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TRIUMVIRA TO 
• 

(GOVERNO PROVISOR IO) 

(DE 10 DE SETEMBRO DE 1822 A 9 DE JANEIRO DE 1823) 

D. MATHEUS DE ABREU PEREIRA, bispo ; 
DR. JOSé COR.RÊ:A PACHECO E SILVA, ouvidor; 
Marechal de Campo, CANDIDO XAV IER. DE ALMEIDA 

E SOUZA. 

NOTA. Por motivo de loglca aqui se dão traços biograpblcos de d. Pedr. 
1.0 e do capitão general João Carlos Augusto de OyenhauseI 
(visconde e marquez de Aracaty). 
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ST E livro destina-se a C011pnemorar o pri11"ieiro ',. 
centenario da Independencia. Iniciati'uado pre

s'id(:'nte Altino Arantes. concluida a elaboração e com,
posiçãD da obra na presidenc'ia do dr. W ashi~gton Luis) 
áPparecc á luz da publicidade no período governa1J1.en- . 
tal do d1'. Ca1~los de Campos. 

A 'Inateyz:a desen'Z'olvúia enz tres grossos 7)olu11lJ,cS 

vérsa sob1'e cem annos de a,dl1,únütração publica da 
p1~07.!in('ia e estado de São Paulo: 1822-1922, E' a lús
toria do prog1'esso paulista atravez da b1'ograPhia dos 
presidentes e vice-presidemtes. e dos seus relatorios 
apresentados á assentbléa legislativa provincial ou aos 
Se1,1,SS1;f,CCeSsores. P01~ ~1,ma questão de methodo e con-

. catenação necessaria, fez-se o historico desde o diq 7 
de. setembro'de' 1822, embora o primeiro presidente 
,f.oosse.odr. Lucas Antonio ]1;[ onteim de Barros, 'uis.
condCde"tongonhas do Campo, em 1824. ' . . ... 
«O scenario da nossa rel'ida poz.z:tica e social e1'a pe

queno' e' acanhado pelos me1:os e recursos 111ateriaes . de 
que as provincias e tambem o Brazil dispunham; 11t:as) 

/a visão dos nossos estadistas e homens de governo era 
,~atgae, aguda) pelos seus talentos eillustração;' fi! ota
Íifu~g/,g,:r:sde .os tempos ,primitivos da separação' 114so-brd- . 
~f.;llf~~~('1,Urn 9'rarpd.e, desejo de progresso é não . menor an~ 
,ti;:,.';;i.!:i;'lq·~e···r" 'd' ·a·· 'd·"e'· ·s· .' .p' . ublicn ç 'i, 
:,~;;};~~~: .. '.~ ... _~«v .... " . .-' :.;'." ." .. ".',.' '. w"- • 
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/y ào era, pore1/1, só na esp/~era sotia["Qltestôb- <, ; i 
servava esse anceio de o'rgani::;ar a Pau 'ia; at!gmet.-' ............. ' ... . 

, ,., ' ',' , " 

tando (l seu prest1:gio e patrimonio moral. ' Sente-se ' < 
tambem e com egHal pujança a energia e tenocida4:.i.é ... , .. ' .• ..... 
com que governantes e governados cUl:davmn das·com- .", .' 
modl:dades e recursos 111.ateriaes, tã.o necessar'Íos e Úh.' \ 
dúpensaveú ao desenvolvimento de qu.alquer povo.O.f ?? 
meios pecuniarios eram pa,rcos; e os trabalhos a exe: · · ..... 

. . 

cutar muÚos e gran diosos, na ~'ua relatt:vidade cmn as ... ... . 

.. 

ePocas respectl:vas . As estradas de rodagem pàra o h- .. ' 
toral Péll /lista, e para os Estados l'imitrophes .: c ainda . ' . 
para0 R io Grande do Sul, absor'Ü'ial11 os esforços dos 
(j(J7/ernos ú'Lteressados e as insufficientes ?.!erbas orça
mental'ias. A i'luJtrucção publica, a força de policia, a 
illuminação e calçamento da capital , a hlcta contra as 
l'/wlcst-ias epidel/1!icas, c contra todos os males, c/n geral, 
fo ycm'LPreoccu,paçã.o consta,nte, Conseguiu-se bastante, 
mesmo mu.ito e1,nb ora só em nossos dias dentro iá do 
regimer/. republicano, obti'vessc111,oS quasi tudo. Tres 
grande.; pragas nos affl'igiram grandclllente : Q,'Ql'iola" 
a morphéa e a fe bre amarella, A van:ola e a febre anw -
rella extinguiram-se no meio paulista, R esta-nos a 
morPhéa, que tambem ha de succum,bú' e deúl pparecer 
ante a tenacidade dos homens, e continuidade dos ata.-
ques contra tão insidiosa e horr1>uel 771011'stla, 

S em as manifestações apa'vorantcs das outras duas 
de rapido e únmediato . estrago 'violento, a morphéa, .·· 
alastra-se sorratel:ramente, silenciosamente , vence aos 
poucos os organismos, para só na su,a ultána phasc ins
pirar medo e pavo'r e In'ofunda c01npaixão, De resto 
a scienC'Ía fá venceu a 7.;a1'iola e a f ebre aH/arello., pos
s'llindo () ho'mem, os Ineios de pol-(1 s á dista,neia e de 
dominaI-as em c~wto espaço de ternpo, _-1 I/Iorphéa, 
Porém, ainda não foi vencida, PO'I' ora só os reeursos 
da hyg'iene defensiva se lhe podem oppÍl r, E esscs como 

, são difficeis e crueú! 
, 

A terra e a gente paulista sempre f oram de tra- • 

. . . 

balho e de ordem" se'71t q'/;/,e, entretanto, deixassem, de 
prestar o seu 111,01S decidido concurso em todas as op
portu,nidades e1'n que a ordem. publica ,perigasse J IU 'r) s 

.. : ... ...• ... 'i 

• - ... 

... . 

brios naáonaes fossem offendidos , N osdicis solemnes . ....... ... . 



da indc:pendencia) Lazaro José Gonçalves levou ao Rio 
uww di'0'isão de paulistas para defender e sustentar (l 

D. Pedro 1; nas tuctas do sul) com Buenos Aires e'ÍJ 
Cisplatina) batalhões e r,egimentos paulistas para la _ .. 
marcharam; na rebellião de 1842 (*) congregaram-se 
elementos para apoiar a legalidade) que o general barão . 
de Cax·ias restaurou; por occasião da guerra co'm o Pa
raguaj' os paulistas prestaram; serviços' pat'n:oticos do 
mm:s alto valor E durante o periodo monarchico, e e11'L 
tudas as agÚações no peY'l:odo republicano) mM.:imé na 
revolta da Ar111ada. os paulistas sempre foram jJela 
legahdade, isto é) pela ordem) pela lei e pelo trabalho. 
E agora mesmo', quando se escrevem estas linhas, lá 
andam. pelos sertões bahianos, forças policiaes de S. 
Paulo no encalço dos bandos armados em que se trans
formaram. os soldados indisciplinados de 1924. 

Na 7)ida dos po'uos não ha solução de continuidade. 
nem. as agitações de caracter secundaria ú1fluem no seu 
evoluir. . 

O regimen. porem, em que vivem. actua sobre o 
seu pregresso. O Brazil, sob a mónarch1:a parla1nenta1-
e centralisada) não nos poderia dar o que a republica 
presidencial e federati7.!a nos deu. Tudo tomou en01'1ne 

. impulso; tudo cresceu e desenvolveu-se de modo assom-
o , : _. 

171'0.1'0. Não ha termo de comparaçã'o. O Brazil era' 
raehiúco uma especie de mumia. H oic (~ll1n gigante . 

. Antiga'll1entc era conhecido pelo sim ilnpemnte, homem 
T'erdadciramC'nte 'l/otaruel e excercional relos seus ta
lentos. saber cscduetoras 7'(rtudes. H oic é conhecido . . 

C*l Declarada a rebelliào de l842. 7.'eú, pa.ra S. Paulo, 'Via Santos. 
o .Qeneral ha'riío de Ca~i;ias, qHe no 'dia 21 de maio·' s1th,i'lt. a serra co'nr 

ofticiaes e bvaças 'Y/U1n tot.al de il7 homens. N n dia se.qu.inle. ° alferes 
losé Mmtins l.opps, cam 20. homens; a 23 subiu a serm o alferes Fran
cisco Antonio de Ccwz'alho, CO'"" outros 20; n. 25, O alferes José Anse/omo 

. com 11 b,-áças C011.r1Wfitl ao a1'tv!haria; a ba.qaqern da h-oPa, nesse dia. /01 
transporto.da em 19 animaes. A 26. subiram. 66 anima.es conduz·indo 
bagagem; a 27, aú,da s1fbiu bagagem em. 21 a"im.a.es; f, finalmente. (I 

30 de maio, foi transportada. Pa1'D S. Paulo a restante bagagem, em 16 
. animaes. Totol 138 homens: 122 an·imaes. As praças eram do 12'" 

bata.lhão deinfanteria. Em torno desses elem.entos o barão de Cax·ias 
concentr01I os que ex;sh:am em; 5:. Pnu.lo, e organizou. as suas forças," 
que combo.tera·m. energica c. rapidà.mente os rene/des de 1842. Estes 
dados (O'HstoJ/i do J.ivro da [Jarrcú'(7 do ClIhalao A'rthÍ1l() do Thezourn· 
de S; P"ulo. 

• " .. 
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• 



por si 'mesmo, sem se cogitar -de pessoa, mas sim da 
Nação em si e P01' si. Quem. quizer julgar homens, é 
preciso q'ue se colloque no ambiente em que eUes ad1ta
ram e agiram, mas em ponto tão ele'vado que possa ve1' 

, em conjunéto, despido, não só de todos os preconceitos, 
mas ainda de todas as paixões subalternas. Verá 
então., e bem, O valo'r dos factores, os recU1'SOS dispo
niveis, ,o trabalho feito e o interesse 010/, amor que , se 
ligou ao bem publico. 

Não podiamos ter a republica que te/nos, sem, a 
monarchia que tivemos. Os homens que fundara?1'!, o 
novo regimen formaram-se no ant7:go. As qualidades 
l'lwraes e os costumes que t1:nham., nada mais eram do 
queproducto do meio em que viveram. N e111 por ser 
lenta e pobre a nossa marcha de 1822 a 1889 deixa de 
SP1' diqna, brilhante e patriotica. A monarchia deu-nos . , 

-rnuitos homens e bens; mas a republica deu-nos tam-
bem homens de extraordinario valor, sob todos os as-

" 

pectos, e aug11'Lentou de tal fôrma o nosso patrimonio, 
que hoJe somos uma potencia no C011.certo m,undial. ' 

Com pulsando a ' Galería o leitor ficará a par 
de toda a nossa vidaadmt:nistrativa, de sua evolução e 
desenvolvimento durante o primeiroseculo, ,em que 
tantos 'varões -illustres e benemeritos trabalharam fie lo 
bem do povo paulista e por seup1'Ogresso. 

. A homenagem que se lhes presta neste 
melhor e 1·nais duradoura , de quantas se lhes 
t rz:butm'. 

lÍ7'ro é a. 
poderiam 

, , 
,:;' -, 

Não sei, nem me compete diser, se co1'respondi á 
confiança que em m,im. se depos1:tou para compor o 
li'l'ro destinado á consagração de homens que , traba
lhararn por S. Paulo e SerVi1'a1n aos paú.Ustas ., durante 
um sendo. Isso cabe ao leitol' . O que pósso e devo 
affir111a1' é quc não poupe1: esforços para bem cumprir 
o meu de7.1er: nem contorná (iJ:fficuldades, 'para abre-. , 

viar ou s1.tavisar a minha tarefa. Por eSse lado estou . .. 
tmnquillo. Na . Galeria está a m:da dos presiden
tes e 'vice-presidentes de S. Pau.lo: estão os seus feitos 
c onras: está a historia de todo odesenvolv1:mento e ' 

, 

!J1'oq1'e sso da terra pa.ulista. Quem a compulsar com 

• 
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boa '()ontade e sem q'bwlquer resaibo des'uspeiçâo . 
de reconhecer que eUa ence1'1'a grande S0111111.(L de 

• • 

e informes. E' euidente. . .. > 

:' :,," , 

Os h,o·mens passam dclwéssa. E' 'j'weciso 'Vcgis·, >.: . 
ta 'V-lhes os feitos para q'ue a sua me1110ria fique, e seja·· .. 

· . 
respeita.da. . ' i 

,- . ". C-, 

Essa é a mais nobre e bella missão dos livros es'--
· ' ';" 

, ' " 
" ',: :.'::~: 
• • 

criptas no ambiente calmo, em que a H istorio. e a Ju.s- ... .. 
'Úça dominam em absoluto . 

• 
• 
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(GOVERNO PROVISOR IO) 

(DE 10 DE SETEMBRO DE 1822 A 9 DE JANEIRO DE 1823) 

D. MATHEUS DE ABREU PEREIRA, bispo ; 
DR. JOSé COR.RÊ:A PACHECO E SILVA, ouvidor; 
Marechal de Campo, CANDIDO XAV IER. DE ALMEIDA 

E SOUZA. 

NOTA. Por motivo de loglca aqui se dão traços biograpblcos de d. Pedr. 
1.0 e do capitão general João Carlos Augusto de OyenhauseI 
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D. PEDRO I 



- '" 

1< TRIUMVIRATO. - (Governo Pro

"is,orio) - (De 10 de seteml>ro de 1822 

2;, 9 de janeiro de 1823) - D. Matheus 

doE Abreu Pereira) bis-po; Dr. José Cor
e';" Pacheco e Silva, ouvidor; Marechal 

6,,, Campo, Candido Xa'vier de Almeida 

e Souza· - Nota. - Por motivo de 10-
, gíca a,qui se dão traços bio,graphicos de 

r1. Pedro 1. 0 e do capitão general J oao 

Carlos Augusto de Oyenhausen (viscon

de e marquez de Aracaty). 

* D. PEiDRO V (do Brasil e IV cle 
rürtugal) nasceu no paço de Queluz, 

'mmedi<lções de Lisboa. a 12 ele out"bro 

de 1798 e fallecie'u no !11>e'SlllO paço no 

dia 24 de setembro de 1834. Veiu para 

-o Brasil com seu pae o rei d. João VI 
e aqui permaneceu como re.gente dD 
rei·no unido, quando d. Joao se retirou 

-para Lisboa, devido á revolução portu

_gueza de 1820. Assumiu a regencia do , ' 

Brasi,1 em 22 de abril de 1821; a 13 de 

maio de 1822 foi aclamado regente cons

titucional e de'fensor per'petuo do Bra

sil. N'esse meSffi'Q anno. veiu para S . 
Paulo, em agosto, e aqui proclamou a 
'nossa inde-pendencia a 7 de setembro de 
1822. 

A 12 de outubro e primeiro de deu"", 

bro segt~intes foi aclama'dü in1perad,)r do 

'Brasil, e coroaldo e s-agrado 
Foi o 28.' rei de Portugal e 

de Bragança. Abdicou duas 

• como tal-

22. 0 duque 
• coroas: .-

a do Brasil em fa,vo'r de seu filho d. 

Pedro 2.'. 7 de abril de 1831; a de Por
tugal em benehcio de sua iilha d. Ma
ria 2.", 2 de maio de 1826. 

ParH manter d. }./raría- 2.~' no throi1o 
portuguez teve de sustentar grandes e 

sa.nguino-lentas luctas eontra seu irmão 
o ;>rinópe d· Miguel.!, que foi vencido. 

A 19 de 'setembro de 1834, cinco dias un

tes de üdlecer, entregou os p,oderes :na
gestaticos a el. ivIaria 2. ll

, cuja maiori

dade f6ra proclmna,da pelas Côrtes, nes' 

sa me'S111a data. Foi casado due.s vezes. 

Sua primeira ~svosa~ a princeza d. 
Maria Leopolc1ina Josefa Carolina era 

archicluqueza d'Austria, nascida a 22 de 
janeiro de 1797, em Vienna. te,ndo fal

lecido no Rio de Janeiro a II de de

zembro de 1826, na ausencia do impera~ 
dor) que se achava 110 sul do Bl_"RS:l em 

viagem, lnilitar, pois ia assumir o C01TI-

111ando das tropa's brasileira's enl lucra 
com as argentlflas por causa da proviu" 

cía Cisp'latina, que o Br,asil i)erJeu e 
se' tornou delpois a Repubihca Oáental

elo Uruguay. 

Do seu printeiro casamento teve. d. 
Pedro 1.° o's seguintes filhos: - d. l\fa
ria da Gloria, que foi rainha de Portu
gal (d. Maria 2."); d. Miguel; d. João 

Carlos; d, Januaria; d. Paula; d. Fran· 

cisca _; e d, Pedro cle Ailcantara, 2.0 im

perad'or de, Brasil. 

Do seu 'segundo casamento com.a prin~
ceza (L Amelia de Reauharnais teve uma 

filha, el· Maria Ameliü, nascida em Pa

rLs, em 1831, primeiro de dezembro, e fal

lecida enl Funchal a 4 de fevereiro de 
1853. 

D. Pedro L", o fundador da Nação 

Brasileira foi principe de grandes qua
lidades. Verdadeiro heroe, 11llnca me

diu perigos ou conveniencias, quando se 
1 tratou d,a felicidade dos povos que go-
I 
I vernou, 
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""Amante d;rs lilrerdades publicas e do 
prog-ress.o dentro da lei e da o>rdem d. 

