se poderá conseguir cieando-se mais um
oíluial c um amanuense , os que jà existem poderão
Ta mar duas scctões, e os que Corem novamenle creados a tesceiia, a qual podeià ser regida pelo officiul
. maior, puta que o oíViJal se possa encai regar também
du arciiivo. L*sta ueatão é necessária., se queieis, como
acredito que desejais,; que osla provincia marche em
pcogiiçsso
Com esta ci cação podeia: dispénsar-se o diaiisía
Eembio-vos a necessidade de serem reimpressas as leis
provinciaçs dos annos de 1835 a 18á2, como vos fiz
ver no meu antci lot leíatoiio
Em execução da lei provmc aí n 0 12 de 29 do julho
do;anno pi oximo pasmado foi aposentado o oílicial maioi
da soí retaiia do go\ei no Ventcsláo da Cosia Vidigal,
tujos bons seniços, paia lazei lhe a devida justiça,não
devo,passai e.ra silencio n’esla occnsiao ; e não se tendo
.apiesentado pessoa alguma habilitada püra este emprev
/to, contiuúaélle mesmo a seivil-o interinamenlo
A sala do palncio da presidência, em que existe a
se,c.ielai ia do gover o, ncussita de promptos topaios.
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viirclstes.
Também o pessoal desta repartição não be bastante
para dár expediente aos trabalhos, que estão a seu
cargo por Vezes me tem representado sobre isto o
seu administrador, disendo-mo que, por lalta de em
pregados, não lhehj possível tei os íegisltos, que são
necessatios ; o que não póde sei senão cm detiimento
do serviço
Em execução da lei n 0 10 de 28 de julho do anno
passado foi a administração das rendas piovinciaes mu
dada paia uma casa .da rua da Praia, onde tem suíTicientes íuxommodações
Não tem porem este predjo tdd.is as condições dese
jáveis;- e nem hu possível obter se algum com taes con
dições, senão odificando-se de proposito
Por acto de 27 de fevereho do cone tle anno foi
mudada a meza de rendas, que existia na villa da Barfade S Malheus, para a cidade do mesmo nome Es
ta mudança foi uma foi èada consequência da dehbeiaçi> que toinastcMs noaitigo 15 da lei n °9*de 2 fi de ju•IhodoanníO passado, tmmdando;que o imposto de fari
nha e de quáesquci outros geneios embarcados nu
compreliensão da cidade de 8. Malheus fossem cobiados
pelo lespeetiv) agente ; poisque, tractando-se de poi
em pifatiça siimUnnto delibeiação, surgirão dilliculdadestaes, que m > houve outro meio de salvcl-as
Deyo porem dizer-vos que o systema, que estava eni
pr ilica, de seiem iccebidos na ^iilã da Baira* onde sc
«despachão as embm cações,todos osdiieitosde exporta
r ã o , é o unico compath el com a boa fiscalização da ren?»
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da e o menos vexatório para o commercio Àíem disto
um agente não ofieiece a nccessai ia garantia ás sominas que pode n produzir na cidade de S Malheusos
diieitos de exportação Hb preciso pois que reconside*eis a vossa delibeiação ; e se persistirJes nella, cum
pre que a piovidencia seja acompanhada de outras, de
modo que fiquem etrv seg irança as som nas arrecada
das, se evite n as fiau les que podem tei lugar, e se rem >v ão os embaraços, de que o commercio se queixa, o
constão de uma lepresentãção dcrigida ao governo, a
qual seiá opportunamente levada ao vossoconhecimento
Quando o Exm. barão de Itapemerim esteve ulti
mamente no exercício da preside».ia, mandou á Itabopoana em commissno um empregado da administração
das rendas, a fiaide agenciar a cobrança dos impostos
provinciaes sobre os geneios, que por esse rro sao ex*portados Este empiegado voltou depois de pou
co tempo, tendo feito pouca cousa e informando que,
sem hivar n’essa localidade um destacamento policial
do quatro praças pelo me ios, nada se podería fazei
Sen lo nomeado para age ite um^cidadão moiador no
lugar, ainda meios aLauçou, pidindo demissão passáêo pouco tempo einformmdo do mesmo modo.
Consta-me poi informações de pessoas fidedignas que
o produeto dos impostos provinciaes dos generos, que
são exportados pelo rio Itabopoana, podem montar a <
mais de l:ô03$00d rs an.iuaes** mas para se verificai
esta cobrança he necessária uma fiscalisação muito rigoavosa em consequência da facilidade que ha em dar-se e
genero como produsido na prowncia do RiodeJanei ro»
da qual he esta dividida, como sabe's,pelo referido no.
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Entretanto esta fiscalisação, se hem qne dilficii, não hn
imposs %
el estou que com a providencia acima jefcri*ja, e fazendo o destacamento também inteiessado na
eomhiança dos impostos, poder-se-hia utilisar esta ren
da, que todos os dias \ai ciescendo, havendo de mais a
vantagem de acostumar-se o povo a r^onhecer a obiigação que tem de contribuir para as despesas da pro finei a
I ifts tiu ie ç ã o p n M ic a «
*© estado do ensino primaiio reclama vossas allençõcs,
pois ainda está, como sabeis,completamsnle desoigani-sado Sem um director que inspeccione activamente os
.professores, e os impilla ao cumpiiinento dos seus de
feres, achão-se eUes entregues a si mesmos, e só fazem
o que queiem ,
Havendo jà no meu relatorio do anno passado solticí"*
lado as providencias, de que necessita este importante
ramo do serviço publico, reíiro-me á elle, poisque tudo
quanto poderia diser-vos á este respeito,seria repeti t o
que alí foi relatado
Sómente ucresentarei que, a pái da orgaaisação da
instrucção piimaria, conviria que fosse restabelecida a
cadeira da Barra de Jucú, cuja população he assás mi
mei osa para de\er gosar desse beneficio
Tendo sido aposentado o professor da cidade de Sã®
Matheus, Francisco das Chagas Araújo, em virtude da
lei n .0 2 de 10 de julho Ao anno passado, foi provido
nesta cadeira José Antônio Aguirra depois de ter sidq
•examinado e appiovado nas matérias do ensino.
Também e pelo mesmo modo foi nomeada paia a ca-
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déna de inslfaeção piimaria do sexo feminino, ultima
mente ueada na referida cidade,.Yictoiia Antunes da
f Penln.
_
Foi lenovjdoda cólonia de Santa Uabcl para a yíF
li do Espirito Santo, cuja cadeira se achava vaga por
m01 le do respectivo pyoíessoí, Firmiro d iálmeida e
Silva que na refUida colonia occupava igual lugar.sendó nomeado í ítennam nite para o substituir Manoel
1'aptista Pires As cadeiras da villa de Itapemerim tan
to do sexo masuilino como do feminino, não teera
podido aindá ser providas poi falta de oppositores haliiitados
0 Lycêò da Victoria, cuja existência dátá apen as do
armo passado, nãopódè ja ter prodúsido tòdè o benefi
cio. que com rasio d’elle se espeta cnticlanto mar
cha regularmentee já delíe subirão approvados no
fiia do apno passado $?ésWáhles em philosophia, 8
em latim, 3 ém arith netica e geo netria^e d èm francez
!
Este estabelecimento se acha provido de mobília e
dos nrais objectos necessários, sendo paga a despesa
com paite da quantia designada no § A 0do artigo 11
da lei n 0 h de 10 dejulho de 1853
J;
Os mappas n °®h e 5 vos darão conhecimento do nu
mero de individüòs, que frenqUeatarãó as aulas dü
instrução primaria e secundaria da pirdvínòia