.. .... ., 

• Pedro L' é consiàerado pelos his>toria-
.... dor,es, sem exce'Pçã~, enmo um dos mais 

belIos typos de principe, c,he;o, deauda-
.. .., .. 

das e .. elupt:e-hendiinento\s,:no,bres 'e no.,. .' 
bilitantes. 

* 
* • - .. ' ........ , .. .." ".. .. .. 
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* .JOÃO 'CAR.LOS 'AUGUSTO DE 
()YENHAUSEN GRAVBNBURG (vis
conde, e marquez d<l Aracaty) ultimo 
capitão general da capitanra de S· Pau
lo, cujo cargo exerceu desde 25 de abril 
de 1819 aH 23 de junho de 1821, data em 
qUle o povo e tropa· 'elegeram o gover

no provisorio de que o -mes'mo capitã'D 
general foi presidente. 

'Este governo provisorio desa.ppareceu 
no dia 7 de 'setembro de 1822 e foi sub-

, 

stituido p>elo triumvirato que d. 
nomeou. 

Nas,ceu em Lirslboa e fallleceu em Mo
çambique em 28 d'e maio de 1838. Seu 
pae o conde d>e Oyenhausen Gravenburg 
foi mini-s,!ro de Portugalj em Vienna; 

,sua mãe, d. Le~mot de Almeida Portu
gal pertencia á melhor nrobr'eza lusitana. 

O capitão, generail João CalrIos "ssen
tou praça nQ 'ma6nha portugueza e'm , 

1793, passando-s>edepois para o exer-
cito. Tomou ,parte nas guerra:)' contra 
Napoleão, 

Veiu para o Brasil Domo goveTnador 
do Pará e Rio Negrc>.passando depois 
" exercer as funcções ílO Ceará (1802), 
em M'atto Grosso (1807) e S. Paulo, 
CCl'mo capitão-general da c",pitania, (1819-
21). Aceitou a nacionalid>adre brasileira, 
ex-vi da Independ,e·ncia e da Constitui
ç[o e foi brigadeiro do exercito brasi-

-

leiro: minis:ro das relações exteriores 
e da marinha (1827 e 1831). 

~-~ste ultimoanno renunciou as pre
mgativas de cidll'dão hra'Sileiro e acei
tou em 1836 o lugar de governador e 
capitao general de Moç<lmbique. Per-

. -, ,. " 

tenceu aO' Cons~lho da Fazenda, foi se
nador pela provinda do Ceará, esco
lhido em 1826. 

Visconde e ,marquez de Afa'caty, q\lan
do d. Pe'dro I.' oTganisouo. quadro d;r 
no,bresado • Rra,tl. ,. " ,,', ," 

.. .. ,".. .. -
'. 'o 

.. ' .. ".. .. ' 

:: ,- "'-"'> .. *,' " .... ,o.. ,.......... .. 
'..',," .. 

* * .." '. .. .. " 

* TRIUMVIRATO. -' Proclamada a 
indeIPendencia do Brasil, ,e _ieyar2ad~,de_-
finitivameúlte'" ,de Portuga1;"-üs -brasilei

ros t.rata'ram de organisa.r"golret:-nQ$lo
,caes, deixando doe exercer::qu:allj;~:i':'au

ctq,6da'de os capitães ge~era'ê's.,rçpfe

sentantes do go'verno portugUçz. 

Em S. Paulo, o propr:o prlr..c1pere
gente, d· Pedro 1.0 .. o heroe:dO-lpk.anga, ,', 

e glorio,so fundador da nac;'::;n.2.lidade 
brasHeira, riomeou o"p·d.n:leirc."g9~1'i:rnQ 
praviso,rio :' de ,'S. ,Pau16

1 
o"_tritarii~-~t~tQ •• ',: 

composto do hispo d. Matheu5 rie _~breu 
Pereira, dr. José Correa Pacheco e Sil
va, ouvi'dor dacomarca'dà~pita1 e<ma
r'eoh,d de campo Candido X'2x'er de 

I Almeida e Souza. 
• 

O triumvirato tomou posse do poder 
e entrou em exercido de s:uas eie\T;ulas 
funcções ,no dia 10 de setembro de 1822 
e a's exerceu até 9 de janeiro de 1823. 

O ultimo ca.pitão general de S. Paulo, 
destiturdo do seu cargo no dia 7 de se
tembro de 1822, pelo proprio d. Pedro 
V, foi João Carlos Augusto de Oye
nhausen, de;pois vis>conde de Aracaty. 
Desde a t",rde d·e 7 de setembro de 
1822, quando se deu a independencia, d. 
Pedro 1.° exerceu pes.soalmente o go-

. verno até o dia 9, em que s\e retirou para 
O Rio de Janeiro, partindo por aI ta111a- • 
d rtJJga d'a . 

* 
* * 

* BISPO D. MATHEUS DE ABREU 
PEREIRA. - N",>scido em Portuga,l de
dicou-se á carreira sacerdotal e foi coa-
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sid'erado sempreêó,mo padre iililustrado 

e virtuoBo. 

kprimeiro de junho de 1794 foi elei
to bi$'po da diotese de S. Paulo e con~ 

firmado pelo Srunto Prudre Pio VI por 
huUa'de 17 de junho de 1795. TOl111ou 
'. .'. . . . . 

posse do seu bislP"do -por p·rocuraçao a" 

19. de março de 1796. 

Foi seu procurador o conegü dr. An
tonio ]os,é' de Abr'eu, naturail de Por
tug.al, formado em canone's pe,la Uni
vers·ida·de de Coimbra e que viera para 

• 

S. Paulo como conegü da Sé em 1767. 

D. Mrutheus f.ez sua entrada soJemne 
em S. Paulo no dia 31 d·e maio de 1797. 

D. M'athe'us foi o 4.· bispo da dio
cese. Falleceu na C"pita'l de S. P"ulo 
no dia 5 de maio de 1824, tendo "ascldQ 
na Ilha da Madeira a 8 de agosto de 

1742, 'contava" portanto, 82 "nnos. 

Pur occ.asião da cheg'ada do p.rincipe 
" regente em S. Pau1·o <I 24 de agos'to de 

,.-. .... .- . 

• 1822, d. Matheus recebeu-o 'COl111 todas 
a's honra's e debaixo do palliü na rua do 
Carmo, alto d" ladeira do mesni.o nome 
pOT onde chegou o principe. 

A sua figur.a venerand-a commoveu aO 

. principe que. aind.a mais. o distinguiu 

quando soube que d. Matheus' era ar
. doroso rumigo da cattsa brasileira. Era 

" naturaa:,p:ortanto, que' ao Q.rganis.a.r o 

Primeiro Governo Provisorio de S. Pau
lo, após a proclamação da independen· 
da,'· o principe ill'clui-sse o seu nOll1e na 

llst" do TriultllViraJ1:o. 

Espirito conciliardor e tol1erante, sa

'.cerdote de reconhecida .. virtudes, d. Ma
'lheus exemeu' pode·to's" inHuencra no 
. seio dasooçiedade paulista que O resp·ei-

: '.'.: .' .... . . : 
·.tou Sl;lliCeraiII1ente . 

. . Tão iJilustre prelJado desempenhou sa
. lierite papel nols primeiros e diHkeis di<ls 

. 

'da independe,nda. Se,us· restos mortaes . 
.• . repousam na crypta da Calthedral. de. 
,,S.' Paulo. 

-,.. . 

»,'.' . 
.... '_._,.,.-.: . 
,' .... ;,.-- .... 
,',,,.,".-.,'.' . 

,:""i ........ ' . 

"*. 
-. * * 

..... ' '.. :",.. . 

*DR·;JOSE' CO,R!RflAPACHECO fi 
SILVA,. .o.uvidotda cOmarca. . Nasceu. '. --,' ..... ' .... '.. . ... ," ... -- '.,' ':" ..... , .< ..... '.':" 
em Itu,Prov111cla deS.Pauro,ho úln,i 
de 1778. Foram s'eus Pae'so "HeresFe
lilppe Corrêa da Sil",a,PÓrtugftei,ed. 

MáriaPalçheco da Silva,filh" do' ?ah 
gento-mór A,ntonio Pathéco daSiik", 
paulis!'a e la'Vrador em Itú. 

Tendo completado seus e'studos ri<l 
Universidade de Coimbra, onde s'e for-' 
nlOU em direito, regressou ao' ,Brasid" 
dedi-cando·se á advoc"cia. Fixou. resi
dencia primei.ramente em Itú e 'd'epois 
transferiu-se pana S. Pauno. 

Em 1819 entrou pau a mag~stratul:a, 
sendo n<lmeado juiz de fóra lem Santos 
e posteriormente ouvidor geral eln S. 
Paulo, onde estava no dia da Indepen-

,~ . 

dencia. Foi então es<colhido para mem-
bro do governo- prorvisorio, junt.amente 

com o bispo d. Matheus de Abr'eu Pe'· 
reira e O marechal Candido Xavier de 
Al-illIeidae Souza. 

Po.steriormente foi d'eito deputado 
stliPplente, com assento na Constituinte. 

• 

Bras-ileira e mai,s' tarde eleito dôputado 
ef1:f,e·ctiovo nas! 1./\, z.a e 3.· -legislatura,s, 

no periodo de 1826 " 1837 . 

Durant'e e!sse espa·ço ,de ten1Vo exer

ceu os c'arg'os de Juiz do Paço' e mem
bro da Consd'ho GemI da pravin·cia. Em 
1829 co'nlra:hiu matrimo'nio com d.Fra!!" 
cisca Emilia Conêa Pa'checo, fi,lha do 
tenente Elias Antonio P"che<:o da Silva.' 

Falteceu no Rio de] aneiro em m~i(} 
de 1836. 

O dr José Corrêa foi juiz integro, de 
cara·cter .;;evero e gos-ou da fanla cle 

ser profundo conhecedor das leis e :ias 
sei en,çia-sj uridkas 

. 

* * 

* MARECHAL DE CAMPO CANDI
DO XAVIER DE ALMEIDA E SOUZA. . ." . .- - , 

Nasceu em S Paulo nã,o constrndo a 
date do nascimento. Foram seus paes 

'.,':-' -. 
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,.. . " A d d C.omo 5e acaba de vêr .d.Pedto I ,(, dt. LUeJano de SoUza .zeve' "e . '. 
ls.",heF (},,+cia4tAlméid~. ' •• • ' •. confiou. o governo. provisdrio~apr~ • 

. . . ' '. '" . . , vinda, de S.Pal1lo,. naql+eltesidw .. sagl-
Ml1it<)jo.V-~n fez-se praça. a 14. de ju. tados pelo a,eontecimento. dogritod.o 

nhode 1762 e na ca.rreiramilitar que . d 
... . ... - ----", - - - }pirang>3., aos tr'es homen's e'minentes - a 
, ,foi "lo.ngae hriI,hante givlgon to.do·s os sociedade paul);sta d2!quell~ época: _ 
'postos' atr, ao de tenente-general, em 

D. MaJtheus, que ""pre'sentava a reli"que se reformou a 8 de março de 1831. 
gião, isto· é Q tol-era·ncia e a civilisação; 

Foi el1e que.m des'cobriu os campos o dr. José Corrêa executor das leis e 
. '·de Guar<l'puava em 1771, qua'ndo ainda . . , '1 AI • 

defensor dos dtrellos; e O mareona ," -
't"l1IÕnt'e; depois d"scoblriu o rio Igu,-ey meida e Souza, suslten ta'dor' da ordem 

. >que ,poz termo ás questões de limites garantida pdo brilho de sua espada pa-
'ent.t,e as_possessões portuguezas eeS- tríotica. 

":,:panhdlasl situada's nas margens dos rio-s Em' 1812 o marechal contava 52 annos 

:.Paraná e Paragu-ay de s-erviço militar, com -.tres campanhas ,'-
Serviu cania comlna,ndante lnilit.ar em no Rio Grande e S-anta Catharina, Foi-

'muitos lugar'es, Explorou o rio TÍet~ dua.s vezes ao. sertão do Tibagy.de,s:co~; 
"desde a C"pit,,! até o salto d·e Itú para briu os campos de GUa!r<lpuav.a eo'ker. 

, ... dizer SO'bre a possibilida'de de corilnw· dadeiro rio Igm!ey, factos qt,>et6f,na.., 
.:nic~ç6es co,mmerciae1s entre os dois pon

'tos. Esle've· desta,oado no Rio Grande 
"do. Sul, onde desemperd10u v~rias com-

missões delicadas. 

Voltando a S. Paulo fo.i nomeado 
'"cO'rnnla'nda:nte da's arilTas. 

'TÜ!lTIOU parte actíva nos acontecinlen-, 
, -- -- , 

··tos politicas que precederam e segUl-
,Ta-m-se á proda-mação d'a Í:ndep'endencia, 
"e por seu V{LIO,rlnil!-itar e dedicaçã'Ü á 
causa do Brasil foi uomeado por d. 

Pedro Ip<>ra mem:bro do Governo Pro· 
visorio que, em fór:ma de triUlnvirato, 

"a-s!sulniu, a direcção d-os nego:cios pu
b·lico.s de' São PaJulo, no dia 10 de setem· 
bro de 1822. 

o marechal de campo e tenente-ge
neral Ç,andido Xavier de Almeida e Sou· 
Z<l faüle·ceu em Santos a 25 de dezembro 
de 1831 contando 83 Ilnnos de edade, se-

gundo O CB.lculo das intimos de, sua fa
milia. 

• 

• 

, 

ram o marec-hal muito conhecido na 
" " ,.,', " '',,_i __ ' 

Cór(e. Serviu em Matto,'Gros.so com. 
-- " , ' , ", , ,-' 

grande ze10e cous tancia. -:, " 

Eis' a sua fé de oMicio COmOcQ,)},;!a, 
do ,livro mesclre dos oHiciaes do Estado' 
Maior do Exercito: - pr,aÇa de. salgado 
14·VH762; cabo 8·III·65; 2." sa~gerrtO, 
primeiro.IHO; alferes 11 NI·72; tenen. 
te 16-U·73; capitão, pri,111eiro·VII-75;' 
sargento-mór 20e VIII·S8; . ten~nte-co1'o· 

. nel 17·XII-89; coronel 7·X·1807 ; briga· 
deiro graduado. 17-XII-1814; hrigadeiro 
effect,iv'Ü 6·11·18; mane'cha! graduado 
13·V-19; effectivo 13-V·22; tment'e! ge
neral reformado 8 de março de 1824. 

* 
* .* 

* BlBLlOGRAPHIA. - Azevedo M"r
ques, Apo'ntamentos; Teixeira de Mello. 
Ephemeride.s; J. J. Ribeito. Chro.nologi~. 
P,wlista; Smith de VasConcel.los, 1\1'-, 

chivo No biliarchi,co. 

. 

• 
, 
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GOVERNOPROVISORIO 
- , 

" (OE 9 OE JANEIRO DE 1823 A t,o DE ABRIL DE 1824) 

.. ... " PRESIDENTE: Marechal CaildiM Xa~ier de Almeida Souza 
- - - . - - - . 

. ' .', 

OIEPÜTAOOS: -r Dr. Manoel Joàquim' de ~ Orn'ellas; 
. " , ,. . . . - . - . . -' . . -- " I 

éoronel Anastació deffeiiasTtancQso; 

Vigârio João GQnçalves de Lima; . . ,-

Coronel Francisco êorrêa ' de Moraes; 
, 

Capitão~mór João BapUst~ da Silva. Passos . 

SECRETARIO: - Dr. José Corrêa Pácheco e Silva. 
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'" GOVERNO PR,OVlSORI(). - (De 
~. é" janeiro .de . .1823 a 1.'de ",bri-! de 
2;821 , - Presidente- Marec'h,d Candido 
Ck"":,,r de Almeida ' e Souza; Depút"dos 
"- Dr. ~IanQel Joaquim de Ornellas; CQ- ". 
fi;i;"r Ana,stafcio de Freitas.T,arucosQ; 
"(.",,,,,;0 João Gonçalve s de Lima:; Co~ 

--'. liP""'''' Franci.sco ' Corrêa de Moraes;Ca~ 
~2,,-mór João Baptista . da SihvaPas-
--. -' 

gt,,,: Secretar io - Dr. J.osé Corrêa Pa- . "' .',- '. 
,1t7~-c-O _ e Sih;a. 

'*' GOVERN()I>ROVJSOiRIO.- Tet-
!lí'R",ada a missaodo Triumvirato, assu" 
,tÍíti(: ri Goverrto da provincia de S. Pau-
, " . 

1~?; úGoverno Prov'iSQrio oompostode 
::~:i:,,=: presídente J cinco 9,eputados e um se
i.:re,,,·~io, todos ·eleitos podas <:O'll-egio.s pa-

- . 

~ Este Govern-o eSltev e no ;:-po'~'er ,desde 
" "j"neiro . de 182:) até' .primeiro' d,e 
d~ 1824, :'qu;I'ndoa,,'sumiu ' R ;. dir,ec~ 

",./ .. '...... ',' ".," , 

. '!dos nogodos pub1i~cós. p.auljstas ' o. , " 
','" ".' • " " . ," " ' ,' < ' 

. ~ ' presidente dr. Lucas '.A.rttonio 
de Banos, .depoíS "is"onde de . 

éir;·ng-orih'a,s ,do Campo .. 
. .. '-' ' 

(} GoyernoPtovisodo.presi<lido pelo 
~.7ec.hal· Almeilia .e · Souza .• ce1ebrou a 
§!."'a. ptimeira , . .,essãono m.esrno dia em 
• seiÍ1st~ÚôÚ, · . . Rool1isou 170 sessões, 

'(:~?':" ,,'-' .', " ',' "", ,"', .... .... . .... --. 

),6,<10 a·· ultima à 31· de março de 1824. 
:<C. ", . . " . 

; Xãoforamnem podiam~erde eleva'da 
. Lz-<crt;mcia ;is medidas tomadàs pelo 
" , - ' . 

'~::"!Erno Ptov.is·o.rio" -viSrto ,co,mo s'uas de-
~'--, . " .. . 

eram ' de . mero expediente , admi-
. h·o, .s'endo -s-eu' princi-p cill , intento 
. aéohesão dos bra,sileiros em 

<.' "~<l.Jsa da: i-ndeperidCncia, sem 
. ' . . ., . 

.. 0 . elemento . portuguez 
",,',', ','.' "" ,,,:-,., .... , .... ., 

...... .. ·. ~epa\,açao· 
, ' " ,', .," ", " ' , , , " " . 

Esse eLemento ,em ,S. Paulo era pe
quenot ma.$ prestigioso. No referido dia . 

. .'-

9de janeiro de 1823, na cas'a da Camara ' 
·e Paço do Concelho, deu-se a instaHa'
ção e Jl~ '&se .do novo' gov)rno como ' se ' . . 

v.ê do 'seguinte 'documento: -

• 

. . 

. . 
• 

"Aocto de posse da i-nstao\lação do 
Giwerno Provisorio de~ta pmvin
-eia de São Paulo.\nn'l do nasci
mento ' de Nos'so SeJllor Jesus 

. 
Oht1s,to de mil oitocento·s e vinte 
tres, a .O's nove dias do mez de ja
neiro ·da dito anno nesta cídade de . 

. São Patll,o elU casa~""da Cam"r,, 'e 
Paços do Conce1ho, mndie, se acha-

o vam presente.s o exc!eHentislsimo . 
, . 

Governo Interino, da ,:provincia, o 
dOl'tor Juiz de ' Fóra pr·esidente 
do Sena<io Jo~éCorrêa Pach.eco 
~ SHva, e os .ver,ea,dor:es o c.apitão . 

. B.ento José LeitePentee.do, o 'ca
pitão J Dsé Múian~oBuêno> e o. 
caJpitão J ooé d.e Almeida Ramos 
e o procurador Al1tonio JowéViei-

. ta Barbo.sa; e sendó ahi compa
coeJram o exc·eú.}enHssimo Mareçhal 

" '. . . ' ' 

de C<impo Candido Xavier d' Al
meida. e Souza,nomea,do pelos' 

'. ' . , 

·coll!lgi,>s . eleitoraes da provincia 
paraptes,identedo nO'VO Goyern.!) 

. ". . 
da mesma, mandado , insl<i:l1ar pelo 

. " . 
DecI1e·lo de v>n'te ·e ciOood'e junho 
do preteritoa'nnod·emilolto.cen
tos e vinte e dois, ' eosJéputados 
'nomeado's ' paTa , o so-breldito' Go
verno pêlo.s reieridoscollegios 
ele'itoraes 'os . ilhl'strissimns .se·nho
,es, digo, doutor MaridêlJoà.quim 
de Or~pHas, cNoneL AnâSíac:iode 
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:Fr:eitas· . TTàn;coso; '0 ,,_vigario da ..... 
·,'-Vjil,la,;dê'-P~rnàJhYba:_'9'. ,reiverendis"'-,' ..,. :,.' ···t:e ·,··nesta' -'··s'-e's-são··"···.·l;;~-.·que ··.······~s···.· s'es-'·.·. 

somo João Gonsalves d~· Uma,' sôes· deste' Gove~no nos tres dias 
_(i'fitTI-dep.~es:ta'r~n~o·· jüram_ento": .' '. _.' .' ,de· 'cada.s elnáJ1~-;dê's~:Ú~.a<iosp.~Ha.-
devido e se Ihks d"r posse do me8- e,!la começarão ás nove horas da 
nToG'O)Verno', -e a to-dos fojélef~,..' .. , • '. 'nl'anhã' nosdi~s:,;ir.a:;ri~:lé~,:'i,ás_dez-
-~ido o juramento fIos Santos Eva-n-'- ··'.nos' . dias'~urto~';_".-:'-,2~1>",·_qtle'ser- ..... 
gelhos elTIUm - \Iivro delles ret10 . virá ,iri-teri~a-niente',d~:',s'etn:târio .' 

mencionado presidente do Senado, deste Governo o deputa<1o dr. Ma
• 

e debaixot?v mesmo' juralment'o ,pro-
metteram cumprir com -os devere,s 
que são i-nherentes aos seus car~" 

go-s, dos quaes os houve o meSl11'O 

• Senado da Camara por impossa
dos;, do que para constar lavrei 

• 

o pres-ente a.uto, -en1 que asslgna'" 
ram os -exceHentissimos presiden
te e deputados do lWVO Governo, e 
'mem;bros do Go\verno Int~rino o 
exce-llentissl-mo e rev-erendlssjmo . , 

bi,po diocesano Matheus de Abteu 
, 

Pereira e o 'doutor ouvidor da co-

marca João de MedeirbsGomes 
·'com o doutor J lliz ,de Fóra presi

dente, e officiaJes da Cam<lra; e 
'eu J 0jf Nepomuceno de Almeida, 
'escnvao dfi Ca;.mara, queJ o escre- . 
vi. - Candido Xa;vier d'Almeida . . . .' . 

é Souza - M'anoel Joaquim de . . , 

Orne1las - Anastacio de Freitas .. . .. . . . , . 

. ,TraI1cosp·,-)-o·ão Gonç'a1l:ves,LinloR' 

- Matheus, Bi·spo - João de Me. 
deiro·s Gq<n1es - J os.é Correia Pa~ 
checo e,Silva - BentoJÜ'sé Leite 

, PenteadO' - José de Almeida Ra
mQS - José M"rianno Bueno -

Antonio José Vieira, I),arbosa". 

, 
R..etira·ndo-s·e do P-aço Municipal, os 

membros do Governo rec(}lheram-se a 

Pal"cio onde celebraram a sua primeira 
····,s~s,~:'ãó,'extr:a·brdiriariG -' cot1l0 'se vê:, · .. di)· .' 

extracto da acta sleguÍ1lte: 

-",Primeir'a-Sessão e){t-raordinaria 

de nave do corrente, e.m 

instal1ado o novo .Governo 

que fo-i 

d" pro-' I 

rto:el J oaqui'111 deOrneHa's;' 3.o.-que 
. . ' . . .. - .'. ' . . . 

'se partícipe pe10 pnn1f:!rO 'correIO 
a Sua Magestaode Imperial e a to- ' 
das as Secretari"s d'Est"do do 
Imperio, bet'n como a todas as 

'auctoridades da pro~íI1ci:a,.a-iIls- .• 
taU.ação des-teGo-ver.no ;'_,4.<lque

toda's 8:S portaria's, o'rdens,:despa-" 
chos e officios do Governo serão 

. , ...... .' 
a'ss:ignados !pelo seu exmo.pre-Sl-
.dente e por tod'Üs 0'5 dem"is mem-
_ hro:sdo Gcverno) que esti~rerem .... 
'preslenteB . ás. s,ess'ões· del!l€:, 'ficando 

. .. . " - . 

revogadO' nes'ta parte O' que se 
'-' . 

acha determinado em contrario no 
artigo 2.° d'a6 s,e"sôes 1." e 69 do 

. transa,cto Governo Provisor-io! t-an-, 

to a respeito das determinaç6es 
expedidas pe'lo Governo e despa

'chos, d:ome:~:mo, comlQU'cer,ca d·a:s ." 
. . ". 

que ex,pedire despac'hos que dêr 
'a Junt.a da Falzenda da provinda 
s·e fará mutua'm!ente pela interven- -' 

• 

ção offici"l; - di'go: aespachos • 
que dé.r aJunta da Fazenda da 
província ;5.0 que toda a' corres
pondencia deste Governo com a 
Junta da Fazenda, da., provin
cia se fará mutuamentepeIa ' 
i"terv~,nção • ' o.f,fici\"1 ' ,do~ • secre-, •• 
tarios de uma ·conl,-outra re-_ 

partição; 6.' que na falt" ou im

pedimen'" do. exmo. snr. presi, 
'deste deste Governo, que é o pre-

.•.. .•. .. . . ·f'· 

cidente n" to da Junta da Fazendl"i 
·~aprovinciq"pr.esidiTá .. na'sses
sôes da, me'S<n1a Junta o deputado 

'do Governo que lhe fôr immedia," 
to na' fórnla deternlinada 
artigo V das sessôes 40 e I 
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p,assado Governo Provisorio; 7.· Manoel J oa'quün de Orne11as, são in-
que se remetta á Junta 'da F<J.zen~ significantes Sei que elle f.oi vite·pr"· 
da um{l. cópia authenticá da acta siden'te de S. Paulo em 1828 tendo, a,n-' 
desta ses,sã'Ü pRra sua intelligencia. teriormente, fei,to parte do Governo Pro-' 

E desta s'orte se houve por fin- viso'rio. 
da est<J. primeira s'essão, de que Elle deixou um fi'l'ho, Com o mesmo· 

• selavrou'l. pre-se-nte,acta"que foi nome ,(meu <J.Vô), que foi coUector ·em . 
> <J.ssignada por suas exCeHeilcias. ' 'S. Patilo, o qual por sUHvoZ,c1eixo1.1, 

Pahcio doG~v,ernodeSão Pau- apenas, um fj,ho (ta~bem COm o mesmo· 
lo, 9de iameirode 182$. nalire) Manoel, Joaquim de Ornelllas, 

Souza, P,r,esid,enle, Grneilas, (meu pai). 
Trancoso, ,Lima ", 

* 
* * 

* Ma,pechal de Campo CANDIJ)O XA~ 
VIER DE ALNl.EÍ'DA E SOUZA. Veja 
sua biographia ,a paginas Ir quando 
delle se tratou 'no Triu,mvirato. 

* 

te'ffi!pO, por .. 51E;! homem recto, advogado.' '. 
provecto e amigo da causad" indeípen-

.' .' .,' .' .' 

denciado Bras,l. 

, Foi deputado sup,plente por S. Paulo 
á Assembléa Constituinte .e .;xerceuo 
:mand<J.to.. Existe um de:s,cendente da 
fa,milia Orne']]as, é o dr. Manoel Au-
gusto de Ornella,s, juiz de direito de 
pira. Pediram-se-Ihe informe,s 111Ia.s 
os tinha suffi>cientes: 

Ita-
~ nao_ 

O dr. Manoe'l Augusto de Ornellas for
mou-,se em S. Paulo em 1884. Eis a 

,:.',-':'.:,:";.,',":.,:.'", : ".' 

"S:_l.lCL .' cartQ : .' --

':'-:',',:"P-res-a'do ',coHe.g-a: dr. Eugertio-EgGs. 

,Recehi sua carta. As informações que 
,.f~nho ···.rêllaJivarriéntea;Q ,meu bisavô, dr .. 

":;:::'::'. ',< ", .. 
. :"':'-:.>' .. 
.. .o.,:: .. '.;::.,. i' .:_: 

Tenho umas duas ordens por elle a's-
signadas quando membro do Go,yerno 

. 
ProvisDrio. Sei que ha, ta'1IJ!hen1, Uma, .o'. 

proposta por elle feit" e assignàda por 
Feijó para "a cre,ação de Urna tY'Pogra
pihi~ nacionail na provincia de S.Paulo ", . 

Os antigos:- Furtado, Carrão, Cht;'s-. 
piniano, Amara'! Gurgel e Justino, lentes 
de direito doa l1Oss<J. Fa,culdade, diBseram, 
á min,ha tia que dle fÔra llm grande 
jurisconsu1.to. O nosso finado· co,nega. 
Affonso J Oly diss.e-me que, quandojuiz. 
enl Apiahy,' encontro-u muitals co,nsul-

-----
NOTA (1) Aqui se reprodüz .. um documento'. . . 

qu·e muito honra e distingue a per,sonalidâd-e" 
mora] do dr. Manoel Joaquim deOi'nella,s. , 

,Es,se documento, publicado no vai. X'_pag.' 373-

da Rev. ,do Instituto Risto,rico e Geog.raphico ,de-
, • .o... . 

s. 'flaula é o s-eguinte: 
. Represen'tação ·do:;:povo deS.Piudo's .o .. D~ Pe- . . - .o. '_.o.,. . .o. .o.. _ , . 

,dro l,pedJtidO""lhe:,que,fàça 'o dt.Mat1geF Jbaquim. 
. deOrnel1as, ncar,n,o:governóJiesta. ~1'()Vfncia.·' . 

-Senhor:..,-- 'A Cantai'adesfa:Cid'áde.de OS. Paulo .o'. 
. . .o ....... .o .... .o., ,.o ';'. . . ".o, .. .o .o:.';:". 

em n'omedó'povo -della,. t~m . a :honra, d·e' chêgar-
á,augtü~ta"p~'esetiça' .ode' Vossa,Mag.estadélfupeL?, 

.tial. e, d'epoLsde terouvído . o v-ot~,dosh6in~ris 
'.o • .o. ' . . . - . , '-.o . . . .o. 

bons, que se Juntaram .no. acto de, vereança de-
13 de nov-emh~o de 1822, roga a i)J1P.e.r-ial a,ppro-. .o'. 

'.. . 
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.<- .' , . 

TAS TRANCOSO. -Nasceu em .:.Para--. , . . 
, . . . 

,nag.J.1·a e se.gulua - carr·elra m i,Jit aTa té , 

o posto de córonel . 

COl11mandoÚul119. Companhia de Ça

"állariade yoJun~aiiosreaes l}O Regi-
111,~to " ~ rg<l\1i~a(jo ' pe1b càpitão-gelleral 
L.obci deS<I'ldanha , ~1111Z7S.i. > . 

- - ' - -" _.-'----.- -., ', - , 

". Fardoü.ea,~mQ\l · a .' r~IeJic:l'aCtfI11P"- .' 
, . " , . . "'- ' " . , 

nhia á '~ua custa '" co.tn .. élhi1Il~rchou 
POIra o: Sul, ontdese d,sting'uit!peloseu 
valor e COl11o tnlHt...r djs,êip.lül~'dor : ,Foi 

va,Ção p ara que ,o bach arel M;t'noe1 Joaquinn de - , 
:. ,OrnelIas, eleito pelo povo com -106 votos -para .e!it-irnadó 'e te:slPei:t~do ' n~- :soci:~ã~_.d:e i:'p:p._ l!" 
'",·: ro,embrO- ,'d'p. governo ' próvincial que ,' Vossa } •. fa- ,'.lista .. pello S~.u - c~r~.;c.tl e:r" ,, · ,:: Fa:lt~-c~u ,: -nO ." 
'-'i":,,,"e-s t ade -JmPeri'al : -m~ndo:u eleger nesta provinc'ia,: ~ --- .posto d-e cor-onel e:D1:'" j:8$O~ :'-: ' >:: .... ;' .. ' <' __ ':'_.< :' ._-, .. _. '." ' 
" ·:",e- com 114 votos para · ,cJ.eput·ado . á As sclnblê'~ . . . .', .' . \'- , '.' '. : :,- :, - - . 

Geral' Constituint e do B.rasil, seja ~ons'e.vado _ 1)9' ,s,e.:~'. ,c a.-salln~nto CQ'~ ~~~ .. J.cr:c~~.~p.a,: l~~n:~ ', 
, ,no, lC'gar de m~mb ro do gov1erno no caso que g eHc:e. ae Lara dei,xott .um fjlnh~: , :~: : F{ari .. 

;' seja preciso nomear depu tados im-media tos em císco Pinto . 'do . I(ego· , ~riit'ª,s:" que" "eni ' 
'vot-ospara supprir a falfa dos deputados ausen- '1 ' . ri' · S· Pau o o'ccupou pos·lçãosa'Ile"te. 
teso -como Vossa_ Mages.tade determina do 'seu 
imper ial decre to . 
. _:A Caman se ~i songeia q-q: e Vossa Magestade' 

. : ,ITl1peiial . tomará - em '-con~ideração a razão que" 
,.~" ~l-1e~ai -':'Poi' ~ -depençlendo , -n as actua,es cil'cum stan-
· ", . - -

'.",. ~ras ,· o.· socego e a :tranquillidade lnte,na da p~ 
. : ;inCia de um governQ justo e fort e, qU'e 'tome 
,as 'mais· .energicas , medidas para. anniquil1ar qual

q1,1,e'r facção _Qu-e intente perturQa"l· a, é necessario 
. . 

,que o . :governo não- só tenha- homens p robos, mas 
que ta111bem reu-na a-omenos ' em um 'ou outro 
.;nembro ,a's luzes_ necess3.ias para ser o pa-. . 
't rio tismo bem .dirigido, eig,ualmente admini :;-

· ,t;rar '~..iq-stiça imparciaL 

* • 
. 
, . 

* * 
• . 

• 

. , . 