K ililio le e a .
Conto que brevemente terk lugar a instalfeção deste
útil estabeleciunnto em uma das sallasdo palacio da
presidência, que* se está para este fiin preparando*
convindo por tanto que continueis a faVoceeèl^o com^
alguma qqota
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As freguezias deCaiapina eLinhaievjúe no meu afilêjioi ie!atorio tos; mfoimei acharem-sj \ agts, es lã o
hoje providas de pnroolns Vagou poiem a da \iila tio
TCspiríto Sinto, cujo vigut io recebeu ordem parareeoIhei-seao convento d i sua o; dem naUa cidade
Todas as quantias designadas nas leis n 0 h de 19 dr
julho de 1853e n 0 9 de 24 de julho do anuo pasunlo
pita conceitos de dsvcu sas mati izes, e com pia de orí amentos e aH das, teemsulo entregues aos í ‘speUlvas ugarios, ou a conmiissõts nomeadas pela preside i( ia
Algumas destas quantias jà si achão esgotadas sem
que se haja concluído os co icerlos, dando isto Ligai á
que tenhão parado os trabalhos
Não desconheceisounconvcnie ite de serem intci rom
pidas as obras uma vez começadas, e pma evilaí-o uie
parece propno que authoiisasseis a piosidencia á fazei
continuar aqae!fas,cujas consignações foi em esgotadas
no deiurso do antio, lançando mão dú saldo da icceita
Estou que, praticando-se assim, Imena economia de
tempoe dinheiro
Vou agora pdi-vos patente o estado das diversas mi itrizes ; e por elle conhecereis as providencia >, de que
carecem para que os actos da nossa lehgião sejão prati
ca ios, se não com esplendor e magnificência tomo ( on
tem, ao menos com a rieceí»saria decencia MATRIZ DA CAPITAL»

Esta obra hs dirigida por uma com nissão compo^L*
do referendo vigário ILeceslao Ferreira Lopü \Van-
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zél! ír, Antonio FraiJsco de Ath nde, e Manoel Pinta
Aleixo i q iaatiade rs 2 Q'J0$9í)d consignada na vi
gente lüi do orçamento fui applicada aos concertos do
<orpo da igreja e á leconstrncção do telhado, o qual se
aJia prompto desde o arco cruseiro até ao altar de N.
S das Dores bem como o forro e a pintura correspon
dentes
Com esta obia esgotou-se a refeiida quantia; e teria
elia d) ser iutenompida se não fosse o generoso ofíeiccimonto do cidadão Liiz Àntonio Esco\ar Araújo,
0 qual se propoz a foi le^ei a somrna ne^essaria para
a sua continuação até que lhe sejão consignados no^os
fundos
.
A commissão lesoheu acceitar o ofíerccime ito,de que
tenho tialado, ceita, como eu também estou, de que
vòs appiovareis o seu procedimento e consignaie:s na
futura lei do oiçamento quantia bastante para paga
mento do referido cid idão, e continuação da obra, a
qual convem que não seja interiompida paia que esta
capital possi ter biesemente uma igieja tnalnz dig ia
delia como aconteceià, attenta a peifeição, com que \âo
executa los os trabalhos
A comm ssào a\alia em tiez a quatro contos de réis o
que he ainda necessaiio despender-se com os reparos
1 ulispe isaveis desta mutiiz.
MATRIZ DA FREGUEZIA DO QUEIMADO

Posta que jãse celebiem 11’esta igreja os a tosneJsgiosos, com tu 1) não se a ha elia ainda concluída, e
co .vem q le o seja, m i to pi i íeipihnonte acontecendo
que se tenha descoberto um defeito na co stiuição dd
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téftnio, o q i il, sj .m fdi de p; i npto em igí í >, <iéve dai em icsult t io a provima ruin id i obia acabida
A despesa necessária paia a ccnclnsão desta matirz é
©içada em rs \ 030 g)030.
MA1RÍZ DAFREGUE/IA D'E YIANNA

A quantia de is 2 0 0 $ 0 0 3 , consignada na lei n * h
de H) de junho de 1853 em fa\oi d’esía matriz, não
íoi bastante pu a os concertos, que de piorapto eüa ne
cessita. O Kev vigário desta freguozia, a cujo cargo
se adia a obra, tomou o arbítrio, que espero meiecerà
a vossa approvação, de a continuar não obstante ha
ver-se esgotadò a referida quantia, porque, tendo co
meçado o reparo do arco cmsciro, que, por se achar raXído, ameaçava rui na, temeu, e com rasão, que a mteirupção do trabalho podcsse oaasionar o abatimento
(3o referido arco, e com eilea mina de parte do tem
plo
Até a data de 29 de abril proximo passado se havia
feito com esta obra nina maior despesa na impoitanua
de rs. 6£$620; e piesu mia-se que com pouco mais de
rs 20<$0Q0 ficaria concSusda
Porem outros concertos são ainda necessários, sen
do com muita urgencn os que dizem respeito ao te
lhado, por onde, quando estragados, sempie vem a
ruína dos edifícios. Esta fieguezia he uma d'aque ílas-,
em que o povo costuma a prestar-se com alguma «ou
sa em beneficio da reíegião; e por este motivo caiu» Iase que com dons contos de réis poderão fu ai e wd u i éas todas as obras d©que necessita esta matriz,
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<(*ia idos sã) as proaçòes, que soffieesla fieguezia
cm tasão nã) só do máo estado da igreja, como da falta
do onmme itos e alfaias, como mc ímfoima o Rev
m iguio Com a quantia de rs 300^030»consignada
ii t vigmto lei do oiçamento pai i os reparos dosta maí ! íh , co ísiguiu-sí mclhoraJ-a no evíeiioc, e algum tan;:fo no int uior, iestando potem ainda obias a fazer-se
: n ) se 5 ietibd>, ono all u , o qual soíTi o a falta de
uma bi iq icla completa Vs obras dosta matriz são di
rigidas poi uma com missão composta do Piev ugario
Ti nuseo Animes de Siqociia, e do cidadão Cyrillo
Pinto Homem dMzmcdo
Quanto a ornamentos e alfaias, ape ms com a somma
design ula para este fim na Mgente lei do oiçamento se
ppdo ad {ueui tiez casulas de cinco cores e seus per
tences, o tre/ estoilas parochlaes; luiendo falta de
muitos outr vs objoctos indispensáveis.
Mão j) >ss le também esta fiesme/ia os livios neces
sários para o serdço di igreja, informando-me o Ilev
\iguiio, que, que ido tomou conta dedía, não achou
diuheuo algum na ÍYoiiía paia a compra de taos ii
víos Pfeteodi unndu foi iccei a titulo d i mnpíeslitno pdo cofse piudnciala somma i ídisp ms ivel pu i
oocor.ei à esta despesa; porem, sabendo q io n >Hjvi
a mais de cem mil ts. julguei mais pr id mtc* tia/m e.ta
necessidade ao vosso conhecimento
u araiz o i Fiu-GuTEzn or o m iu iri
Ao mui louvável /elo do Rev Fiei VVandelno (Pum
,d’Íosbrutk se dose o adiai so a iãp 11\ mòi deste ímia
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pio quasi concluída ; poicm, quanto ao lesío, não tom
mais do que as tiez paiedes do corpo da igmja na dho
ra de vinte palmos Quanto a ornamentos e altaia-s
poucos sãooS que possuè a freguezia, sendo esses mes
mos adquhidos por esmolas dos freguezes
MAIftlZ DAVÍLLADO E S P I R i r O S O C I O

l)a quantia de rs 2:090^)000 consignada no § 9 *
titulo tí 0 da lei n 0 h de 19 de julho de 1853 ío i
cftiotisada a de rs. 1 000^)000 para os conceitos des
ta matriz, os quaes foião encarregados a uma commissàb nomeada pela piesidenciá Poiem complicações taes
sohrevieiãó, quo tornou-se rmpossivél fazei-se a obra
pòr simiihante meio; e pôr tanto tive de mandai reco
lher ao cotre das rendas provinciaes o dmheiio, que
tinha sido entregue á cominissão, depois de se havei
despendido dusentos e tantos -mil is com o concerto
do' telhado da capella mor
Tive em ciicumstancias taes de tentar © meio da ai rematação; e porque a restante quantia não dava paia
os concei tos todos, mandei procedei, ao orçamento poi
paites, e consegui contraclar cora o capitão João de
Freitas Magalhães a reconstrucçãodo telhado [do corpo
da igreja, e o conceito da sacluistia pela quantia de is
86G $ 000 .
*
O caracter de piobidade que distingue este cidadão
me dà a segurança de que este contiacto ha de sei fiel
mente cumprido*
Estas obras devem ficar concluídas no fim deste an«o, ou antes: então serà precjso continual-as, e paia
i$to §e faz necessária ainda aqqaptiado rs 1 QOQ$OQ9
’
'
h
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fstamatii? tambmn:tcm>urgente necessidade de orna
mentos e alfaias
M i r K U DA V I L L a DE GD. VRAPARY.