* VIOAIUO JOÃOOONÇ~L\iES DE . 
UMA. - NaSICeu etn Curityba, filho de ' 

, Miguel Gonça,l/Ves Lil11a' e d. María Pe
res dos Santos. Foisacerdqte .illustra
do e · virtuoso, yigúio ' coJllaodo de 'p"'" . 
uahyba, cateohist,,,, I}OS carnpos .~!, G,U<l,': 

. ", . ~ 
'.:: _.u nhid.o·~se,; _ .po'i.s,: _n a ~essoado ref.eri~9 bacha re I .. ' "ta pua-va;_:-:-:,' . 

,~ .. 'Manoef ·' Joaquirn . cl-e , Ornellas -,os conh ecidos - .ta · '. - o, ' __ o ::- ,, -<. ,,~.' 
. ... . • ", 

.' ... •. . ' . ." .. .. . '. " . Em H\~3, e:>o.rceu o cargo de 'tnetnbrO, 
'. letlto.s, -: collstante :_e muita:s ve.zes -pr'o'v:ados , am çir" . ", " . ". ' ! ', ' ':." . "" ', , '" 

,' e_ ';-aa~:e"Sã6 áeallsa '"d,o 'B-r:asil-' -e 'á sagrada pessoa do -pritnei'fo. go.verp:o llrovisorio' :deitO" -da' 
, ;, d:e _Vbss'a- .' Magestade ',.Imperial~ pareCe indispen. ' p,rovi;ncia, :d'e ' S'. P.a-ulo.- F:aUece'U,' ua , 'pri-

, ( 's ~vel q~e eU~ <:x~rç~ ',o -emp;ego de niembro-- do' m~ir~; _ inetad-e do seculQ- deze-no~e.-:- --- '_,'14 

gov~rno para qu~' 'for n omeadQ 'com, plur.alidade 
de vOfos, apezar <te t.udo co-nfia r-mos na probi. ·~ . Nada m·a-is se .S!abe Q seu respeito, por ' 
dade ,'e IJat.riotis'mo ,90S ' outros me:mbros , eleitos mais que se. pro.cur,a'$sem dado,s biogra-
para o gQ"erno, ' e -que _seu _~mmediato e'm vo t.os p:hicooS.· 

,::·s1.tpr,a o logar- de _,deputado, no caso ,que terPpo, 
-- '. , ' - " ,. ' 'o' 

--~ rana:meilte seja necessarJO -- entra. para o Con- . 
:': gres'so aJgU1~ itp:m,edi'ato' ;pela fa:l-t à ' dos, '" depu

-,; t!ld o~ a-II -s eht~s, v ~ s'to: . que depois dos deputad'os 
·.'que ','alç311caram'pluralidade de votos. é o di te 

* 

., ' . . , " 

· bacharél- um do~ 11l1med iatos. ' 

A ',',C~mara em nom'c, do p'ovo' de S. ;Paulo" beij a-. . . .. 

'** • 

* CO:RONE,L FR.ANCISCO 
, 

DE, MORAES. _ Nada s,e 

• • 

CORRêA 
encontrou 

r _espeitos,allle-n.fe a s mãQs de Vossa. M-agestade 
. que forneçess e eJ.el11eqtos para organisa, . 

"'· lmp~rial .. , ,aqu_em ' p,eus', ':guarde,çQffio. nos " é, ' , . . 
" ' .mjsl~ r. ' . . '. ' tra<Ç'Os biogr<l,phico.s deste ' .mel11bro d·o 

S. P aulo, em , Cama,ra d~ 13 'de no'Vembro< de' - - , Go'~erp.o Pfàv-ísári,O-?-- que a,liás -nao "\,~cei-.. 
1822. - .Bento José Le'ite Penteado ·---. Antonio ·. tou o · ca·rgo4 

.Sabino d'a' "Foils'eca - Antonio da Silva Prado ' -
, 

Jos.é ,.M<Jrià-no Bueno - Antonio J ose Vieira 

:;' \'~:;-- --' O ', qi-. - Q-rné\{as, .porém, 

: ':' :' exe;.~~_ o ' ','J!lari.d~to' de d,ef)U.ladó' • . . ; 

, 
já disse, com.o 

.-
. , ". .. . ' .. 

. 
. . Encontrou~se, porém, o nOl11e do co' 

. ronel FranCisco Corrêa de Mcrr~,e s e 
Sl1'V'a" 'pae doJ>rigadeiro J oaquil11 José 

, 

de Mora.e's e · AbreU, que foi vice-<presl-
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de!1tede $ . • Pà~16. · Q ,cot.óne1 Morá'es •. * ',[)~.JOSE' , c~Rk~ÁPKCii~~()" ~' 
e SilvafoicapitãQ:"tl\órde~brloJfehz, .. SILVA'. - Vid~ pagfn:J.~l.r:cóirt~, ÍlÍern-

. " , ... ' . brado TriulIlvií::a::to. '~ , " . '. . ., . . '." 

• " . .. . , , ,',' 

, .,. , .' . '. ,-, , >," . . "" ,' ' 

, ,'. , ,: 
. , 

" .,. " . . 
'. ' I • " ,, ' 

--o • ", _,-

:," . . . '. -: . 
* CAPÜ"ÁO.-MÓtl, JOÃÔ 'c BAP'fIS'fA ' • • - - - . , -

DA SlL.VAJ>~~~OS.~ .1'a11lbem nada ' 
se ertcontroua',seu repeit6 .• , Ér,é. . e~ .. ,... . ,. . . , .; .' . ' 

, 1823 ~a1>itãiÍ~mórda Villa ePr,aça' de ' * BIBLlOOR,kPHlA.- A mesmaci-
SQl1tos. . , ". ,. : ' ... ' tada para os membros do Trium~it:J.1~. 

--.- ,. ,',' 

, 

----
. . , 

~-- "--

, , . . 
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DR. LCCA.S . .'\1\TON1O i\[ONTEIRO DE BARROS 
f \" l SC()~D E co'" (; () :\ H AS DO 



* LUCAS ANTONIO MONTEIRO DE 
BAR.R.OS. - (Visconde de Co-ngonhas. 
do CaJlllipO) - V Presidente - (De pri
meiro de abrill de 1824 a 5 de Abril de 
1827) - Nas-ceu em Congonhas do Cam
1'0, Minas Geraes,em 18 de 
1768. 

outubro de 
- , 

: , 
Foram s'eus pa.es Manoel José Mon-

teiro de Barr-os e d. Margarida Euphro
sina Cunha e Mattos. 

Ainda menino partiu para p.ortugal 
onde estudou e formou-se em direito com 
22 a,nnos. Dedicandú-se á magistratura 
foi juiz em Pernambuco, Bahia e Minas. 

Tornando-se politic'o, presidiu a pro
vinda de S. Paulo e foi deputado e se
nador. FaHe,ceu em 10 de outubro de 
1852 eOl11tando, portanto, 84 annos de 
edade. 

Foi s'epultado no Cemiterio -de S. 
Frandsco de Pau1la,no Rio de Janeiro. 
A familia Monteiro de Banas é nume
los,a e das mais distmctas em Minas Ge
ra,es e S. Palllo. 

O visco'nde de Congonha,s do Campo 
antes de regres,sarao Brasil foi juiz de 

-fóra nas Uhas dos Açores; e já' em sua 
terra natal foi tambem ouvidor de- Ouro 
Preto, intendente do ouro no Rio de 
Janeiro, desemba'cgador da relação da 
BQhia e pres,idente do Supremo Tribunal' 
de Justiça. 

Foi o primeiro presidente nomeado 
par-a a provincia de São Pau10, que re
pre,se'ntou no Senaldo. 

Exercendo o cargo presidencial oc
cupou-s-e da creação de institutos de 
manifesta utll,idade. Fundou uma biblio
theca pu,blica em S. Paulo (1825); no 
mes_mo anno instituiu o Seminario da 

Gloria, destinado á educa'ção de meninas , 

orphãs pobres; e-sta-be1eceu a rod-a dos 
E"'po'stos annexa á Santa Casa de Mi
sericordia (1825); o Jardim Publico da 
Luz, fundado em 1799, pe-lo capitão-ge
neral Antoniü M<lnoel de M-ello Castro 
e Mendonça tinha caJhido em abandono, 

, 

pelo que em 1825 o presidente visconde 
de Co,ngo,nhas do Campo mandou res
taur<ll-o e deu andamento ás obra's de 

• que neces's-ltava. 

Chama,va-se então Jardim Bot<lnico e 
antes Hor,to Botanico. Começou com 
o pro1ducto de uma subscripção entre 
pessoas gradas da Capital. 

Ao tempo do presidente Monteiro de 
Banas foi o Jardim franqueado ao pu
Mico, sendo nomeado seu prime'iro di

'rector o marechal de campo José Arou
che de Toledo Rendon. 

São as sleguintes a's e,phemerides prin
ciopaes da vida de tão distincto brasilei
ro: - a 22 de janeiro de 1826 é esco
-lihido senador por S. Paulo; tendo an
terio'rmente, junho 3 de 1823 feito parte 
da Constituinte BrQsileiracomo depu
tado por Mina,g; a 10 de maio de 1826 
tomou assento no Sen",do. 

A 17 de ievereirode 1827 foi aberta. 
ao transito publico a estrada de Santos 
a,o Cubatão. Anteriormente a viagem 
fazia-s'e por 3igua. ES1sa estrada, consti
tuiu um enorme me1hor3imento para , 
a,queilles tempos e por eUe trabal'haram 
muitos dos administradores paulistas; 
mas, o presidente Monteiro de Barros 
deu-lhe impulso decisivo e tornou rea· 
'lidade um dos maiores de'sejos do com
mercio e l<lvoura da provincia. 



Duran te a sua presidencia o dr. Mon
te iro de Barro s pass-ou o exerdcio do 
oargo a·o vice-presidente coronel Luiz 
Antonio Neves de Carva.lho (22 de abril 
a 22 de setembro de 1826) e quando dei
x ou de vez a pres idencia passou o exer
cici-o do. cargo a,o mesmo vice-presidente 
(5 de a'br il de' 1827). 

A jjrovincia de 5. Paulo -muito lhe 
deve em obras de real mere'cimento ; e 
se e11e, como seu primeiro presidente, 
ma-i, uão fez, foi porque os tempos que 
se seguiram á proc1amaçã'Ú da indepen
dencia não o permittiram. 

A época era de con solidação politica 
e de despesas de caract er geral, pelo que 
aSI provincia's do no:vo imperio tinha-m 

de limitar-~e a peque-na.,; a&pirações, 
den tro' das escassas rendas de que po
diam di spôr. 

E' l icito, p'oxém, aJffi.rmar, que a p r o

vincia de S. Paulo encontrou - no seu 

, 

- -

-

, 

-
, 
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ip6m,eiro pres·idente lncansaveJ e bene
merito servidor. (*) 

* 
* • 

* BIBLIOOR,APHIA. - Azevedo Mar
ques, Apontamentos ; Teixeira de Mello. 
Ephemerides; Barão de Vasconcellos, 
Arclhivo N o<biliarchico; Egydio Martins, 
5, Paulo Antigo, 

(*) O V isconde de Congonhas do Cam po dei
xou um filho, o dr. ' Rodrigo Antonio Montei ro 
de Barros ta;mbem min.eiro" e diplomado em di · 
r ei to pela Univ ers idade de Coimb ra. 

O dr. Rodrigo de Barros po.r s eu CaS alllel".to 

em S. Paulo com d. Maria Marcol ina d2 Síl\" 2. 
P r ado. toniou-s-e ch efe de nume rosa e est im .. da 
fa m ilia pauhsta. Occupou coma seu pae, ;ugar 
proeminente na sociedade d o seu tempo. 

F oi d epu.tado g eral por S. Paula em qua tro 
legislatu ras seguidas 1830.·33 ; 183·~-37 ; 1838- 41 ; 
1843-44 (diSlsoolvida) . Fal1eceu en: S. Paulo a 29 
de fevere i ro. de 1844. 

----

-

, 
" 

-
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Thomaz Xavier Garcia de Almeida 
(De 19 de Dezembro de 1827 a 18 de Abril de 1828) 

2.° PRESIDENTE 



• 

* THOMAZ XAVIER GARCIA DE 
ALME~DA - 2.' Presidente - (De 19 
de dezembro de 1827 a 18 de abril de 
1828) . - Nasceu a 14 de junho deli92 
na Capit"l da Provinci" do Rio Grande 
do Narte. 

Seu pae, T'homa·z Xavier Garcia man
dou-o estudar em Coimbra em cuja Uni
versidade formou-se em direito contan
do 26 a nnos de edade. 

Qua·tro annos de,pois. isto é. em '1822. 
foinomealdo juiz de fóra da cidacic do 
Recife. em 1827 foi ·nomeado presi·dente 
da Provincia de S. Paulo. cargo que .)f.

s·empen,ho'u no periodo que vae de lÇ 
de dezembro des se mesmo anno a 18 
de abril de 1828. 

Curta foi. portanto. a sua 9as.;a;gem 
pela presidencia paulista: quatro me?es . 
a·pena·s. demorou-se o dr. Thomaz Xa
vi,er Garci" de ALmei·da no governo pau-
lis,ta. , 

No "'nno seguinte presidiu Pernattn-.. 
buco (1828-1829); a Ba,hia de 1838 a 1840 : 

, 

e no'Vamente Pernambuco de 1844 a 1845. 
Fal:kceu coou 78 annos de idade no dia 
11 de janeiro de 1870. 

Ape'zar de tratar-,se de um homem que 
mu-ito se des.taco,u pelo ' seu talento e 
cU'Uura, esoalSsos fora,m os ~pontamen. 

tos biogtaphicos obtidos ac·erca do con
~ellhei'ro Garcia de Almeida. 

Por o·ccas,ião da sua morte O orador 
do lnstituto Historico e Geograp,hico 
Brasileir·o. de que o fallecido era socio 
proferiu .sobre eUe as s'e.guintes pa!a
vras: - "10 conselheiro Thomaz Xa
vier Garcia de A:Tmeida nasceu a ld de 
jun'ho de 1792 na Calpital da provincia 
do Rio Grande do Nort e. 

, 

F i'!,ho de Thomaz Xavier Garcia. lo i 
estudar em Coimbra. e. obtendo .) grão 
de bacha·rel e.m direito em 1318 alcan
çou ser nomeado a 22 de janeiro de ;822 
juiz de fóra da cidade do Recife. 

E;m 1827 foi dirigir " provincia de 
S. Pa·ulo. a de Pemambu<:o de 1828 a 
1829, a da Bahia de 1838 a 1840 e ade 
Pernambuco novamente' de 1844 a 1845. 

Es tas commissões de confiança de
mons,tr,am o ailto apreço em que pelo 
Governo eram então tidas as suas quali
dades administrativas e a sua firmeza em 
impedir o incremento da anarchia. pois. 
naq,ue!les dHferemtes pontos. continuos 
eram os tentamens em favor da desor
dem. 

Não sle contentava Thomaz Xavi'er 
com reprimir OIS e·~tremeci~ntos da 
rebellião. quand'o ria gerencia dos ne
gocios; a bem da lei olHerecia tambe,m 
seu peito á baJ.a, pois pe'rten<:eu. como 
militante ás colurnnas que debe!tla-ram 
os 'levantamentos de Pernambuco em 
1824 e da Bahia em 1837. 

Entreta·nto a·s condições de mG.dera. . . 
ção e demencia. em quem tem que lu·' 
ctar com os horro're,s de uma guerra in
terna. torna,ram-'se bem claras nefire . 
por isso que sendo nomeado juiz rela
tor da commissão milibr para julgar 
os dhe'fes da re.y()lluçã,o de 1824. proce
deu naquelle dflficil inquerito COom toda 
a independencia e benignidade. 

Premi",do a 6 de maio de 1829 com a 
digna ta ria da ordem do Cruzeir·a e . a 
20 de outUbro daqueUe anno C()ffi Q 

commenda de Christo,. foi por vezes 
deputado geral pela .. p.rovincia·s do R io 
Grande do Norte ·e Pernambuco, recebeu 



• 

• 

a carta do cons e'l,ho a 2 d·e agosto de 
1841.e por quatro vezes· entrou na lista 
trip1-i'ce para senador por e.'que!l'l,as pro-

• • 
VInClas. 

Como me.gistrado, o co'nselhe';ro Tho
maz Xavier, depois de 28 annos de ser
viço, foi nomeaodo m inistro do Supremo 
Tribunal de J ustiça: ~m cujo· cargo teve 
a sua aposentadoria." 

* 
* * 
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N ã o he. Relatorio apresenta,do po-r 
este presidente que governou ao tempo 
dos Conselhos Geraes de Provincia; 
nem f(}i encontrado qw,dquer documen- i 

• 

• 

• 

to por elIe f·eito dando a conhecer a 
situação politica e ad min is trat iva da 
Provincia, cuja organisação era a esse 
tempo incipiente, pois que o dr. t::;"' rcia 
de lI!lmei-da foi seu segundo pre;:à<nte 
e demo·rou-se nluito pouco em S·' Pau:o· 

* 
* • 

* BIBLlOGRAPHIA. - Veja-sE J. J. 
Ribeiro, Chmnologie. Paulis ta, :2,,' T":' 
·pag. 687; Revi.sta do Institu to Ró,:? 
rico Brasileiro, vol. 33, pago 437. 