As obns d ista matriz, q 10 sí a hão à cmgo db u ma
couimissão caaip >sta d >s cid idfios Joaquim Mdiacs dá
C<oncciçüo Impirial, Joijuun Jose Simões, e Pedro
João de S j uzi , liveiâodo puai , porque, feitos os ali
cerces, e condusidbs pafca junto da igieja alguns mateliaes paia ado;inação d is puedes, sómente existia aquantia de rs. 91,^)360, resto da de rs 500^)000 re
cebida Infoima a commissão que para ultimai-se esta
obra se faz nccessaira ainda a somma de rs 1 590^090
Qnato a oinameitos e alfaias diz o Rev \igario que
a matriz necessitado tudo; poique, exísimdo elle á 26
aimos aii, nunca si despendeu quantia alguma com ;
ta*Ji objeetos
M M R IZ DA VITLA DE B EN EvEft TE,

'A igreja; que foi dós extinelos Jesuítas, e que ser
ve ainda hoje de matiiz nesta villa, tem necessidade de
Reparos uigentissimos, os quaes seião tanto mais dis
pendiosos quanto mais demorados forem* Soffre tam
bém a freguezia a falta de um palio pui não estar capaz
de servil nas solemmdades o que existe
Pèía secietaria vós serão remcUidas as infor maçõesj
que pedisteis em q anno passado á cercada importa ncia
da povoação de Piuma,; pertencente á esta freguezia,
áüm de que possaes resolver algumi cousa sobre a
pretenção dos habitantes deste lugát, os quaes pedenr
uai auxilio p ira a capblla, que ahi estão construindo
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MATRIZ DA VILLA DL ITAPEM! RIM

D novo templo, que tem de servir de matiiz nesta
vdla, acha-se quasi acabado, havendo mui podeiosaemente concorrido paia istooRav Fiei Paulo Ântonio,
vigário encommendado desta freguezia, o qüal, cheio
de um zelo ardente pela igieja de que he digno mims>tio,se propôz a dotara villa de Itapemeiim de üm tem
plo magnífico, o que conseguiu depois de nove annos de
incessantes trabalhos. Foi esta ©hra construída, como
sabeis, em sua maxima paite* poi meio de contribui
ções dos íiéis, agenciadas por aquelle sacerdote, en
trando elle mesmo no numeio dos maiores contri
buintes.
Ponderando-vos que o município de Itapemerim he
furn d’aquelles que irais se tein avantajado nestes ulti
mos tempos, devo chamar vossa altençao sobie a con
veniência de proverdes á commodidade dos seus habi
tantes, que morão a grandes distancias da matriz, e
que por este motivo se achão quasi privados dos soepoti o s espirituaes.
Assim pois me parece obvia a v a n t a 
gem, que havería em erigii-*so em capella curada a povoação do Alegre
*
Ou\i o que a este respeito me infoimou o Rev vi;gario, e vos convencereis do acerto desla medida
4< Desejando cumprii { me diz elle em data de 15 de
«abril) « o mais cedo possível ao que V Ex me incum« biu rclativameute «ao Alegre, tenho a satisfação de
« informar-lhe que este lugar abrange uma extensão
« de 13 a 14 legoas quadradas com mais de oitenta ta« mihas, entie -as quaes se conlão alguns fazendeiios
« abastados Esta paiagem dista do Caxoeiro de Itapeméura 12 legoas, com üm clima excellente, boas

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

Relatorio do Presidente da Provincia - Dr. Sebastiao Machado Nunes-1855

( 9 0 )
<c tonas, cujos proluctos polem su letados ao lugar
« do cunhai que em canos meliante uma estiada que
« projeeíão fazer; c para cujo serviço os moiadoies se
« quotisaião, e consta-me que a sul sudp^ão jà somma
« a quaüo contos de is E* um sitio que ha depios« pejar ini,ito;e tQk.iar-se-ha um dos mais-impjrtan« tes destemí uicipio. 0 aica al e4u situa hv em umas
ii íeiiastom l 5(K)*braças quadradas, queo finado João
« Teixeira da (mncmçâo doou para este firn, e por meio
« de uma escnpfura a N; S da Penha Ah» existe uma
« eapella, debaixo da imoia^ãO dá mesma Senhora?
« quasi ultimada, e n’ella por vezes celebrei m ssa
« Tem AO palmos de fundo çoin 2A,dc larguia, teita
« .(Qsn boas nvadeiias e a expensa* dos fieis. Há duas ,
c< .çasas de nogpeiQ, e se ostào çonstoindo outras em
« vista das vantagensque se piomettem com as tropas
<{ da piovincia de Minas* que facilmente podem descer
« a poimutar os seus geneios
'
« Està se fonnun lo outia povoação no Rio Pardo.
« que designa no Itapémerim, fica a Leste do Aiegie
« na distancia de 10 legoas Augmenta de dia em dia
« em familiasda pnovinciíLdo Rio de Janeiro e Minas,
« e dizem que já conta mais de 7J) fogos ; Calcuião»
« q.ne os habitantes do Alegre e Rio Pardo passão de
« doas mil, e estas duas mil almas não teern outro soc« corro espiiitual, senão o que de tempos em tempos
ihes vou levando às suas próprias choupanas, pois hf
a maitodifíiciiltoso vir á igreja maíiiz, que pma algum
« disía perto de AO legoas
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Fmalisarei o que tenho a diser-tos sobie a fregue/ta
de Itapemeiim lèmhiando-\es o que vos dice no meu
relatorio do anno passado á cerca da prelenc&o dos hahitantes do districto de Itabopoana
,
MATRIZ D A' \ 1LT A I) A SFRRA

Eskcfreguczia apenas tem necessrdade de ornamen
tos para o ordinaiio, lia vendo ainda ctn scr algum dinheiio do que tem sido consignado paia lepato da igicja em e o isequeacia de tfep estudo po?'algum tempo pu
nida a obia
MVTRIZ DA VIIF A DE NOVA ALMEIDA -

Os eowertos desta igreja estão a, caigo de nina commissão composta dos cidadãos Manoel FerrCua de MonteSjAittonio Leite de Alvarenga, e José fUbenO Puno,
; í
» qual já deu principio à obra; mas, nãò sendo possuc*
concluil-a sem nova consignação, comem que, pata
não ser inteirompida, Ihé decreteis no\os ltmdos
A freguezia se acha soífrhehnentc munida de oi la
mentos e alfaias com o emprego da quantia pata este
lim votada na vigente lei do orçamento, potem toi ne
cessário fazer-se uma maior despesa na impoitancia de
léis 53$>7A7 como perante mim provou <um docu
mentos :o ítev vigano, pedindo-me a nulemnisação
couto que \ésa decretareis, visto que, não me tn ban
do, aulhorisado, deixei de atteo-lel-a, nãJ eLstanl»
aehal-a justa.
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MATRIZ DA VITLA DF SANTA CRUZ

A igreja matnz desta villanão necessita por ora de
repuo algum, mas, sendo de fraca construcção, preciV
sa de muito cuidado na sua consenmção
Acha-se também a freguezia soffrivelmente munida
de oi namentos e alfaias cota os que acabão de ser com
prados pelo Re\ vigano mediante a quantia de réis
/sÜO$0OQ votada na vigente lei dooiçamento com tu
do necessita amda de uma custodia, de um palio, de
uma capa deaspergas roxa, e pnncipalmente de um si
no giamie pot se ter quebrado o que existe, podendo
adquenr so um igual com a módica despesa de réis
'] 5 O$OO0
MATRIZ d a vir.LA

DE LINHARES

Os oíTicios divinos são piaticados aqui em uma casa
paitkulai por se haver de todo iuutilisado a antiga
matriz a que se acha era construcção á expensas do u_
dadão Rafael Peieira de Canalho não tem tido anda,,
mento e ã consequência da faila.de opeiaiios Este ndadão, entretanto, cuida nos meios de .levai a efíeito
esta odííicaçãode tamanha necesidadc
MA 1RIZ

DA VILLA DA ,B ARR. A DE S.