Nada consta sobre publicaçõe s i,t';, ~_; 

pelo dr. Thomaz Xavier Garcia ;!'? }ü 

meida . 
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José Carlos Pereira de Almeida Torres 
(VISCONDE DE MACAlié) 

3.0 PR:ESIDENTE 

(De 13 de Janeiro de 1829 a IS de Abril de 1830) 

• 



* JOSE' CARLOS PEREIRA DE AL
MBIOA TORRES (Visconde de M,,
cahê) - 3.° Presidente - (De 13 de ja
neiro de 1829 " 15 de abril de 1830) -
Nas'ceu ne Ba'hia em 1799, e falleceu no 
R io de Janeiro a 25 de abril de 1850. 

Era diplomado em sciencias. juridicas 
e .sociaesJ e começou a sua vi,d-a .pu:blic-Q 
como magistrado, tendo chegado <Ia car
go de desembargador. 

Em 1826 foi eleito de;put"do por Mi
nas Gera·es na primeira legislatura, após 
" proclatnação d" Independencia . Pre
sidiu a pro'Vincia de S. Paulo por duas 
yezes: etn 1829, no inicio de s'ua car
reira administrativa, faleto es'se que o 
dr. AJ:meida Tones sempre lembrava 
com satis'facção; a segunda em 1842, 
após a revolução que nes se anno tan
to perturbou e vida sociai} dos pau
li·stas'. 

Em s·ua primeira presidenci" o dr. Al
meida Torre. muito ,pouco traiba.J'hou, 
porque esteive ausente na representação 
na'cional, cotno d~utado gera,J. 

Não apresentou rel"torio ·dos negocias 
publicos, o que foi feito pelo vi'ce~pre· 

sidente, d. Manoe'l, bis·po di ocesano. 
A sua e'scol!ha p"ra ,presidir ume pro

vincia que a,ca,ba'V a de s.ahir de tão pro
fu nda agi.ta;ção la'la muito ailto em fe
vor do· talento e cr'1erio do emineonte 
politico, cu~o perfil biographico está 
sendotraçedo. Presid iu tambem .. pro
vinda do Rio Grande do Sul em 1831. 

A B a;h ia', S'U"" 'prClvincia nat.d', ele
geu-osenador; e foi escol,hido em 1843, 
tc-tn,ando as.sento em 20 de junho do 
me'smo anno. 

Continuando em maroha ascendente 

· 

• 

na SUQ carrelra po litl c,a foi lninistro do 
Imrperio do Gabinete de 2 de fevereiro 
de 1844; oc·cupo,u a mesma pasta e in!e
rin"mente a da justiç.<l, na remodelação 
ministerial de nla;o de 1845; e, final
mentej ·eHe propri,o, já então vis'conde 
de Ma-cahé organisOtl o gabinete mini$
te r ie·l de 8 de março de 1848, tendo che
mado ,par<! seus cc.UTa'boradon's os srs. 
José Pedro Dias de Carvalho; Antonio 
Paulino Limpo de Albreu depois vis
conde de Abaeté; José Antonio Pimellc 
ta Bueno, depois marquez de S. Vicen
te;' Manoel Felizardo de Souza e Mel
lo; . e JoaquÍ'tn Antão Fernan,des Leão· 

Foi grande do Imperio, gentil homem 
de imrpe'rial. camata. pertenceu· ao con
selho de s·ua magestade, foi conse1'heiro 
de Estado em 1842, membro do Institu
to Hi,storico e Geographico Brasileiro; 
atlém de diversas condecoraçóe~, rece
beu o titul<l de vis'co·nde de Ma'cahé por 
decreto de 18 de dezembro de 1829; e 
de visoConde com gra,ndesa por decreto 
de 7 de setemlbr<l' de 1847. 

O visconde de MacaJhê, ,,·lém de ser 
um homem illlus·trado., d;S'pu'nha ' de "pre
ciaveis dotes e qu,,'I'idades, que o tor
nava',m pre·s t:i.gios.o e tllcataldo· nos cargos 
que exerceu, e dos quaes soube desem
penha.r-se com applauso9-

Do seu casamento com d. Maria Eu
doxia de Almeid .. Torres deixo,u um fi
lho: - o dr . José Carlos Pereira de 
Almeida Torres, que fa!leceu a 7 de 
março de 1889. 

* • 

* ,RELATORIO. - Foi presente ao 
Con5el,ho Geul da Provincia pelo vice-
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pr es idente em exercicio d. Ma·noe), bis
po di()c€sano. 

Vide vice-presid ente d. Manoel J oa
quim G()nçalv es d·e .Andrade. 

* 
* * 

* BIBLIOGRAPHIA. - O vis conde de 
M".calhé escreveu discursos e· relato rios 
a proposito do s cargos " dminist rati
·vo·s que exe rceu e - Memoria Justifi-

• 

• 

• 

• 

----

cativa -que, em refutação de libeUo 
famoso insoeri-do no -n.' 8 do periodico 
- Correio do Rio de Janeiro - oHerece 
ao publico o bachar·el etc. Rio de J anei
ro 1822, 11 paginas in 101io. 

Sobre o visconde de Macahé veja· 
- Sacramento Blake, vol. 4.' pagina 
378; Teixeira de Mello, E.p;h.eme-rÍ'des; 
Rio Branco, Ephem eirides; Revista do 
Instituto Historico e Geographico Bra
sileiro, vo-1. 15; Vasconcellos, Archi·vo 
No·biliarc:hico Brasileiro . 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • . . 



Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho 
( VISCOND,E DE SEPETIBA) 

4.° PRESIDENTE 
(De 5 de Janeiro a 17 de Abril de 1831) 

, 

• 

•• 
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At'RFLIANU DE " ilTZA ~ C . .• 

(VISCOCin -q ,-

r 
L 

DE 

OLlYEIRA COUTINHO 
EPETIB.~ ) 
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* AUR,SLIANO DE SOUZA E OLI
VEIRA COUTINHO . (Vis'conde de Se
peüha) - 4.° Pre&idente - (De 5 de ja
neiro a 17 de ahr,il de 1831) . '-- Na·sceu 
na Provi ncia do R io de Janeiro a 21 
de juJ'ho de 1800. sendo haptisQdo na 
fregu·ez ia de Itaipú. 

Seu ,pae de igual llQme era portuguez 
da Serra da EstreHa e serv iu como co
ron el do Imperial Corpo de Engenhei
ros· 

O joven Aure'li<lno estudou direito n a 
Univer sidade de Coimhra.; e de volta 
,w Rio de Janeiro foi nomeado juiz de 
fóm e ouvidor de S. Jo'ão deI Rei e 
Ouro Preto, res1pec'ti.vam,ente. 

Deixou a Duvidaria para ir tornar !par
te como deputadü na A,S/S·embléa geraU 
le:gi·$·lativa.. Exe rceu v.Qrios ca·rgos selil"" 
pre com inteHi'gen cia e comlpetencia 
pelo que foi distinguido com a nomea
ção de ca valleiro da Ordem de Christo. 

Serviu como rpres'idente da Prorvi-ncia 
de S. Paul'o no periodo de 5 de janei
ro a 17 de albril de 1831. qua.ndo os ani
mo's dos .p.aulis tas· a'cha vam-se exrulta
dos pelo assassinato do jornalista ita
liano Libero Badaró. la'cto eSBe que na 
opinião de muitos a,pressou a quéda do 
prime iro imperadM. 

Como s'e s·albe. Lihero Ba.daró foi fe
r ido ' ás 10 % horas <la no ite do dia 20 
de novemlbro de 1830 e l,alle'ceu 24 horas 
depois. Os alconteciment os de então 
caffimoveram prolundamen te a capita·1 
da Provinda. 

Achava-se na vice-,pre.siden cia o b ispo 
dioces,amo d. Manoel. A m iss ão do no'vo I 

pres idente re sumia-se em r estabe-Iecer a 
ca'lma na. Provinda de S, P<lulo e isto 
o presidente Aureliano poude conseguir, 

Quando de ;xo,u a presidencia de S. 
P<I ulo a 17 .de abril de 1831 já d. Pedro 
I. seu amigo e proteç tor tinha abd icado 

-a coroaJ. 

De volta a:o Rio ' de JaneiTo foi no
meado juiz de orphãos . intendente gera·) 
de poiHci" e desemba'rgador. voltando 
a faz·er part e da A ssembléa Geral. 

De 1832 a 1836 foi ministro de estran
geiros . O dr. Aure·lianoiniluiu paTa 
que fos se nomeado tutor de d. Pedro II 
o m<lrquez de Ita.nha'em. 

Foi um dos prin cipa es sustentaclllos 

da monarohia· na pesso," do i'oven im
peraJdo.r e muito tr aba!llhou pela cahe·são 
do es'pirito nacional a fa",or do throno 
de d. Pedro lI. 

Ho metO' de j·nicíativ a muito co:n trihuiu 
para o es,tabelecimento dos omnibus, 
obras da casa de correcção, monte pio, 

• 

ca·ixa econ01nica; como intendente de 
pdl'icia peTseguiu o vicio em todas as 
suas ma=n)fesita1çõesr. 

M,ui,to contrnbuiu para a bôa organ i
sação do corpo diplomati,co e consular 
bra,~ileiro. Sentin do os inconve'nientes 
das regenóas traballhou pella. 'causa da 
maioddade. Era ccmmendador da: Ros'a 

e do Cru"eiro. 

M'w to t r",ba llhou' ;peno restabele'cime·nto 
da ordem na P rovincia de S . Palllo e 
na do R io Grande do Sul. abaladas a 
primei"" .pela reberJlião de 1842 e a se
g unda por um:a g uerra civil que· durou 
10 annos (1835-1845). Presidiu tambem 

. á Provincia do Rio de Janeiro. 
Terminada a pres idencia da Provin

cia do R io d e Jane iro o impe"rador agra
ciou-o com o titulo de vi 5 cOlnde· d·~ 

Sepetiba, 



F 31l-::ceu a 25 de setenlbro de 1855 em 
X;c:heru;:, ::0 exe.rcicio do cargo de 

, --na--"~'. ,;;" _'-- ____ o do Imperio e vice..,pres'dente 
do Ir,stiruto Histo-rico e Geo;gra,phico 
B:-e.sileiro,-

* 
* * 

Tendo exercido a pres,idencia de S. 
Paulo durante 3 .mezes e 12 d·ias e num 
período em que não fnnccionava o Con
selho Ger",l da Província o dr. Aurelia
no Cout'niho não teve ens'ejo de a'pre
sentar Rell"torio sobre os negocios da 
Provinda; ·nem s'e encontrou qualquer 

• 

, 
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dOCUlnellto com que passass·e o govern0 

ao více"pres,idente bisvo d. Manoe!. 

* 
* * 

* BIBLlOGRAPHIA. - O visconde de 
Sepetiba escreveu : - Rel<J.torios; Pro
jecto de Estatutos para a Sociedade Phi
lopo'lytechnica. 

Sabre o vis'conde de Sepetiba veja-se: 
- Sisson, Galeria de Brasileiros IlIES

tres; Sacramento Blake! 1.0 volume; 
Teixeira de Mello, Ephemerides l 2,' par
te; Revista do Inst. Hist. Bras., vo), 
18; Va.sconceUos, Archivo Nobiliarchico, 

• 
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Manoel fheodoro de Araujo Azambuia 
(CORONEL 00 EXERCITO) 

5.° PREsIDeNTE 

( De 20 de Junho a 17 de Novembro de 1831) 

• 

• 

• 

• 

• 

, 



* MANOEL THEODORO DE ARAU
JO AZAMBUJA (Coronel do Exercito) 
- 5.' Presidente .- ( De 20 de junho '" 
17 de no<vembro de 1831) - F ilho do 

• 
'ca'pitão Ma·ooeJ de Ara.ujo Go·mes e d . 
A'nna Fc1ricia de F igueircdo Araujo, 
nasceu na cid<l.de do Rio de Janeiro e. 
4 de junho de 1780, e fa·lll'e'ceu a 27 de 
jul'ho de 1859. 

A&sentou praça na trO!j)<l. de primeira 
linha, conta.odo apenas 14 anno·s de "da
de e c'he-gou ao posto de coronel. 

Foi adepto "rdoroso da causa da in
depend encia do Bras'il e no dia da ac
.cl~.maçã()áo imperador d. Pedro L á 
frente do seu regJitnento. 'prestou a guar
da de h aura de pes·soa. Era official de 
cc-nfianç.a e gosave de 
-flj'uencia na s-ua clas:se . 

pres tigio. 

(' ) 

• e 1n-

Viveu muitos' anno s ern pe,ris sendo 
suá casa' ,centro de reunião· de bras,i
leiro-s. Foi o 5.' presidente da pro'Viri
·cia de S. Paulo, admini strando-e. de 20 
de jUll'ho a 17 de novembro de 1831-

C hegou a S· Paulo no sa·bbado, 18 de 
ju,nho, pelas 5 horas da tarde; e, no di" 

• 

20, tomou posse do cargo ex.pedindo a 
seguinte proc'Uamação 'publlicada no Ob
servador Constitucional de 27 do mes
mo mez e anuo: -

"PROCLAMAÇÃO. - Concida
dãos Paulistaüos! Eleito pela re
gencia prolV'isori<l. presidente deste. . 
Iheroka iprovincia, eu não tenho 
expres'sões bastante'mente energi'" 

--.-
!-JOTA 1 - Os atmarJacks m(li.t;J.r~ s não dão os 

assentam.eJitos dest-e official. Foram consll ltados 
os de 1'849, 1853, 1856 e 1858, sem resultado. 

• • 
cas p.ara expnrnlr O pr.azer que 

tenho de me torna.r a ver entre 
, 

vos. 
Os- VOSI$OS feitos, o vo%o car.a~ 

cter nOlbre, e o vosso amor pela 
lib e rdrud e , :1;s's egura-m-me uma fe
liz I>resíden·ci". 

Se ten.ho co.nf',,·nça em que os 
empregados p\l!b.j,icos, á porf ia , se 
desOlbr.igarão do·s seus deveres'; sle 

não duvido um momento que a 
, uo.ordinação do.s corajosos dden
sores- de. Patria ha de ser rnanti· 
da . e o'bs.ervalda; e se me liSlOnge,io 

. que os .habita·ntes da pro,vrrucia 
s·us'tenba1rão se.m tácha.a repu
tação, até hoje hem mere'cida , de 
reslpeita-dore·s das auctoridades, e 
aIllig{)s~ da ordem ; deveiS! esperar, 
em retr·i'buição da·s voo s~a·s· excel-

• 

lentes quall~dades, que o vosso pre .. 
sidente promo'verá o progress'O do 
vosso· co.mmercio e aigr1cu:lItura; 
bene:ficiará as estrodas·; e estará 
serapre disposto a ouvir, e fazer 
bem a qua1'quer cidadão, qual
Quer que seja a ."U<a consi'ct~ração 
siocia,l, logo que se não compro· 

. . ' nletta,m 0·5 Interesses naClonaes , os 
de terceiro., e as'ua reputação. 

IPQ1ulistas! vinde directaimen te a. 
• • m lITL retquerer () que vos co-nVler; 

um p a;e' não receberá se u,s filho.s 
ma·iSl cordiarln:ente. 

Obedecei ás leis, sêde constitu
clonaes, viveremos bem. O pre .. 
sidente da prú'vincia - MANOEL 
THEODORO D'A,RAUJO AZAM
BUJ,A ". 

O pres·idente· coronel Azarrubuia foi 
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bem recebido no seio da so"Cied·ade pau
lista, confor me se vê do artigo que a·bai
xo se transcreve do me'srno numero do 
jornal em que se e'ncontra a proclama-
-çao; -

"Tem finall'mente· 
sua testa um bom 

S. P,,'u,lo á 
e5<poso. bom 

•• 

pai. b~m cidadão. 
• 

Na qua:lidade de j uiz de paz da 
fregueúa de S. José, da cidade 
do Rio de J"neiro. o · sr· Manoel 
Theodoro mereceu sempre o amor 
do Si seus' com""!P"aroc:hianos, e lou
vores da ' bocca' de todos os ho
mens amantes d,o Bras il. e das no
vas instituições . Este 'llogar foi 
por elle optimamente prehenchido. 

As suas boas l maneiras a sua 
ci'Vlilidalde. o seu amo,r á ord'em 
e á justiça p r·es idiram a todos os 
se us ados, e lhe grangearam a 
es,t ima gera,!. 

Ame,aç3idos pelo despotis!m{h que 
'se ia enthronisarj reunindo-se os 
cidadãos. no ca,I!liPO da honra. o 
Sr. Manoel 11h eodoro não des
mentiu ainda a'hi o 'seu pa t riotis
m o. quando anteriormente tinh" 
já durante O<s di.a,s de março por
taldü-s·e como bras,ileiro. 

Ahi como juiz de p«z trab,,
l:hou 'bastamte Pdla' conservação 
da Liberdade. e direitos dos s eu s 
co·n s tituintes. e11e concorreu fiml1'
mente para a victoria de abdl .. 

Hoje presidente des'taProrvincia. 
o ,acto com que abre 'a caneir'a de 

" s'ua administração -não é meno'S 
HS1ongeiro. 

Ahi' se vê a prova do s s eus 
sentimen tos, e <l confirma;ção do 
que temo's dito. Algumas· diffi
culdades porem encontrará o sr· 

presidente na promoção dos bens 
• 

que pro<mett~ fo:zer á provincia. 
. .. . 

ma's: a SU3i co.n·sta'ncia poderá ven-
cer muitos obstaculos, se não to
dos, e é essa constancia que . nós 

• 

e·sp er a mos. que tenha o sr· pre
s'dente'. 