MATHbüS

O templo, que se está construindo nesta vilía paia
servir de malíiz, tem as paredes do çoipo da igreja ju
pionapías e o competente telhado, bem como parte da
tone Tentfa sido ajustada por empreitada quasj toda
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a restante obia de pedteiro, relativa á capella mòi e
sachristia, confio que esta edificação’ de agora em
diante \ai lei um lapido andamento»
MATRIZ' D a CIDADE DE S MALIIEUS

A fio va Matriz que se esta edlficando n’esta cidade
jOin piomplas liez paredes do corpo da ígieja até a yU
tina de 45 palmos* íaitando tonduir-se oaico ciuseno
oa patèdedo lado da capellu mòr.Leln como o fiónlespicio, paia se podei começai o engradamento do telha
do Adiando-sc a obia n’este estado, \iu-se a ca mar a ■
municipal, que a dmge, na impossibilidade dèdar-lho;
o impulso netessano; porque, havendo a receita arretadada chegado apenas i quantia de rèis ,»:52Ò$00 ),
já delia se havia despendido a de réis h 48ft<|$>830 até
11 de novembro do anuo passado Então communicoume que o cidadão Matheus ántonio dos Santos se offerecia a emprestar poi um anno sem juros a quantia
de um conto de rs com a condição de lhe ficâr hypotheeado o icndimento doómposto de 1 por cento sobre os
generos expoFtados, concedido em beneficio da obia
mas como eu não houtesse authotisadoa hypotheca por
entender que o não podia fazer, não foi possível conljrahir-se o empréstimo Isto me communieoii a camara
em data de 11 dè novembiO do anno passado, e em
data de 17 de inaico do coriente dirigiu-se à presidên
cia disendoquea obia se achava paiada E o Rev \iítrio desta fieguezia, oíTruando-mc em data de 1/t
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findo, me diz « que a mova matriz só depois dè
tc longos annos ficará cóncluida attentaa mesquinhez d@
« rendimento do imposto concedido em beneficio desta
« obia ■»
A’ vista dò expandido, deliberareis o que julgardes
mais acertado.
Também ha nesta freguezia giande falta de ornamen
tos- e alfaias: a quantia de réis 3OO$0OO votada na víjgènte lei do orçamento pata este iim está muito á quem
das necessidades O Uev. vigário avalia em 60O$OOO
i s o que hc ainda preciso despender-se; e devo infor
mar-vos que elle tem procedido no em [nego daquella
somma com todo o zéio ecoiiomico,, digno certamente
dé elogio

€{illieq[ne§C e c h iliitiç ü o <Io§ iiitliosi
Tendo em agosto do ánno proximo passado me dii iigido ao akleamento Imperial Affonsino, verifiqui com
prazei que este estabelecimento se acha em estado sa
ptisfactoiio, devido principalmente aos desyelos, qtn
com elle emprega constanlcriiente o Exm baião dr
llapemerim, diiector geial dos índios nesta provincia
Os Índios ándãó vestidos irèguiarmOntei e colhei
mantimentos em quantidade suflkitinte para sua su;
lentação, jd-vendo por isso naahufídançh: ciião algui
gado o diveisosnnuuaes domcstfços; mas não exercí
poi oia industria manàfactureira de qualquei espof i<
enti etanto algumas mulheres já costurão alguma coa
e aíUMão a sua icupa e a de seus filhos.
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O diiector geral, de quem acima fallei, (em feito applicar alguns indivíduos a oííiuos mediamcos, e tem
tiiado bom resultado huuui utn ferieno, que dirigiu
com vantagem uma tenda por algum tempo, mas que,
sendo atacado de hydiopeaia, falleeeu no anuo passa
do ha um bom oííicial de pedieiio, que bons sei viços
està prestando ao estabelecimento,e estão dous apren
dendo um o officio de terreiro e outro o de carpiulcii o.
Às senzalas,em que habitão os indios, achão-se arrui
nadas» e notei nelas pouco aceeio, devido ao modo
de vivei desta gente
Lste estado, posto que se não possa dizei florescen
te, não he desanimador tendo-se em \ista que estes
homens ainda ha pouco vivião dispersos pelas matas
quasi como feias
0 aldeameato, alem das senzalas dos indios, possuo
unia soflriyel casa coberta de telha, que s-erve de mo
radia ao encarregado delle, e ao tiopeiro, uma tenda
de terreiro,um moinho movido por agoa, e um mojólo
Achando-me em Linhares em novembro do anno
proxnno passado, tive occasião de encontiar-me com
alguns sehagens botocudos, cuja aldea tentei visitai a
\er se, mediante algumas providencias, se podei ia
íoimai um aldeamenfco no proprio lugar de soa habi
tação, porem obstáculos inveneheis se opposerão á
reahsação deste projecto
Posteiiormenle a isto meinformou o subdeiegado de
Linhares, Carlos Augusto Nogueua da Gama, que
aquelles indios e outros se achaião reunidos em um lu
gar mais aproximado á villa, e dispostos à trabalharem
o a receberem a diiec cão que se lhes quisesse dar, eo,i3io lhe tinhão mandado dizer

5
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hneatieguei então o vigário da fiegueziu dc visitar
osso Iiigar para informar-me; e e íI e o f‘z* tendo poicin adoecido na volto, nãò pode ainda ofliciar-me,coníoi ajo me communicou o referido subdelegado, acerescentando que havia acompanhado o vigário, e que tinhão achado 70 e tantos índios íeunidos n’aquelleí lu^
gap e dispostos a se aldearem
Tnmbem*adiantc do rio Santa Joanna meia legoa pou
co mais ou mc*nos distante da estrada de Santa The re
za, foi descobeita uma aldeia de botoeudos, os qtiaes
chegarão á falia sem dilTiculdade e receberão alguns do
nativos, que lhes fez o capitão Antonio Fernandes d&
Andrade, empresaiio da dita estrada.
Qder a uma, quei a outra destas aídeas* tenho man
dado distribuir vários donathos^e algnm sustento,pro
curando assim lámçar os íundame itos de dois futuros
aldèamontos nessas desertas paragens, como tánto con
vem. Estas despesas. temsido feitas pelo cofre ger ah*
fo k n is a ç ã < s \
N5o tenho neeesidade de esforçar-me para vos con
vencer das vantagens da colonisaeão: vossa ilfus^raçao
as comprehendeiia, ainda quando não tivesseis diante
dos olhos os exemplos, que offereeem a colonia de San
ta Izabel, ea antiga de Santo Agostinho* hoje fregue
sia de Vianna.
Sem ^desconhecer que os recursos da província são
fracos*,; ma persuado que alguma cousa deve elia faz er
em favor da çolonisaçao; e eu lembraria como medida
principal a da provei des a que sejão medidas as se is
hígoas quadradas de tenas,? que lhe fotão concedidas -
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paia a colonisaçãopelo> artigo 16 da lei n 0 5 1/j do 2$
de outubro de 1848, paiccendo-me mais vantajoso que
sejão escolhidas no prolongamento {das duas estradas
geiaes de S Pedi o e de Santa Izabel, onde se pode
actualmente pioceder à medição sem contestação de
posseiros, ou sesméiros
Medidas essas terras,nãostardaria a foimat-sealguma
empresa particular para as colonisai sem onus para a
piovincia
Verdade >àe que este meio tem seus peiigos; vquasi
sempie quando se apresenta uma idéia, que he por
i todos abraçada, «não fÜtão homens ou demasiadamente
ambiciosos, ou mal intencionados, que lanção mão
d^ella, como de uma bandeiia com que secobiem, pa
i ra podeiem obtei fins sinistros,5ou*de mera especulação
individual ; e não se lhes dão dos prejuizos. que eau- são, uma vez que possão satisfazei a paixão, que os do
mina cntietanto por ser sujeito a perigos esse meio não
deve ser de todo regeitado, podendo^ tirar-se delle van
tagens inealculaveis sendo empregado com as devidas
cautelas.
Formou-se iopouco no Rio de Janeiro uma compa
nhia com o fim de empiehendei a colonisaçãodas terins do Rio Novo peitencentes aos municipios de Benevente e Itapemeiim Não foi porem feliz nos seus
primeiros passos; porque, havendo na provineia abundancia de exellentes terras, que podem ser medidas
-sem contestação »de posseiros, ou sesmeiros, escolheuse desgiaçadamente as terras doPuo Novo, onde, boas
ou màs, existem muitas posses, e ate a sesmaiia peitoncente aos indios da antiga Reritigba} hoje BenevonUe ) Ora, não se achando montada a repartição das
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(erras n’esta pinvimia, e nem cm c\eicicio'os juizes,
que (com de conhecer dos direitos (Testes posseiros,
não onde piogredii a medição d’essas lerias, que se
tentou começar; por que, dado mesmo o caso que todos
esses- posseiros lenlião de perd-erns suas posses por não
deverem sei consideradas legitimas ou lègilimaveis se
gundo a lei, é d» maior evidencia que uma tal decisão
só pada s>r piofeiida pelas authoiidades competentes,
que são osieíeridos juizes
Fntictant) estou persuadido que esta assossiação,
comenientemento escLnecida á cerca de seus ve rda^
déiios iates esses, ha de piogicchr; poiqueou, prepara^
dos os mnnicipios com as convenientes nomeações paia
que tenlno lobos os p isseiros e sesmeii os as devidas
seguranças e gaiantias, a medição se ha defa/er mesm> no Llj o Novo, 01 a compiniiia In de escolher ou tia
íjcalicbde ; poiqpa para ella deve ser indifeicnte que
o ressento da cohmiu sep m Hio Novo, ou quaesquer outras das fei tilíssimas terras,, que possue a piovincia, e que podem sei medidas sem duvida ou con
testação de alguém
Também o Dr.NicoIáo Rodrigues dos Santos França
Lçite forma no Puo de Janeiio projectos de colouisação para o PiioDoce,
À colo lia de Santa Izabel, segundo o ultimo íecenciainentò, o qual foi feitocomtodo ocuidado se com
põe de213 indivíduos, sendo 74 biasileiros, e[4 39 estrangeiios. Desde 1847, começò da colonia, até agoia
tem havido 84 nascimentos, e 10 obitos de biasileiros
dos colonos primitivos teern fallecido 35 Muitos dos
colonos jà possuem estabelecimentos dc café de alguma
importância
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eom niercio c n a i e g a ç íic f
A agiiuiltura, oeommercioea na\egação conlinuâo
no mesmo estado, em que os descíc\i no ineu relató
rio do anno passado nota-se ainda pouca actridado
nesías importantes fontes da liqueza publica ;e nem
lie possi\el espeiai-so que teulião desemvoh imenlo
correspondente aos excedentes meios, que oíleiece a
prouncia, senão quando se tomarem commtinh aveís
as seslradas qne condusem a pro)intia de Minas, ou sc
deemoher a colonisução
Entretanto he agradavel reconhecer, pela compara
ção do presente com o passado, que estas industrias
tem tido um melhoramento sempre progicssh o, ain
da que lento ; ea pro\u dbsto ó que a prodtnção do
<afé, que à poucos annos era insignificante, con*lituehoje a principal rendada pro\inciâ

pnhlicas»
Existindo uma porção de tubos de feiro, que não
podem ser empregados em um cliafaiiz pelo svstenia
de cifão em comsequencia do seu grande diâmetro e m
relação a quantidade dragoa de qualquei das fontes pu
blicas desta cidade,entendi que podião ser apioscilados
com muita vantagem fa/endo^os colocai na Fonte Giande paia substituir o antigo e estragado éncanamende telha He isto o que tem retardado a conclusão
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da
ua

icodificação

deste chafariz; p o iq u e, não h a v e n d o

piovincia e x p o iie a c ia

«ealam enlo
giandes
j .tendo

algum

dos

tu b o s.d e

em báiaços,
poicra

d o tr a b a lh o relativo ao asferro,? te n h o lu ta d o com

c o m o ?he facil d e c o n j e c t u r a r - s e :

i n c i d o p a r te delles com a ch eg ad a de

m a te iia l ápplioavel à o b ra , creio q u e esta fic a rá

S)ievemente c o n c lu íd a .

Reflectindor-se *.que, conseguido o assentamento dos
tubos, deveià o encanamento durai muitos annos, e
, utilisair-sc uma despesa, que estava perdida, deve-se
í onvu que a lesolução de demorar a obra tem sido dictada pela prudência, muito principalmente quando
nem por isso o publico tem soffiido falta d’agoa em
ui7ão de não se ter,tocado no antigo encanamento de
telha, e de Jiavci-se .dado maior capacidade á caixa de
dcstiibuiçâo, a qual ha muito tempo se acha prompta
. CHAFARIZ DA CAPICIIAIVA.

Esto chafariz lambem soffieu um ligeiro reparo no
seu encanamento
CAES DO-SAXJ ISSl.no

;Achão-se remoudos todos os embaraços que impedião o começo desta obra, a qual jà teve principio vai
porem progredindo mui leutamente em consequem ia
do alto pieço a que tem ultimamente chegado tanto
materiaes, como os jomaes, dí sejando a commissão
*encarregada desta obia procedei com Ioda accommiu
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P0Y1E DO FUNIL SOBtlL O RIO SANTA MARIA

O cidadão Francisco d’Amitim Machado contiadou
a <otistrucção d’èstd ponte pela quantia de rs í00$000‘
designada no § 2 0 Titulo (5 0 da lei n 0 h de 19 dè ju~
llío de 1853; e esta obra se acha prompta* sendo porein examinada pelo engenheiro, foi achada defeituo
sa em sua constmcção em consequência de assentai em
os stalu'ds< sobre pedras de supci ficies íncl nadas e
este defeito he hoje inemeduuel O empresário des
culpa-se com o plano que HiO fói dado, no qual não se
iez conta do pieparO d’aqi1ellas pedras, c em vista dis-^
to julguei não deser impor-lhe a pena cormenuonal,
havendo mstó também atlencão a que o valor da pon
te lie? superior á quantia poique foi contraetada, se
gundo mo informou o engenheiro
Com o defeito acimc* referido* dem inda esta pon íe
muito cuidado na sua conservação; mas nem por isso se
toma impiestrtvel, e a prova he que já pôde icsisth a
grande enchente, que houve no começo deste anuo
PONTE SOBRE O RIO MUQUI.

A eonstrucção desta ponte esta encarregada a) ca pi pio João Rodrigues Barbosa: ellü fica na estiada -que
communica a viüa de Itapemerim eom o intei ior do
município passando pelo importante distncto do (axoeiro ; e como o rio Moquí difficilmcnto dá passag *u\
no tempo seco,e na estação das agoassô em (anoa pode
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hspero que com o producto da subscripçao, de que
foiio encariegados o capitão Aid*anjò José de Sousa»
o tenente Lui/ José Alves e Silva,e o alferes Luiz Mo
leira da Silva Lima esta ponte íicarà brevemente coní Inida sem mais sacníicio para o coíie provincial,alem
da soimnavotada no artigo 1L § 2 °da lei n 0 h de 19
de junho de 1853
poyff

DO p f r o c ã o

Tendo o coatiactanle dos lopaios desta ponte dei
\ado de cumprir as condições do contiacto, como jà sa
is os e representando-me a cainara municipal de Guaiapan sobtc o estado iuinoso d’ella, foi com o cida
dão Francisco Pereua da <-osta fixado um novo contiaito, oluigando-se elle a fazer todaaobra necessana, c a so receber o preço ajustado depois do condoí
da, sendo achada conforme as condições, a que se obii"
gou
r O M E DL MARICARA* SOBRE O RIO GRAM) E

Fazendo-se muito necessária urina ponte sobro este
iio paia icmiit a povoação de Cariacica, que por elle ire
dividida, a contiaitei com o cidadão José Joaquim
Pereira Lima, pela quantia do rs G25<£*)009, e t st a
obia se acha concluída com toda a peiíeiçüo c*scgman
ça, segundo acaba de míormar-me o cmg< nhoit o \
po ite assenta sobic dois encontiose um pegiio de alvenaiia, c é toda construida de evcelientes madeiras de
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ífeí, piomettcndo poi isso muita duiação ; tem 82 pal
mos
compiimento sobre 12 de laigura Concloida
assim esta obia reconheceu-se que he ainda necessaii0
que sejão aterradas as suas extremidades e m conse
quência de haver de um lado 7 palmos e de
outro 5 de altura do chão ao pavimento da ponte, sen
do de notar porem que nem por isso se acha ella ele
vada de mais Tem-se poi tanto de mandar procedera
este accrescimo de obra
O levantamento desta ponte foi authorisado pelo
artigo Oi da lei n 0 IS de A dejulho de 185*2; e foi
minha intenção mandai satisfazer esta despesa pelo sal
do da receita em virtude da autorisaçáo conferida á
piesidenéia pelo artigo l i § 5 0 da lei n 0 h de 19 do
julho de 1853; porem, não tendo ido expiessa esta de
claração na oídem que se expediu para o pagamento,
•foi este feito pela \erba designada no titulo 6 0 g J
da mesma lei
CANAL DO ALEIXO.