• 

Ohegado, ao emprego mais ele-
vado d'uma pro,vincia não falta 
rão aduladores. que com palavras 
adocicadas tentem fazel- o . sahir 
da' linha da jus t iça e de seus deve
res ; é con tra e!J.les. que deverá 
estar acautelado to<lo o homem, 
que occupa r qualquer loga,r ele- · 
va'do na , soci edoa-de, e ln tüto prin
cipa'limente aquelle. cujo co ração 
puro de nong uem po'd'e d~slco nfi ar. 

São quasi $empre os l'Qdos, que . 
acompa·nham os attctoridades. os 
qne as prec~pitam. 

A injustiça é por elles ordenada 
com o's mais .lindos atav ios da 
jU'~tiça; a jusüça é pintada com 
côres' negriQs', rnru,ito iprin-dpalme"n
te, quando ella se .choca com seus 
particulares inter esses . 

O a,mor de si se des'perta. a cada 
momento. o orgulho se 'levanta; 
então (1,& petições mais· jus1as são 
ol'hada·s como actos de rebe ldia; 
a just iça e injuSlti ça perdem na 
mente da a uctorid,ade seduzida 

• 

pela a dula.ção as suas a scepções; 
ale; a ca,da passo quebrada · per:-

, . " 

de de todo a sua força; a or-dé01 
! " . 

de""ppare'ce. e só o po,vo g.ilIle. . .' . 
Já tarde' s'e conhe'ce o m a'L '.é . os 

adul ador'!s; quando ·a representa
ção se tem j á perd ido, mil injus
tiças praticado. E' com preven
ção somente que 'se p ode at~lhar 
os manes da adulação. 

E' bonl cons-u1lta,r 'a'migos,! e a 
todas aiS pes1scas. que possam bem 
aconsel-har sobre qualqu'! r mate
ria ; moas a a.u·ctoridade -não se 
deve levar pe lo s- ami'gos" 

E' bom consultars eu voto. mas 
, 

nunca eS1qu'ecer o seu propno. " 
A a'uctorida'de de've sempl"'e lem

bra.r-se, que ella 'só é a re ~ponsa

ve!. F eliozoffileon.te tudo que vemos 
deve conco,rrer dXlra a boa ad-
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ministmção do actual presidente, 
e nenhum receio se 1'o<le ter de 
que aqui se veja em pratica o 
que havemos dicto. 

Perdoe_nos· em.fim o sr. ·presi
d'e,nte, o lhe termos dirigido estas 
linhas" . 

* 
* * 

Em ve~p era s de deixar o poder o pre
sidente cor-anel Azambuja apresentou ao 
Consel:ho do Governo em pr.imei ro de 
outubro de 1831 o ReJ!.a torio do es't ado 
dosnegÜ'cios puhlicos da 1'rolVincia. 

S. exci". <pedia que se desenvolvesse a 
instrucção public\l. Existiam creadas 63 
ce.deÍra's· de in s trucção primaria, mas 
a'penas 29 pravidas. 

Era consideralveJ o mal re sultante da 
. falta de profes'sores idoneos e devia dar 
bons res·ultados · a vinda de moços int el
ligentes para a C",pital com o fim de se 
.. perfeiço'lTem nO's' es'tudos e volta'rem 
p.ara o interior como professores h abi
litado,s.. . 

Havia dez cadeiras de grammatica la
tina, achando-s'e quatro· vagas. O Se
minario d" Gloria necess·itav.a de urgen
te au-xiõlio e reparos'; o· de Sa'nt'Anna 
devia ser trans,ferido para a cidade. 

A FIi'brica de Ferro do Ipane.ma, es
tabEJ1 e.:imento de s·umma importancia, 

• 

predSlave. da' attenção dos. governante's. 
A fall'ta de recursos pecuniarios- pa·ra

lysára o andamento das estrada·s da pro
vincia cujo commercio de·fi.n'haevaatten
t as as enormes diffiçuldad·es e despesas 
de tran'S:porte. 

A estrada de Santos, constituindo a 
principal Qrteria commercial do interior 
com o mais importante porto paulis
ta . reclamava '!pennànentes e constantes 
cuida·dos do poder pu:bl·ico. 

O pres-idente mandou fazer e'<jllora-

ções na Serra para conhecer com . segu
rança o que devi" resollve r. 

Os trabatho·s na estrada de ' Curityha 
a Antonina es tavam suspensos e beln 
assin1 os serviços e re'Pe.ros de que ne
cessitavaJm qua'sQ todals. as estra'd" s e 
pontes do terr itorio paulista. 

A caJtechese dos indios' devi a ser con
tinuada e não poder ia m'anter~s e no es
tado deca dente em que se a:cha·va . As
s,im termino,u ·0 Rela to·rio: -

' ''A,lém Jo que deixo referido, 
muito-s outro'S' o'bjectos, senh.o res, 
servirão de mot ivo para que vos
sais luzes .. e patriotismo, ma'is uma 
v e·z sirvam ao nOSl5'0 paiz ; segundo 
o andamento de nossos tr .. balhos 
serei diiligente em ministrar-vos. 

S. P""lIlo, primeiro de outubro 
<le 1831. MANOEL TH,EODORO 
D 'ARAUJO AZAMBUJA". 

Além de multas .pes·soaS' gradas es;ti
vertQ:m pres,entes á s!es:s ão em que o pre
sddente leu s·eu relatorio, o o Hic1a,1 maior 
da secretar iaJ do Governo , Jo sé Mathias 
Ferreira de Abreu; e O bis,po d. Manoel 
J oá'qu im Gonçúves de Andr.a·de; o bri
gadei ro Bernardo J osé P into Gavião 
Peixoto; Antonio. Bernardo "Bueno da 
Veiga; o 1',,<lre dr. Manoel Joaquim do 

• 

Amaral Gurge;ll; Antonio Maria'nno de 
AzevedO' Marques e José Manoel de 
França, tndos membras' do Conselho do 
Go,verno. 
* .BIBLIOGRAPHIA. - Sacramento 
Blake, Diccionario Bibliogi-ap.hi co; . O 
comn,;1 Azambuja escreveu: Memorias 
sobre o Maltadouro, MerC<ldos Pul>licos 
e UlIl!Peza da' ddade. 

Estas tres memorias es-criptas no Rio 
de J aneira em 1830 e offerecidas á res
pectiv.a Camara Munieipa'} não foram 
• lmpre,g.sas. 



Raphael Tobias de Aguiar 
(BRIGADEIRO) 

6." PR!ESIDENTE 

(De 17 de Novembro de 1831 a 11 de Maio de 1835) 

• 

" 

. . 

• 



BIOGRAPHIA - A biographia do 
brigadeiro Ra:phael Tdbiaísl de Aguiar 
acha-'&6 á pagina 105, qua'ndo cleHe sle 
tratar como 11.° presidente. 

"" 
* " • 

Nomeado pela primeira vez em 13 de 
outubro de 1831 para, presidir (como 
6.' presidente) á provincia de S. Paulo, 
o brigadeiro Raphae! Tobias tomou 
posse e assumiu o exercicio do cargo' a 

17 de novembro de 1831; e só o deixou 
a 11 de maio de 1835. Durante esse pe
riodo, o brigadeiro Tobias foi substi
tuído pelos vice-,presidentes Pires da 
Motta e Souza Queiroz. O pres'idente 
Raphae! Tobias apresentou durante o 
seu governo 5 relatarias ao Conselho 
Gera! da provincia, e delles consta o 
estado elos negocias publicas. 

• 
No relatorid de 1.' de outubro de 

1831, o brigadeiro Raphael Tobias ob
servava que a população livre e indus
triosa ia em augmento; facto auspicio
so, porque cotn a abundancia de bra .. 
ços a província havia de tomar aquelle 
des'envolvilnento a que tinha direito. 
Em 1828 a população de S. Paulo era 
de 281.175 habita'ntes; e no anno de 
1831 o ~eu accrescin10 não podia exce
der ao maximo de 20 %. Os meios de 
augn1entar fi. populaç'ão eram a c010ni
sação estrangeira. ej .a catechese dos 

índios. O processo, porém, com que se 
tratavam ftque;111es dois 'lneios -' de au~ 

gm·entar ·a p,opulação não era o melhor; 
os :estra·ngeiros deviam ser altt,rahidos por' 
certas- garanti,as, segurança individuá1, 
isenção de ilnpostos, transacções com~ 

merciaes e outras, afim de que nos pro~ 
curassenl espontaneamente; não só el· 
les, mas tambem os indigenas. 

A expedição de Guarapuavae a colo
nis,ação aHemã que tanto custavanl á 
nação -não -estavam dando os resultados 
esperados. Os indigenas appareceram 
pacificamente em Itapetininga; lnas as 
pessoas que- os receberanl não podianl 
continuar a sl1stcnfal-os. Era necessa

rio providencial' a resp-eito_ A colo1l1a 

allenlã não era propria para rasgar as 
mattas virgens que lhe foram marca
das ao pé de Santo Amaro, preferindo 
estabelecer-se nas vizinhanças dos po
voados adquirindo terras á sua cu~:;ta. 

A instrucção primaria, os soccorros pu

blicas e os estabelecimentos de caridade 
lnereciam a melhor attenção por serenl 
elelnentos de civilisação. Os Seminarios 
da Gloria e de Sant'Anna funccionavam 

regularmente. Existiam creadas 63 es
colas primarias, mas só 28 providas. O -presidente julgava que augnlentando os 
ordenados dos professores as escolas 
s erianl preenchidas'. 

Voltando aos Seminarios: o da Gloria 
lnudára--se para o predio que serviu de 

hospital militar dentro da cidade, o que 
par1ecla acertado, porquanto a chacara 
da Gloria além de pequena era distante 
e offerecia" outros inconvenientes. Exis
tiam 28 educandas, das quaes 6,pensió
nistas -, particulapes. No de Sant'.Anna 
havia 14 rapazes dos quaes 2 tambem 
pension~stas particulares. Nos dois Se

lninarios a instrucção era rudimentar. O 
Seminario de Itú sustentava-se com a 
dot"ção de 300$000 annuaes e com as 
esmolas que lhe dava a população. Seu 
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estado era precario se bem que mc
. rece sse elle melhor ap oio. Eram egual
;n ente dig nos de att ell ção os estabele
cimentos de caridade: - Roda dos Eu.
geitados; Hospital da Misericordia de 
S. Paulo; Hospital de Lazaros da Ca· 
pita!; de Santos; e de !tú. 

O presidente lembrava a creação de 
uma casa d e educação a nnexa á capella 
de N. S . d'Apparecida de Guaratinguetá 
e por ella sustentada. Chamava tambem 
a attenção do Conselho para a indus
tr ia provincial, afim de que se lhe 
dessenl a prot,ecção e amparo, removen 
do-se os obstaculos e embara ços que a 
aff1igiam. A agricultura progredia e a 
importaçã o auglnentava. O exc'es·so des
ta sobre. aquella era de 1.064 :497$291 rs. , 
uão merecendo completa fé os dados 
esta t is ticos obti dos. O excesso da im
portação -era devido á extincção do bar 
haro cOlTImercio dees'cravos que no seu 
ultimo periodo u1trapassou os limites da 

procura e compra em tempos norn1aes. 

O ",ssuca r de inferior qualidade aos pre

ços então correntes não supportava des
pes'as de transpor tes e benefício . 

Urgia SOccorrer t ão util ramo d e in 
dust r ia, melhorando as es tradas e dimi
nUIndo, ou 'mesmo extinguindo, eln c{;r .. 
tos casos o im-posto existente. A indu s
tria fabri l era na,scente. A Fabrica de 
Ferro do Ipanema achava-se em com
pleta decal:lencia. A s estrada:s const i
tu íam o maior elelnento de progres~D 
para a riqueza paulista . Na de Santos 
trabalha va- se sempre para mante1-a em 
bôas condições. Achava-se concluida a 
ponte de S. Vic,ente. Construia-se a 
nova ponte do Cubatão, pouco acima da 
antiga. Os r-anchos, cuja const rucção 
tinha sido resolvida, estavam em ser. 
taes as difficu~dades levantadas pelos 
particulares. O governo mantinha en
tendimento com a Casa de Misericordia 
de S. Paulo sobre um ranoho que ella 

possuia naquella.s paragens. Continua- li 

vam os est udos sobre a possibilidade de 
uma est rada para carros na Serra do I 

• 
• , 

, 
Ma r. O rendime nto da estrada de San-· 
tos a S. Paulo de5~e 1." de ou tubro de 
1830 até o ult im o dia de set embro de 
1831, ioi de rs. 22 :495$560;· e " despesa 
de 20 :593$567 rs. Achava-se paralysada 
a construcção da es t rada de Curityba a 
Antonina. 

A obra fo i orçada em 12:000$000 n. ; 
nas mesmas condições estavam a s es
tradas de Areias, e .do Bananal aos ma
r es da Ilha Grande, Para concluir o 
canal de Iguape seria sufficient e a quan 
tia de 1 :000$000 rs. O gov-"rno central 
recommendou a abertura de uma picada 

. 
directa entre a provincia de S. P aul o e · 
a de Malta · Grosso, evitando as vol tas 
por Goyaz; apesar do,s poucos recursos , . 
postos á disposição do governo paulista, 
o presidente 'promettia fazer o po ;s ivel 
para conseguir tal empr-eza. 

* 

Em seu relataria de 1.' de outubro 
de 1832 o pr esiden te, dirigindo-se ao · 
Cons-elho assim se exprimi u. ]\ro pr inci 
p io da admin istração do brigadeiro Ra
phael T obias, eram excess ivas as quei
xas contra di fferelltes juizes de paz; de
pois, por'ém, qu e foram suspensos e 
res,ponsabilisados 'quatro delles, a s que'í
xas diminuiram de muito. Existiam 74-
escolas primaria,s, da s quaes 31 provi
das ; 10 a ulas de grammatica la t ina, das 
quaes 5 providas. A ; escolas primarias 
eram frequentadas por 1.134 men inos e 
107 meninas. As aulas de latim conta
vam 63 alumnos, não incluindo as de 
.Itú e Taubaté, cujas informações não 
ha viam chegado. • 

A expedição de Guarapu·ava cont in ua-
va decadente e o serviço de cat~che s e era. 
nenhum. Com grande esforço ald earam
se 111\ indigenas, tendo O estabeIeci
m ento custado já a avultadissima 50m

ma de 70 :000$000 rs. Foram internados . 
no Seminario de Sant'Anna quat ro ind i-

. 
genas, rapaz-es escolh idos, afim de op_ · 
portunamente serv irem de professores.. 
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nos aldeamentos. O br igadeiro Raphael 
Tobias em de parecer que se fizesse do 
indio homem social, prinleiro, e depois 

."religioso; e que se lh e incutis se o anIor 
ao trabalho para que delle vivesse e não 
á custa do governo ou de esmolas. No 
referido Seminario de Sanl'Anna exis· 
tiam IS alumnos; e porque parecesse 
afastado, o presidente pensava em tra11S
feril-o para predio mais proximo da ci
dade. O Seminario da Gloria tinha 8" 
penúonistas parüculares e 22 pobres .• \ 
Fabr ica de Ipanema estava no ultimo 
ponto da decadencia. Proseguiam as 
obras de reparo e ex ploração para me
lhoramentos na es t rada de S. Paulo a 
Santos. O serviço doas estradas de ro 

'dagem, em geral, mereceu do presidente 
todo o interesse, estando umas em cons
trucção, outr,as em reparos e uma gran
de parte em e,studos. As finanças da 
provinda apres:enta vam o pelor aspecto: 
- a renda diminuída em mais de ..... 

60 :000$000 rs., a escripturação em atra
ZO, as collectarias vagas ou abandonad as, 
não se cbnhecendo elementos que pu 
dessem melhorar tão triste situação. 

Não menore~ diHicu~dad"s existiam 
para organisar a Guarda Nacional cujo 
a·1is-tam,emto e·ra DIa1 feito, os offi<c.·iaes es
colhidos por eleição, sem disciplina, nem 
preparo. Prendendo-se taes assumptos á 

bôa - ordem do 1'he'souro Provincial 
e á segurança ' publica, impunha ·s'e 
aos membros do Conselho a mais pro
fun da meditação sobre tãO relevante. 
assumptos. Assistiram á leitura do rela
torio os seguintes membros do Conse
lho do Governo: - Diogo Antonio Fei
já, Manoel lnnocencio de Vasconcellos, , 
Francisco Alves Ferreira do Amaral; 
José Pedro Gálvão de Moura Lacenla e 
José M,anoel doa Silva. 

• * 
* * 

Em seu rela torio de 1.. de dezembro 
de 1832 disse o pres idente: - a tran
quillidade puhlica era completa em toda 

a provincia; flore 5cianl a agricultura e
o commercio, apesar do,s abalos eons·e ... · 
quentes ao grande lno\,imento i>0litico
de 7 de abril de 1831, que fez desappa
recerem os ca.pitaes da circulação, tra
zendo o desanimo geral. O novo estado 
de cousas, porém, restitu iu braços ao 
tr'abalho, visto terem terminado as guer·· 
ras de s-as trosas e pas'sado o tempo de 
pretender mo5 ser potenci-a militar) ,0 que 

náo se quadracolll a simplicidade dos 
governos americanos. Os doados para s~ 

conhecerem o estado da população, os 
progressos do commercio, ar tes e indu s-· 
trias, eram insufficiente,s. 