■
)

K eamara municipal da vilía de Guarapaiy,authorisada pela piesidencia, contiactou com o cidadão Manoel
Pinto Rangel pela quantia de réis 1 200 $ 0 0 0 a abeituia de um canal, que deve partir onde teimina o
rio—Aldea Velha—pela linha mais lecta que for pos
sível até o lugai denominado—Àlcixo O contracto foi
assignado no dia 30 de março passado, devendo ficar
lei minada a obia dentio cm seis mezes.
6
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O canal deve ter 16 palmos de lárgma e a piofundidadeque fôr necessária para que as agoas do rio acima
íoferi(Jo sc coimminiquem com as do canal, de maneiia que venhàoa offetecei fiança navegação. Em data
de 1 h de abtil mfoimou acajnnraque os trabalhos tinhão começado
CANAL DO UNA

Tendo-me tepiesenlado a commissão encarregada
desta obra que eia conveniente que se mandasse abiir
o canal poi Jaculiy, assim o ordenei encairegando este
trabalho a outia commissão compostadoscidadãos Justiniano Martins MeireStes^ Cynlto Pinto Homem d’Azeve"
do, e José Fiancísco da Silva Mello, os qmaes deião
principio aos trabalhos, e parárão por se ter esgotada
a consignação Mas o^correu que nesta occasião infor
mou-me a 1 acommissão que o canalha via chegado %
um comoro de arei, necessitando por isso de no va
direcção A’ vistad'isto, tive por melhor não mandar
continuai com a obra sem o conveniente exame e pa
recer do engenheiro* p que ainda não tem sido possivaj realisar. Este canal poderá ficar concluído dentro
em quatro mezes* trabalhando-se regularmente
*
GiNALpíE KAÜÜíAS».
*
Esta obra também tem estado parada, primeiramen ,
í© pqr se hayer esgotado a consignação e depois por
ter apparecido a estação chuvosa, em que não se pòde
executar trabalhas de similhante naturesa: depois dis-~
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to aulhorisei a sua continuação Este canal tem 28A
biaças feitas, restando por fazer 193, que com um ser
viço icgular poderão ficar concluídas em 8 mezes,
ESTRADÁ DE S. PEDRO DE ALCÂNTARA.

Em agosto do anno proxirao passado transitei por es
ta estrada até o aldeamento Imperial Affonsino, vol
tando por Itapemerim : as noticias que tinha áceica
delia forão coufiimadas pelo que observei: a estiada so
acha em mào estado, ée\ido principalmente á mà esco
lha dos lugares por onde passa, não se tendo pioeuíado fugir das subidas diífkuJtQsas,nem dos legares alagadiços. Porem o que maiseonccire para que ella se
ja tão pouco frequentada he a falta de pastos, pois na
grande extensão desde o quartel do Chapéu até o al«
deamento não ha mn só morador Este inconveniente
podia ser em parte evitado se a companhia de pedes
tres podesse ser empregada exclusivamenle no sei viço
das estradas, porque em tal caso se destinai ia paia a
de que trato um numero de praças suffiç ente paia guar- .
necer todos os quaiteis, o queactualmenteé impossível
Pessoas habilitadas tem informado que o porto de
mar mais proximo da capital da piovincia de Minas he
o da Victoria; e assim sendo, o melhoramento da es
trada de S Pedro d’Acantara daiia em resultado o rá
pido desenvolumentó do commercio d’esta cidade
Os cidadãos Bernardino Feireira Puos e Mizaeí
Ferreiia de Paiva auxiliados por Manoel Pereira ^e
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Faria* o Fiancisço de Paula Cunha, morador este na
pro.u íua de Minas, íeahsurão a alcrtiua de uma pi
cada na extensão de 9 legoas desde a povoação do Ale
gre no munjcipio de Itapemerim até^ahir á estrada
de S. Pedro no lugar denominado—Santa Ciuz, proéaiaadó dóste modb pôr em communicação directa a
referida povoação do Alegre com a de Abre Campo—
em Minas.
O Exm presidente desta provincia, Dr Francisco
Diogo Peieira de Vasconsellos, a quem dei communiüação disto, tomou a tão prudente, quão util delibera
ção de mandar o engenheiro Dumont examinar essa pi
cada, fazendo a sua volta pela estrada de S Pedro com
o fim de a examinar
Tendo aqui chegado estè engenheiro em princípios
deste jnez informando: que a picada se achava ainda
pouco transitável, contmnou-me na opinião de (Jue,
nada convem tanto,aos interesses das duas províncias
como tractar-se do aperfeiçoamento daí estrada de S'
Pédro, esó espeioas suas informações para cuidar nos
meios- de levar a offeito este-importante melhoramem
to».
ESTRAEU DE SANTA’ T HERTZ. A, *
- t

‘ •

'

’ '

Também visitei esta estrada eui dézembro do amu
proximo passado transitando porellá até alern do ii<
Santa-Joannaj onde se achava então o serviço sená
acompanhado pelo i 9 tenente de engenheiros J6ãlo'sé deSepulveda e-VâsconseliOs.
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" A estrada, na parto que se acha concluída, permitle livie e commodo transito a caigueiros e ca\alieiios,
e he aproximadamente piana em quasi toda a sua ex
tensão, tendo em geral maior largura do que a exi
gida no contracto Não quero com isto dizer que seja
orna estrada perfeita: ao coitrario tem defeitos visivess
e outros que ainda não podbm ser conhecidos e apre
ciados , mas uns c outios só podem ser corrigidos pa_
rà o futuro quando o pej feito conhecimento do leu fi
no fôr mostrando os desvios mais convenientes
He pois esta estrada presentemenle um bom cami
nho para tiopeiros, ecom proporções para m i a ser
uma excellente estrada quando convenientemente me
lhorado, podendoí-se adaptal-o em grande parte ao
serviço de carro supponíio-a mui próxima de seu teíliio ; e talvez que já tivesse chegado á cite, se as gian
des chuvas do começo deste anno não houvessem inter
rompido os trabalhos- a ponto de se terem retirado dô
serviço todos os trabalhadores com íísco de vida Cal
culo que a sua extensão ha de andar por 2â íegoas des
de esta cidadealó ao limite da provincia na margem do
Rio Doce, havendo aproximadamente 14 desde este
ponto até O arraial de Cuiefcé,
•*
Existem dois-.quarteis feitos,js cuidasse em construir
©utros e em fazer derribadas para pasto., este seviço
%em sido feito por praças da companhia de pedestres,
o tem caminhado mui leilamenle ; mas, tendo tomado
a resolução de fazer destacar na villa da Seria oalfeies
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ajuadante desta companhia para commandar o respe„
e ivo destacamento e todos os da estuda, confio que
d ;ste modo haveu mais actividade e ordem no trabatiio
Muito podería diser-vos, Srs., á cerca do Objecto—
obras publicas—indicando-vos as necessidades da piovincia cspecialmente no que diz respeito á falta de estiadas e pontes; poiem leconhecendo a deficiência do
(ofre piovincial, e ao muito que ha a attendei-se em
outros íamos, limito-me a infoimai vos que os moiado
res do districto do Caxoeiro o do Alegre do município
de Itapemeiim pretendem levar a effeito o melhora
mento da estuda, que communica estes dois pontos^
tJinando-a de cario; e que tendo paia este fim aberto
entie si uma subscripção, cujo produeto me consta jà
?ter chegado a quantia de sete contos dc is * pedem o
auxilio docolre piovincial. Já tivesteisoccasião de ouur a informação quesobie o Alegre me deu o vigário
de Itápemerim ; e por isso me peisuado que convireis
em que qualquer sacreticio, que se fizesse com este me
lhoramento, seria uma despesa pioductiva.

^

Iten d a s provftuçfiaes

1

A receita provincial cuntinúa a augmentai
ten
do chegado n> anno de 1852 á somma de réis
50 8703M87, e nv de 1853 á de rèis 51:9318815, ele
vou-se no nnno pioximo passado à quantia deiéis
59.750^333 He preciso poiem icconliecer que esta
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renda he ainda muito insuíííeienle para as necessidades
da provincia; tuas, não sendo conveniente sobiecarregar-se o povo com novos impostos, ou augmentar os
existentes* he preciso cuidar-se em melhorar os meios
de arrecadação; e à este respeito meieíiio ao que dei
xei dito quando tiatei da administração das rendas
provinciaes.
A imposição de réis i 00-$)0'00 sobre eseiavo, que se
exportar para ser vendido paiafóiada provincia,ac hase constituída um imposto prohibilivo ; e tem poi tanto
todos os giandes defeitos do; taes impostos: ao passo qoe
se sublrahemáellecor» facilidade os que não o querem
pagar, as pessoas de boa fé, que por qualquer motivo
justo necessitão ter algtiin escravo fóra da provincia,
são atormentadas por esse imposto. E sobre tudo soffrem grande vexame os indivicluos que, possuindo es
cravos na provincia, residem fòradeíla, pois estão pioliibidos até de mandarem ir alguns, de que necessi tem
para o seu serviço. Estou persuadido que no coriente
anno a rendaproveniente desta imposição ha* de decrescer.
•

v.

Também me parece demasiadamente forte especial
mente fora desta cidade o imposto dcrèis 2 0 ^ 0 0 0 so
bre as casas* çm que se vendem pulvora* ai mamento, e
munição persuado-me que se elle fosse diminuído, se
tomaria mais rendoso, pela razão bem obvia de que,
roaior numero de casas tiraria a competente liçe íca
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lle e e lta e despesa*
Sci-vos-ha piesente o balanço da receita e despesa
provincial pertencente ao anno de 1854 delle vereis^
que, sendo a receita auecadada de íéis 59 750$)333,
líoi a despesa de réis 56:68/i$>175, incluindo-se a adtitcíonal votada lio anno pioxiino passado com a claüsulla—desde já—; c bem assim que, juntando-se á somma
da receita o saldo do anno antcnor, vem então ella a
montar à quantia de íéis 83 263$2/i2, e na de íéis
98 922$898 addiuomando-se-lhe também o producto dos impostos com applicação especial N’estes cál
culos não entra a quantia de íéis 10:619^)420, que
ficou por cobrar, e que passa enfdivida para o anno
fu tu10
Para o anno financeiro, que corre, passou portanto
um saido na importância de icis26 579^067, tendo
íicado por pagai apenas a quantia deiéis 67^535

Ser-vos ha também ap.iesen.tado o orçamento da toceita e despesa para o futuro anno de 1856 com a deducção das bases sobre qne foi feito o primeiro, e
com as tabelas c aplicativas do segundo A receita lio
orçada én réis (37 120$1GO.
À respeito do orçamento da despesa, referindo-me ao
que vos ponderei no meu relatorio do anno pasado,
occone-Uie acerescentar-lhe o seguinte No titulo—obras publicas—costuma a sei designada uma quantia
ieslrictameuíe para reparos de estradas e pontes • 1h
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«iw giande inconveniente nesía icstiiceão, pudondo ha
ver, como com effeito tem havido, neiessidade ingente
de fazer icpaios que não sejão cm esliadas e pontes ; c
taes pequenas obias, sendo demcaadas, occasionão
•muitas vvezes .despesas avultadas*

Object«s diversos*
Em exocução do titulo 6,.° § 7 0 da lei n 0 h de 19
-4le julho de 1853 acha-se assentado um relogio natoire giande da capella nacional. A quantia votada para
«esta despesa não foi bastante ; e poi csteMGtivo tor
nou-se necessário e&cedel-a, corno vos patenleaià no
lugarcorapetente o balanço da receiitae despesa Não obs
tante funccionar o referido relogio sem mbaraço,pre
cisa ainda* para ficai completa mente arranjado, de uma
caixa de madeiia paia ocçültai os pesos,, è de um sino
apropriado paia annunriai as horas Faz-se necessário
agora que haja uma pessoa que Cuide delle, a qual não
póde deixar de vencer alguma gratificação.
,
Também, conforme determinou o ai tigo 17 § 6 0
41a lei n ° 9 de 24 de julho do anno passado jà se acha
na fusenda de Jucutuquára o moinho excçntiico, que
se mandou vii : não tem podido porem ainda ser mon
tado, e creio que o não poderá ser com a quantia,que
resta da que foi votada para este ohjecto. O referido
moinho importou na quantia de réis 4 2 7 $ 9 8 0
Acamara da villa de Linhares, contando com algum
ivuxilio da parte dos habitantes de seu município para
a construcção de uma casa para as suas sessões com accommodaçõe» apropriadas para servir também de quar
te l do destacamento, e de prisão, pede que pelo cofre
7
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prosimial Ui; soja prestado um auxilio de m s
*2:010 $ 0 1 0 A planta desta casa jiílSi aptesemada e
appioV ida pelei meu antecessor
DepTs de tos ter íãllado da ponte do Pciocãofui
mforuudode achar-se concluído o seu ropaio, ton for
me foia ço itractado com o: cidadão Francisco Pereira
da Costa, dizendó-me a camara da villa de Guaiupaiy,
que a obia se acha feita segundo as condiçõesdo con
tracto
Também acaba de informarrine a mesma enmma que
<> canal do Aleixo jà se adia abei to na extensão de 150
btaçis, dando n’este espaço fiança na\egaçãoá qual*
quer cinoi, mesmo emrináiés mortas
Finalmente dèto ainda comnranicar-*os por nãò o
ler podido fazer em lugar compelenlc};4]ue, tendo re^
í ormnendado ao empresário da estiada de Santa The*
icza que mandasse romper uma picada atê a divisa dã
ppovineià, não só para poder estabelecer-se a communicaçào com mais brevidade, coiito para conhéccr-se~
meibor o teneno por onde deve passar a mesma estra
da, acaba elle de iuformar-me que esté serviço se acha
feito, havendo os encarregados dèllé chegado até o
quartel da Nati\idáde, meia lêgoa poucó mais ou menos
àciina da pedra do Urabà na margem direita dó Rio
Doce
'

•

SENHORES MEMBROS d ’ ÀSSEMBLÊA LEGISLAI IVA PROVÍ N C U L .

Tenho cumprido o preceito que impõe o artigo 8 •
do aefo a<ldíecioaalrnão com a vantagem comque o p®«Ujria fazer um talento superior, que estou ntni íongr'
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de possuiu porem certamente eom tbda a franqfne/a e
k aldadó

Tenho convicção de lia ver empregado olé aqui Iodos
os meus vsforeos^para eXecula? o pensamento do go
verno de Sua Migestâfde o Imperador, pifocuiando pro
mover o melhoramento desta piovinçta, e abstendo-me
do espirro do^pareialidade, que tido -amesquinha; c
satisfeito e pago mc considcio do saeriíicm, que
tenho, íeilo, pela coi fí&rrçfn, com que continua a honraimeo mesmo*goveino, e pelas piovas de svonpathla qtjp
t<inho recebido, -se não estou enganado, da maxima par
te dos habitantes da provim iã
O desejo por lanio de v-(V esta impoilantè-#poiçâo do
ííhpeiio ch( gaP ao ,gráo; de piosperidade, que lhe pioinettem os - setis hntncnsüg e variados i ecutsos, hê mim
mim tanto maisarèente e sincero, quanto me he inspiíado pelo dever e pedo reemofemi mento, Sii \u isto ao
menos para desétilpar-me dardallas? qne encontrMdes
nesta exposição; e.sejão efhís suppridàs pela vossaTIlusliada intcdli^enüay- e pcl0>. vosso aino-i ú provincia,
que reptesentaís';
Gi-d&dé da Fictoria 2á dè maio de 1855»

â fa ím Ã o

V^hrtVHia ljp Lm:

M ic iiÂ n o N

ítnfs

ifÀ/tíUHÍ;; - !S »
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DAS CADEIAS DA PROVÍNCIA
âPKESEltfTAfoO PELO DR

CHEFE D l

POLICIà

A n to n io T h o m a z cie G o d o y

VÍCTORIÂ
fypographtà

C apitaniense

de P. A, d’Àzered^
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Nem-uma cadeia propriamente dita, com as oondicções, que a constituição gaiante, e a huma
nidade reclama, conta na actualidade esta ,pro>iniia, o
que é por sem duvida um dos grandes embaraços com
que a policia lucta; existem porem nas dnas cidades, e
nove villas, de que a mesma província sc compõe, al
gumas casas destinadas para a detenção dos ciiminosos;
cujo estado, g numero de presos, que costumão á con
ter, é o seguinte.
CAPITAL.