O ens ino primaria continuava retar· 
dataria. Das aula s creadas ultimam ente,. 
48 continuavam vagas. Os pequenos oro 
denados seri·am o motivo ' do não pte
enchimento de muitas cadeira's. Era dif
fici! formar jury e organisar Guarda 
Nacional em muitos lugares, por falta 
de pess,oal idoneo. A s casas de educa
ção, existentes na capital, funccionavam, 
regularmente. No Seminario das Edu
candas existiam 8 pensiOl1istas parti
culares e 22 ofiiciaes; no de Sant'Anna. 
lS rapazes . A expedição de Gua-rapuava, 
não deu resultados: aldearam-se apenas 
ui! indigenas, que não apresentavam a 
menor sombra de civilisação. A s tenta-
tiv,as de catechese frustraram-se. A Fa
brica do Ipanema continuava no mesmo
t ris t e es tado. 

ProseguiaIl1 os trabalhos das est radas 
de Santos, Itú, Constituição, Sorocaba · e 
Serra ela Cantarei~a. Ultimavam-se os 
ranchos de - Barro Branco - e -
Juquery - e arremat.a.rarri- se 3, na es:" 
trada da Constituição. Estando levan ta 
da a planta entre a de S. Paulo a Santos, 
consta va que uma sociedade partiçular 
p~opunha-se a constru,r uma estrada de 
ferro, que ligass e a capital ao principal 
porto paulista. O presidente pedia ao· 
C011selho que estudas se e,s se assumpto 
com o maior cuidado e interesse, pois 
era digno disso. Os trabalhos da estrada 
de Paranaguá a Curityba proseguiam" 
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embora lentamente. O canal de Iguape 
dentro. 'em brev·e \e'stari'a conc1uido-. 

A administmção da Justiça !IJdlhorára. 
Tinham sido suspensüs alguns juize's de 
paz, e· a. ~ Junta de Justiça ~ julgou 
63 c1'1m1n0505. 

As rendas publicas offereciam um qua
dro assustador, não só para os que so: 

sustentavam á custa do Estado, como 
para os amigos da tranquillidade e pros
peridade publica. As rendas não basta
vam para as des'pezas. S. Paulo tinha 
promessa de se,r soccorJ:ido pelo The
souro Nacional. A Thesoul'aria, installa
da ha 5 mezes, para substituir a Junta 
da Fazenda, tinha de carrega'r por muito 
tempo cOm os erros e faltas comn1et
tidos. Impunha-se o estudo de um plano 
de impostos applicavel ás circumstan
cias locaes. Achando-se reformada a lei 
da Guarda Naciona'l, esperava-se {que 
melhorasse este importante ramo do 

• 

serviço publico, tão indispensavel á ma-' 
nutençãoe garantia de todos os direitos. 

* * 
N o dia 5 de fevereir<, de 1834, o pre

sidente Raphael Tobias proferiu pemnte 
o Conselho Geral da Provincia U111 dis
curso em que agrac1e·cia o interesse e 
zelo que o. mesmo Conselho. manifes
tárra pelos progressos da p,rovincia, re
cebendo o seu presidente com benevo
lenda e confiança, na sesr;:ão de encer
ramento para a qual fôra convidado. 

* 
'" * 

No dia 3 de outubro de 1834 o briga
deiro R"'phael Tobias, proferiu o' dis
curso que abaixo se vae lêr. Achavanlese 
reunidos ás 11 horas da manhã os srs. 
Manoel Joaquim do Amaral Gurgel, Ber
nardo José Pinto Gavião Peixoto, ) o,,· 
quim José de Moraes e Abreu e José 
Manoel da Luz. 

Depois de lida a acta da ses,sãü an
tecedente, o presidente da provincia of-

fereceu o seguinte relataria, que, por ter 
sido elaborado em momento de transi
ção política, ll1e.rece ser registrado na 
integra. 

"Illmos. e Exmos, Senhore,. 

Sendo esta a primeira vez qU€ 

tenho o prazer de vêr-me entre vós, 
depois que foram decretadas as Re
formas, esta obra tão reclamada 
pela.s necess;idades publicas, quão 
apreciada pelos amigos da liberdade, 
em que, dando-se os precisos meios 
de desenvolvimento ás províncias, 
conservou-m-e corntudo o centro de 
acção, e de força, essencial a Uln 

grande Estado, não posso dispensar-. 
me de congra1tular·me cornVQSCO 

dante mão pelas vantagens e pros
peridade', que á nossa provincia, co ... 
mo uma das que tem marchado á 
frente na carreira da liberdade deve 
colher dest'a nov.a organisação. Es" 
tando vós bem ao facto dos ne" 
gocios da provincia, depois que vos 
expu7. seu estado; e tendo usado de 
quanto a Lei paz á vossa disposição 
oa,ra o seu melhoramento, eu não 
tocar~i s'enão naquelles que deman.' 
dar-em novas providencias ou se 
apresentarelll em um novo ponto de 
vista pelas alterações e mudançds. 
que ~e fizeram_ 

V ós não ignoraes quão vans têm 
sido~s providencias dadas para nãC' 
se escravÍsarem os africanos intro
duzirias fu<rtivamente nas nossas 
praias, seja pela conivencia, e omi'~

são das autoridades, ou seja pela 
inefficacia das l-eis; mas devendo 
não cessa.renl os nossos esforços a 
est'e respeito; e sendo um dos deV-'~

res mais sagrados, que nos confiou a 
,Lei de 20 de outubro de 1823, es
pero que medit,eis sobre este assum
pto, afim de ·estabelecerem-se novos 

'meios, e acautelar para qu·e esses in
felizes não possam acharem o ám
paro e soccorro, que reclama a hu-



manidade oppress a, e a s Leis pro
mett em. 
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SeJndo assás de'spropor cionada a 
Lei que regula os ordenados dos 
profe ssor·es de primeiras letras, co
mo ~xpuz, e o Conselho Geral re
conheceu, propondo sua alteração, e 
(.endo-s e julgado, que não se dev ia 
toma r por norma, caUlO se ti nha I 

fe ito l o provimento só das cade iras 
<las villas e lugares mais populosos, 
pre.ciso é que estabeleçaes uma re
g ra a semelhante respeito, seja de 
proverem- se todas que faltam, ('U 

daq ueHas que jwlg.ardes c'o nveniente, 
para que desappareça toda a appa
rencia darbitrio. 

Já ter·eis conhecimento do melho
ramento, qu·e promett1e. a Fa,brka, d.e· 
São João do Ipanema, pelo impulso, 
que o Governo Imperial tem dado, 
ma·ndando novos braços·, e en1r-egan
do sua administração a officiaes de 
sua confiança: todo o Imperio lu
crando por este meio, por que nos 
coHocara nas circumstancias de ti
rarmosvantagens duma d"s fontes 
de riqueza, qu'e a natureza nos of-

• 

fereceu com mão ampla, á nossa 
província será a primeira que deve 
t j·ra r lna,iores fru.ctos , não só por 
que deve te r os seus productos a 
melhor mercado, camo pórqu.e se 
abrirá unla nova carreira a industria 
fab ril ; ma·s ·exigindo O xespedivo 
director para ess,es mJdhor'amle'ntos 
perto de 16 contos annuaes, cal
culando- se pelo orçamento que en
viou para o mez passado de setem
bro, tanto pelo augmento de em
pregados, seus ordenados, como para 
os 111ateriaes indis,pen saveis ; ·e não 
p.ermitt indo a: Lei. do Orçamento, 
qu e se suprá com maior digo, com 
mais de 3 :336$000 rs., é preciso que 
torneis este negocio na devida con
sideração, para que não se afastando 
da Lei, preencham-se as determina
ções do mesmo gove·rno, que tem 

autorisada as despezas 
realisarem-se tão bellas 

• preCIsas ,. e 

esperanças. 
Sendo muito conveniente a mu

dança do trem para a dita Fabrica, 
como se acha determinada, pelas 
vantagens que são obvias. seria não 
de menor conveniencia qu·e se lan
ças se mão da outra parte do quar-

• 

tel, em que se achava este estabe
lecimento, par.a augmento da casa 
de prisão com trabalho afim ele po
der -·se alli empregar maior numero 
de sentenciados, esmbelecerem-se 
novas officinas, em que se possa 
ter na devida consideração a com
pleição, e a aptidão de cada um, 
mas tendó vós mar·cado para est~ 

ramo de serv·iço publico a quant ia 
que se despende no estado em que 
se acha, e sendo O r·endimento que 
se poderá tirar de s·eus productos 
pequenos, e tardios, reclamo a vossa 
atte·nção por este lado. 

Vós conheceis o estado das estra· 
das da provincia, e quanto interessa 
o seu melhoramento tanto ao pu
blico, canlO aos particulares; nlas 
sendo !imitado o r endimento destina
do para taes melhoramentos, p,reciso 
é que se estabeleça !,m plano bem 
combinado de estradas, em que se 
marque aquellas, que .se devem le
va'r primeir.amente ao estado de 
perfeição, circums·crevendo as outras 
aos concertos e reparos indispensa
veis; porque com o méthodo até 
agora seguido de applicarem-se pe
quenas quantia,s para cada uma, pa
rece que tarde t eremos uma em ler
mos, e haverá sempre motivo para 
se julgar, que lia mais di sposição a 
favor duma, qu·e doutr·a. 

Aqui não s..-ia fóra de proposito 
lembrar as van tagens, que resulta
riam as mesmas, se os escravos da 

• 
Nação, que e,s,tavam empregados no 
Ars enal de s.antos, fossem emprega
dos nalguma dellas, como o Governo 
Imperial tinha determinado, e que 



íoranl enviados para a Fabrica do 
Ipanema, provavelm ente ' pela falta 
de braços em que eUa então se 
achava, mormente quando do melho-

. ramento das estradas aquelle estabe
l.ec imento deve .participar immedia
tamente, e que se poderia mesmo 
empregaI-os na factu ra da que , é 

dirige daquelle ponto ao porto d e 
embarque, pela vereda novamente , 
descoberta, e que vos foi presente. 
Não vo.s é desconhecicfo O estado 
de·cadeJlte da Expedição de Guara
puava a despeito da,s grandes 50111-

mas, que alli se tem dispendido, b 

··j as providencias que dei, e que não 
pnwidenciaram, digo, não produzi
ram effeito algum. 

As causas 'disto já vos expuz, se
gundo o meu ent ender: julgo, po
rém, digno de vos sas luzes um pla
no de admInist.ração, em que des el1 -
volvendo-,se os meios de educação 
apropriad'a para homens, que sahi .. 
ram das brenhas, pudessem elles un, 
dia gosar das vantagens da civil isa
ção, e corresponder aos beneficios 
da Nação. Sendo evidente que a r e
ceita é a mola principal da machina 
social. sem a qual não pód~ tenta, · 
se melhoramento algum, hav endo de-

• 
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ficit,COll10 jã vos expuz, e co.nlp e~ 

tindo-vos pela Lei de 8 de outubro 
do anno passado organisar Regula
mentos para a arr ecadação dos iU1-

• • postos prOV1ilC1a eS, cumpre, que vos 
dediqueis incessantemen te a este 
t raba.!ho, tanto pa ra . r " llloyel CId- se · 
os estorvos, e embaraço, que obstam 
o progres,so desta renda. como por
que não podem deixar de iníluir n,,
,r enela geral de que igua lme nte de
pende a prosperidade publi ca . A' vis· 
ta do que vos tenho eX;loSto, e do 
n1ais que não poderá escapar á \'05-
s·a penetração, farei quanto vos di
tar o alnor da Patria . este sent i
mento nobre, que em todos os tem
pos tem produzido os mais altos· 
feitos, cc rtos da minha 
prompta cooperação na 
das Leis. - R APHAEL 
DE AGUIAR." 

, 

". '.' 
* * 

• 

n-anca. e 
execução 
TOBIAS 

* BIBLlOGR,APHIA - \-ide pagina. 
112 qua:ndo se tratar do briga<k iro Ra
pha el Tobia·s d·e Aguiar como 11.° pre-· 
sidente da provincia . 

• 
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DR, JOSE' CESARIO DE :'IIRANDA H.IBEIRO 
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JOSE' CESARJO DE MIR.ANDA R.I . 
BEIRO nas,ceu em 1792 na cidade de 

, ' 

Ouro Preto, então capital da Provincia 
de Mi nas Geraes. Era filho de T heoto,· 
nio Mauricio de Miranda Rib eiro e d. 
Antonia I,uiza de FaTia Lobato. Fez seus 

, 

estudos super ior es em Portugal, na 
Universidade de Coimbra, da qual re
ceb eu O diploma de bacharel em scien
cias, jurid.i<:as e sociaes, Voltando ao 
Bras il , dedicou-se á carreira da -magi.s
t ra tura, elevando-se a té o cargo de des 
emba'rgador e ministro do Supremo Tri
bunal de Just iça. 

Formou- se enl 1821, contando, portah" 
to, 29 an nos de edade. Dotado de ele 
vad o cri ter io e intell igencia clara tom ou 
pa r t e tambem na organisação política do 
Brasil. Repr esentou a provincia de Mi
nas nas Côrtes P ortuguezas, em 1821-
1822, P roclamada a ind ependencia do 
Brasil, foi e,leito d~utado gero.! por 
sua provi'ncia natal de~de 1826 até 1844, 
Nesse a11110 foi escolhido senador pela 
provínc ia de S. Paulo, tendo tomado 
posse da sua cade ira no dia 4 de maio 
de 1844, conjuntamente com Joaquim 
José Rodrigues Torr es, depois visconde 
de haborahy, eleito pela provincia do 
Rio de Janeiro; e José da Costa Carva
lho, depois marquez de Monte Alegre, 
ex-presiden te da provincia de S. Paulo 
e escolh ido senador pela provincia de 
Sergipi:. 

José Cesario de Miranda Ribeiro pr , 
sidiu á provincia de S, P aulo em 1835 
e á de Mil1as em 1837. Membro do Ins 
tituto H istor ico e Geographico Brasi
leiro desde 1839 ; era conde·corado com 
a venéra da imper i<t l Ordem da Rosa 

e com a cOlTImenda da de Christo; gran
de do Imperio; e conselheiro de Estado 
em 1842, Em 1854, por decreto de 2 de 
dezeml>ro recel>eu o titulo de visconde 
de Uher"ba, com grandeza. Foi casado 
em primeiras nupcias com d. Maria José 
Monteiro de Miranda) Ribeiro; e em 
segundas, com d, Anna Candida de Mi
randa e Lima. Esta senhora fall eceu no 
Rio de Janeiro a 2 de dezembro de 
1880, na ava nçada edade de 80 alma • . 
O visconde de U beral>a fa lleceu 'como 
senador pela j>rovincia de S. Paulo 'no 
dia 7 de maio de 1856, contando 64 an
nos , Quando foi presidente <:le S, Paulo 
tinha 44 annOs e presidiu á provincia 
desde 25 de nove mbro de 1835 até 30 
de abril de 1836, 

" * 
o presidente José Cesario de Miranda 

Ribe iro, por occasião da abertur,a da 
Assembléa Proy.incial no dia 7 de ja

n eiro de 1836, assim ' expoz o estado dos 
negocias da provincia de S. Paulo, 

TRANQUILLIDADE PUBLICA.-
Era completa em toda a provincia; e 
o pres idente regosijava-,se com esse fa 
cto, principahnente porque exi stia a .ca
lamidade da guerra civil em outros pon
tos do Imp·erio, 

CODIGO CRIMINAL. - E ra lem
brada a modificação d·e alguns ar
tigos do Codi go Criminal, prir.cipal
men te os de ns . 116 e 118, porquanto o 
primeiro deixava aos pa.rtkulares o jul
gamento da legalidade ou não da~ orC:ens 
expedidas pelas autoridades, dando-lhes 
o direi to de resis t encia, se a ordem lhes 
p', I ecesse ill egal; o seg,mdo, d" I.Ido aos 
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. cam inho da Serra do Cuba tão; o ran -, 

cho 
• das , pa ra trOp'e lfos; os reparos pon-, , 

tes do Cuba tão e d-e S . V icente. Fôra 

(;tCciae s da dilige ncia o direito j~ r\.'-
pulsa até tirar a ," ida ao resisténte, 
(til ;; ndo fosse imposs ivc1 fa zer resp-e ita1' 

a ol·dem expediua . Os art igos 224, US, 
• 

~27 e 228 mereciam tambenl rev isão cili-

CODIGO DO PROCESSO CRIMI
NAL. - Ten·do alterado o modo de ad-
lnini slrar a jus tiça civil. creou talTib enl 

a instituição dos jurados, que era su~ 

b1ime, na ph ras'e elo presidente, O Co
digo do Proc esso Cri .ninal representava 
uma grande conqui sta para a civilisação . 
O presidente suggeria a necessidade de 
serem lnelh or di s.posta s as materias 

constantes de Inu1tos artigos, que citava, 
e que, no seu entender , continham di !i -

" , nomeado unl ins·pector para. a es trada 
do Rio de J a neiro, o qua l, pass·an do em 
cada munici-pio) in1puls ion-ava o s repar os 
necessarios. O lneS1110 se fez com as es 
tradas de Cons tituição, S. Carlos. Jun
diahy, Ytú, Porto Feliz e Bragança, S F~ r

vindo esta ultima a uma parte do com
mercio de Minas) principalmente.quan
do p ef'n1itt.i$.se o transito de carro~, 

Mandou-.se abrir uma estrada do Am-

. - . 
pOSlçoes antagOl1 lCaS, tornando-se por I 
ís.so inexequivei s. i\.lé·m disso apo ntou 

• 

outros defeitos que conv inha fossem rc·· 
lnovidos, 

FORÇA PUBLI CA. - Era indispen
savel o numero de 400 praças 'para 
gu arne-cerem a capita1 e fornecerem_ des
taca'mentos paTa o interior. O auxílio 
pre.stado pela guarda nacional minorava 
mas não sanava o lnal, resultante da 
f.alta de num ero sufiiciente de praças 

• para o s ervIço. 
ESTRADAS. - Não escapavam ao 

Poder Legi s la t ivo nem ao governo as 
va ntagens de bôas es trada s que an ilnas
sen1 o commercio, a indus<tria e lavour·a, 
Convinha ap erfeiçoai-a s e organisar um 
systema de viação provincial. Das· bôa; 
estradas ~esultar ia o progresso da pro
víncia, o augnlento da sua riqueza e 
das fontes de renda. A lei de 24 de 
março de 1835 creára renda para COI1- ' 

servação e repa.ro das estradas .. Esta
beleceram-.se barreiras no Cu batão de 
San t os; nas e str·au a.,· para o Rio de 
J aneiro; na de S. José dos P in haes para 
Paranagllá e Antonina; na de Curityba 
para Morpetes; na de S. Luiz para Uba

tuba; na de Cunha para o mar; e na 
de Parahyhuna para Caraguatatuba. 