O edsifickvque serve decadêa, alem de não ser iso
lado, carece dos necessários alicerces, tem uma construcção fraca e defeituosa, c sua capacidade é muitíssi
mo limitada Sendo teneo pelo lado de detraz,na fren
te apresenta dons sobrados,no primeiio dos quaes exis
tem a sala e archivo da cavnara municipal, e no segun
do o paço da assemblèa provincial A’ direita e esquer' da da entrada da frente, e rentes com a rua, ficao as
duas enxovias, erao primeiro sobrado do lado da salla
archivo dacamara, um estreito xadrez que serve dc
ipi isão para mulheres, um outio muito escuro e abafado^
onde se encaicerão os réos de menor importância, e a
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sala ile finorada do carcereiro, onde tãobetn algumas
antlioridades costumãu dai suas audiências À enxovia
do lado dó noite está desde muito tempo inteiiamens
'te inutifisada por falta desualho; ealiceices; ea outia, <}ue é por assim dizer a unica prisão,depois doultimos fepaios, queiecebeo em 1851, tornou-se al
gum tanto segura; mas é pouco ventilada, e não tem a
capacidade nocessaria paia o numero de piesos, que or
dinariamente costuma encenai Entiáião paia estas
prisões em 185/*—189 piesos; sendo o máximo àque
chegou,sessenta c oito, e o rninimo—quarenta e um.
SÃO MATHEÜS

prisão publica desta cidade está constituída na ca
sa da camara municipal e consta de duas enxovias, e
uma salla livre. Aquellas são acanhadas, fracas* sem
soalho, escuras, e não arejadas; e esta, que sei ve para
detenção de criminosos de pouca importância, 6 tãobem
a morada do carcereiro, e sala de audiência das au thoíidades —No anno passado entiàrão para ella cerca de
cincoenta presos, sendo dezenove o máximo, e doze o
minimo à que chegou i.
A

VILIA DE irAPKMERlM

, Acha-se em péssimo estado a pequena casa dè aluguer,
que nesta villa serve de cadeia Havendo nelta apenas
um fraco e acanhado xadrez, para elle se recolhem to
dos os presos; e pois jà se vê que faltão-lhe as mais in
dispensáveis accommodações, Durante o anno lindo,
forão recolhidos á ejta prisão—noventu indivíduos, a
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sabei :—quatro léos de homicídio, um de estelionato,
trez de ferimento .dezesseis por desordem, doze para in
dagações policiaes, vinte poi ebrios, dezesseis 1 eciutas,
trez poi desobediência, dous desertores,e onze escravos,
íogidos alguns, e outros poi serem eneontíados de
pois do toque de silencioá noite
BENEVEN TE

A piisão publica desta villa esta constituída em uma
paite do antigo convento dos Jesuítas, e consiste cm
uma enxovia na paite infeiioi e dous quartos na supetioi Pàia descievei o soo estado basta dizer, que se
gundo se exprime o respectivo delegado é ella um lo
co deiminundicias Entinião para ella nc anno ptoxiino
fado sessenta e seis indivíduos
GÜARAPARY

É na casa da camaia munic pal que existo a prisão
publíi a desta villa, cujo estado e péssimo; —poisalem
da fraqueza, acanhamento, e pouco aceio, acha-se so_
bremaneiia airuinada —Foião assim mesmo it colhi
dos para ella no a ino preterito cerca de vinte e unco
presos.
YULA DO LSPIRI10 SANTO

Cahío o anno passado a casa da camaia municipal,
onde tãobem estava a cadeia desln villa:—do ptcsenle
acha-se comprada uma outra, ^que é destinada paia
aquelles dous fins
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SERRA

N esta villa serve de prisão uma pequena casa aluga• da paia quartel das quatro praças* que alli existem
1 destacadas.
NOVA ALMEIDA

£orao em Benevente, a cadeia desta villa esta consti' ituida em uma parte do antigo convento dos iesuitas ;
' ressentindo-se dos mesmos defeitos de acanhamento,
fraqueza, deterioração e insaiubridade
SANTA CRUZ.

Serve de prisão nesta villa uma insignificante casa
cobeita de palha
LINHARES

O mesmo que era Santa Ciuz.
BARRA DE S MATIfEUS

O governo provincial authorisou ultiraaraçnte o sub<delegado de policia desta villa para alugar uma casa
que servisse de quartel ao destacamento,e é iiella mes
ma é que se recolhem os presos de pouca importância;
sendo os de maior reinettidos para a cadeia da cidade
deS Matheus.
Secretaria da policia da provincia do Espirito
Santo 14 de maio de 1855.
O chefe de policia, Aw/o/üo Thomaz de Godoy
V ic tu ria l y p

C v e t m m s j i s i i d A z e r e d o — 1 8 i«
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A n to n io P e ie ir a d e B a rro s

m

350$000

» d e C a r a p in a

J o a q u im R ib e iro L im a

16

350$000

S> d o Q u e im a d o

Z e fe rin o J o s é M olulo

24

350$000

C o lo n ia d e S a n ta Izabel

M an o el B a p tis ta P ire s

36

350$000

P o v o a ç ã o d e S M iguel

M an o el P in to d A li a re n g a R o za

48

350$000

D is tric to d e Itap ó ca

P iic a id o P in to d a S ilv a Q u eiió z

35

15Ü $000

» d e M a n g a ia h y

J o s é d o P a tr o c in io G iijo

43

150$000

» d e M ia h ip e

J o s é P in to H o m em d e A z e ie d o

“2 2

150$000

çÁ

»

400$000

M anoel

P e re ira

S e x o fe m in in o

5 0 0 $ 000

M an o el d a s N e v e s X a v ie i
F e i r e i r a d a s N eves

O BSERV A ÇÕ ES

o

C id a d e d e S M ath e u s

» d o E s p ir i to S a n to

p-

S

i

Y illa d e l t a p e m e r i m

C ap ital

O

N umero nos

Q U A L ID A D E

O
Ü
ü

iu c la d® E s jt t ilt o San<o n o a n n o de J 8 S 4
alumnos .

M A P P A «Sãs a u la s nsesaoses de I as e ® as classes d a JPi

X ã o e stá p ro l id a p ot fa lta d e o p p o s il o i

350$000
^

N ão e stá p r o v id a p o i fa lta d e o p p o s ito r

-j

» d e Ita b a p o a n a

150$000

«s
c

P o v o açã o d e I ta ú n a s

150$000

ld c m

s

» d e P e ta q u e a s s ü

15 > $000

Id e m

as

)> d e J a c a ia h y p e

S i l t e s h e de F ic i la s P a ia n h o s

» d o P o i to d o E n g e n h e

S c ig io M an o el P in to R ih e iio

16

150 $ 0 0 0 i

J o ã o P in to d a S ih a P e n h a

29

i 5O $000 !

» d e P iu m a

|

150 $ 0 0 0

i

N ão se m e n c io n a o n u m e ro d e a lu m n o s (las escolas d e J a c a i a h j pe e d e m e n in a s da c id a d e d e S ao M alk e u s

.

.

.

. ............. .

.

...........

p o r q u e lo iâ o p io v id a s n o c o i r e a te a n n o

S e c re ta ria d o g o v e rn o n a c id a d e da V ic to iia 25 d e m a io d e 1 8 5 5

O secnluiio interino — Jcnccslcio da Cosí a I iditjal

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

Relatorio do Presidente da Provincia - Dr. Sebastiao Machado Nunes-1855

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

Relatorio do Presidente da Provincia - Dr. Sebastiao Machado Nunes-1855

secretario* interino,r-Vêneeslao dá Cosia Yiiigal.
Arquivo Publico do Estado do Espirito Santo - XDOD - Biblioteca Digital

Relatorio do Presidente da Provincia - Dr. Sebastiao Machado Nunes-1855
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Relatorio do Presidente da Provincia - Dr. Sebastiao Machado Nunes-1855
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Relatorio do Presidente da Provincia - Dr. Sebastiao Machado Nunes-1855
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