, 

paro 
• pora 

luas 

Lu iz 

a té At ibaia e reparar a de Pira
a té Por t o-Feliz. Fize ram- se algu 
obra s na est rada que vae de S . 
até Ubatuba. 

Na es trada de Sorocaba para Curit y
ba, manqou - se construir a ponte do Ita~ 

raré por 600$000 r s .. Continuavam os tra
balhos na estrada de Curityba para 

Morretes c j á haviam sido eHectuaclos 
reparos na de S . José dos Pinhaes, de 
nominada do Arraial. O Governo re 
commendou 'toda a energia e actividade 
no concerto e reparos das estradas . 
T ratando com especial attenção da s es
tradas prov inc iaes, o dr. Miranda Ri
be iro as sim se referiu ao im portant e 
assum,pto: -.-- '·Dos emJf)res-timos atl e to · 

ri'sados pela lei do orçamento provin 
cial, pat'a o reparo de divers as estradas, 
apenas nalisou-g.e para a estrada de 
Parahybuna á Caraguatatuba com o ci-
dadão Luiz Mariano Tolosa; e o 
produ·cto vae se!1do empregado 
obras qu e eHa demanda. 

seu 
nas 

Ainda restam porem, esperanças de 
cOl1s·egu ir· se o em.prestitno permittido 
para a es t rad·a de S. Sebastião ás Vil
las da Serra acima. com differentes 
pe.s·soas daquelle mu nicipio) como illfor
In ou o inspector nomeado. Na es trada 
da Matta é indi spensavel maior e )lIais 
dispe ndioso concerto, desde o campo 

denom inado do Tenente a-té o Capão 
Alto, que comprehende o espaço de 

Estavam em and·amento as obras 
aterrado de Santos e conservação 

do 
dG 

I 21 1!2 Je'gu as , em 87 lugares que preci~ 

I sam de pontes c aterrados, porque e 
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. 
-m iste r roça r-.s e e destr anc·ar-se a est,ra- 1 

da . na largu ra de 20 braça,s, a fi m de of-. . 

INecer uma passagem mais livre e fran
ca a03 viandan t es e t rop-as, e desta sor-

• 
te tira r-se aos indios ferozes o int rin
-cheiram ento, . donde COs<tumam surpre

hender a,s pessoas qu e passam fazendo 
111uitaiS mortes e roubos . 

• 

Como no anl10 pa.ssado nenhum con
certo se fe z, é ag ora p-e1o menos neces
saria a quantia de 3 :200$000 rs., a qual 
foi por isso inc1uida no orçamento. E' 
pois qu e tão gr-an des e continuados 
têm sido os estragos . feitos pelos ' ditos 
in-dios, : principa11nlente no es'paço que' 

va e do Campo Alto ' a t é ou t ro ch",mado 
dos Cori tybanos, havendo entre elles a 

.' 

dista ncia de 20 leguas mais ou m enos 
o Governo es t á informado de que o 

. '. -me lO maIS propNO para cessareln tao 
consideraveis damnos ao com,lnercio e 
ás rendas puhlicas , é ll1andar-.se fazer 
'un1a sufficiente estrada nos travessões 

, 

de 111a:tto, que cor tall1 as campinas por 
'onde passa o c a'm inho, tirando-se por 
este niodo, ao.s i.ndios a Yantage'm que 
-encontram de atacarem aos viandantes 

. 

acohertado s por essas mattas, nas quaes. 
'manejam com segurança e util,ida.de as 
s:ua s a·rmas e s·e tornam improfícuas as 
-da nossa gente . 

Para e·st a obra se tem julgado bas
'!ante a quantia de 6 :000$000; e não sir
va de embar.aço estar parte do terreno 
dentro do s limites da provinda de San
ta Catharina, porque sabido é, que nem 
eUa tem r endas para emprehendel-a, e 
.nem quando Úvesse as applioaria com 
preferencia pa,ra a ab ertura de uma es
trada, de que qu asi nenhum proveito 

· tira, poi s que todo o commercio é feito 
entre 'a pmvincia do Rio Grande e esta, 

· ·que dem .. is percebe os direitqs· dos ani- . 
":maes, qu e nella entram. Achando-se o 
> Governo auctori'sado pelo artigo 14 da 
· . . . , 

} íei do orçamento p.rbvincial para rnan
(.dar formar o plano de uma estrada de 
'<.'::;.: ... . 1 - " 

)·éarrb desde o Cubatão de Santos àte •.... . 

Vc;.s povoações mais consideraveis, que 

para al i exportam productos; veio a ca-
. 

ber -me sua execução; e sendo t'ã·o n'o-
t or ios os conhecimentos profislsionaÚ e 

a habilidade por m a is de uma vez de-
! monst rada, dq marechal reformado do 

, Co rpo ·de E nge nh eiros. Daniel P edro 

i MuUer, j ulguei acertado confiar-lhe este 
importante trabalho, sendü coadjuvado 
pelos oHiciaes, em que reconheceslse ca
pacidade para isso necessaria; por ' esta 
maneira poi s o incumbi de fotmar o 

. 
ref er ido plano, precedendo os exames e 
explorações qu e a' magnitude do obj ecto 
requer. Em virtude do artigo 13 da re
ferida lei o governo en t rou com a quan
tia d e 8 :000$000, ou com as despezas 
ne·cessar ias para ' a vinda de 100 colonos 
da 'SuiSlsa, ou das ilhas Canarias, que 
uma soc iedade de part iculares se pro
poz a mandar con tra.ctar, dando. as con
dições com que deverão ser engaj ado.s 
os que y.ierem por sua conta para o 
traba lho das est radas, condições estas 
qu e V Q'S serão presentes·, porque uma 
deUas carece' cle vossa approvação. 

Sendo porém ' este numero insufficien-
. te para, tantos ·e tão multiplicados tra
balhos, o Governo <:onhece a difficul
dade, que encontra rá em achar jorna
leiros para empregar, emquantb aquei
les colonos não chegam, e para au
gment ar o numero 'de trabalhadores, 
quando venham, porqu.e um 'paíz novo, 
onde ha abundancia de emprego e 
d e luga r e grande falta de braços, 
sendo demais pouco affeiçoadÜ's a tra-" 
balhos pesados os que se acham nas 
circum stancias de s,erem empregados 
nas estradas, por is'so que encon
tram ou tros meios de subsi.stencia mais 
facei s; não ha 

-cupso senao o 
uma vez que 

pres'entemente outro re
de que se lançou mão, 
I'ambem os particulares 

ainda não julgam bastantejS· O'S escra-
• 

vos que poss uem, e, por ISSO rara.s ve-
zes qu·ereU). alugar parte deUes, para os 
se rviços publicO's. .. 

Daqui tertinasCido a J-nteHupção dos 
t,-abalhos, principalmente nas .épocasem 
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que essfis mesmos pou<:os jornaleiros li
vres que se: conseguem, os abandonam 
para irem cuidar nos de sua acanhada 
lavoura. O Governo empregará comtudo 
os esforços ao seu alc-ançe pa ra reme
diar esta falta, e executará com zelo 
~ solicitud-e, qualquér medida que a este 
r-espeito tomard-es. Como dos dinhe iros ,.. 
applica-dos para lIiS estradas que nao i 
tem harreiras, quas,i nada si tem des- i 

I pendido, e pouco se poderá dispender 
de fever~iro em diante até o fim do cor
rente anno financeiro, pois que, para 
o Governo marchar com segurança e 
acerto no reparo e melhoramento das 
estradas, deve mandar f'azer muitas ex-

-
plorações e ter pessoas habds que di-
rijam as obras, para Ise não gastar di
nheiro com pouco proveito, ou inutil
mente em partes das estradas, que para 
o futuro devam ser abandonadas em 
cons-equencia de novas e melhores di
recções qu e s€ descubram, pareceu ra
zoavel ped ir para e'stas es tradas as mes-. . ., 
maJs, ou quasl 19uaes quanllas as que 
foram cons,ignadas pela r-eferida lei, bem 
como aquellas a favor d'as quaes se au
torisou empre,sibmos qu e ainda não se 
reaJisa,ram e é prova-vel que se não 
realis,em, salvo com a ca·ixa provincial

l 

visto não ter havido quem os queira 
fazer a juro legal. Acha-s e quasi con
c1uido o canal do Rio de Una, e já se 
mandou pagar o 2." quartel do preço 
por que foi arrematado. Outro tanto 
não acontece a resp eito do Canal de 
Iguape que -ainda precisa de algum be
ndicio, segundo informa a Camara res
pe.ctiv-a, pois que sendo arenoso .o ter
reno do centro para o m·ar, as grandes 
marés fazem escavações do que resulta 
desmoronamen to de suas bordas e en
tupimento , ficando por is!so embaraça-

.~, 

da a passagem de canôa s; pedê"~)ortan-
". 

to a camara mais algum auxilio, e por 
isso, se incluio no orçamento a quan
tia de 600$000, visto ser uma ohra in-

• teressante, até para o futuro transpor
te de grandes peças fundidas na F a-

brica de Ferro, logo que para eUe se 
faça a estrada projectada". 

ESTATISTICA - Era evidente o e»
ceUente resultado que havia de trazer 
ao governo a orga'nisação de uma eis ta
t ist ica levantada de accôrdo com a lei 
provincial de 11 de a.bril de 1835. F oi 
incumbido desse serviço o ma-rechal 
Daniel Pedro Muller, aguardando. se a 
conclusão dos trabalhos para serem pre
sentes ao P oder Legislativo as info rma
ções segu-ras sobre muitos e diversos' 
ramos ela pub.lica administraçào. 

SEMINARIO DAS EDUCANDAS. -
A in&ti tuição que tinha por fim a edu
cação de meninas pobres ia se con
vertendo num recolhimento. Algumas 
das orphãs alli exi~tentes já es tavam em 
condições de se ca1sa-rem; e outras a!li 
continuavalD sem haver necessidade, 
porque já tinham completado os seus 
estudos e continuavam a tomar o lugar 
de outras que precisavam ent-rar. Era 
necessado, pois, dar-se-lhes conveniente 

-

de stino. Fizeram·se obras de reconheci-
da neces'sidade e o governo ter ia prefe
rido dar em dotes as quant ias gastas 
em obras . P arecia acertado que o go
verno repartis se entre aquell es que se 
cas·aSlsenl com educandas bôa.s te ~ra s 

para que tivessem m eios de SUls·tellt ar a 
familiae desenvolver as culturas. O as 
sumpto mereci.a a ·maio!"" attenção. pois 
que se tratava da sorte de uma mo
cidade desvalida. 

PRISOES. - Até 25 de dez embro de 
1835, existiam 18 presos sen,te nciados, 
dos quaes 13 evadiram.,se por m eio de 
auombamento no forro e te lhado da 
casa. A renda da prisão dos sentencia
dos em 1835, sub-iu a 354$160 1'5., tendo 
a provincia gasto mais 794$260 rs . na 
manutenção do es-tabelocimento. Acha
vam-se em andamento obras e const·ruc
ções de cadei .. s em Areias, F-ranca e 
Iguape; Constituição, Mogy-M·irim, 

-Curityba, CaJstro, Taubaté , Jacarehy, 
, Atibaia, Sorocaba, Itapetininga, Parana-



, .... 

guá, Guaratinguetá, Mogy das Cruzes. 

Itú, Santos e São Sebastião. 

CATECHESE. - Continuava do mes

mo nlodo: insufficiente e sem resuIta-
dos. Ainda não tinha ,ido· começada a , 
colOJlia que se devia instaUar em Gua
rapuava. 

CONTADORIA PROVINCIAL. -
Fôra organisada com um chefe ..... . 
(800$000 rs. por anno) um offieial ... . 
(650$000 rs.) tres oHiciaes (400$000 rs. 
cada um) e dois amanuenses (250$000 rs. 
cada um). 

GABINETE. TOPOGRAPHICO. -
O governo esperava installal-o breve
mente; e já nã'J o fôra por falta de uma 
sala conveniente. 

PREFEITOS. ~ Em todas as vi1las 
da província funccionav.am os prefeitos 
creados pela lei de.11 de abril de 1835, 
não acontecEndo o meS1TIO na Capital, 
onde ninguem tinha querido acceitar a 
nonleação para o cargo, depois que va
gou por haver dado.' sua deril,issão o pri

meiro nomeado. 

GUARDA POLICIAL. - Em qualsi 
todos os ll1unicipios da p-r-ovincia acha
va-se organisada. Na Capital começaria 
a prestar serviços depois que houvesse 
prefeito. 

CONCLUSÃO. - O presidente assim 
encerrou asu,a exposição: - "Não lne 
foi poss'ivel, senhores, apreJsentar-vos 

nesta sessão o plano de uma melhor or
ganisação da Secretaria do Governo em 
cumprimento da lei de 11 de abril do 
anno passado n. 17; encarregado, ha 

muito pouco tempo, C01110, sabeis, da ad-
111inistração desta provincia, ainda não 
tenh0 a experiencia necessaria, para 

bem conhecer os defeitos da organisa
ção 'actual e o pei50, e occurrencias do 
expediente para poder evitar umas cou
sas e prevenir outras· com as disposi

ções convenientes. O que por agora me 
cnmpre assegurar-vos acerca deste ob
jecto é, que no seu e'stado actual a Se
cretaria do Governo dá logar a que se 
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medite no melhor modo de organisal-a 
SelTI algull1 inconveniente sensivel pela 

, 

delnor,a na reforma; porque tendo á 'Sua. 

testa um Se,cretaria habiHssilno/ be1il 

conhecido por vós, sendo todos os seus 
officiaes homens mui probos e assiduos 
venceu-se naquella Repartição todo. o 
trabalho com aceio e promptidão. 

Pelo balanço que vos será presente 
se m·o:stna, que a receita provincial ar·, 
recadada no anno financeiro 'proximo 

passado montou em 147:379$425 e a cles
peza em 109 :106$944. O orçamento de 
receita para o proxirno futuro anno fi
nanceiro, segundo os dados fornecidos 

pela The'souraria, chega a 162 :592$740 

rs. e é de esperar que tenha algum 3.11-

gmento. A despeza é orçada em ... ,. 
244 :726$545, inclusive o reparo das e;
tradas, cujo rendimento foi orçado em 

separado, e monta, em 67:688$000. O 
rendimento daiS passagens de algt,ns 
rios, cuja taxa não excede a 80 réis foi 

orçado em 1 :150$000 rs. Eis quanto, se
nhores, ll1e pareceu· que eu tinha para 

dizer-vos; e posto que as faltas que 
necessariamente haveis de encontrar, 
provenham lnenos do seu tirocinio nesta 

administração que da fraqueza de mi
nhas forças; contenta-me poder as·segu
rar-vos, que tenho os mais puros e. ar
dentes desejos de acertar e lne achareis 
cons.tantemente delibe,r.ado a cooperar 

comvosco para os melhora'111ent-os desta 
mesma, provinda e prosperidade de seus 

honrados habitantes . 
Palacio do Governo de S, Paulo, 7 

de janeiro de 1836." 

* 
* * 

" BIBLIOGRAPHIA. - O dr. José 
Cesario de Miranda Ribeiro escreveu : -
Exposição justificativa do procedimento 
do deputado José Cesario de Miranda 
Ribeiro sobre a questão das reformas 
da constituição do Imperio na assem
bléa geral legislativa, feita por elle á 



n a.ç ã o bra3ileira, Rio d e Janê lro, 1822, 

27 pG\g~ . in 4. 0
: Fala proie. r ida em 7 de 

ja'lf i:"o de 1836, quando pre" del1te da 
pro\";nc;a ; Relatorio, qua ndo presidente 

de ~Iinas . 

Sob re elle vêr Sacramento Blake, vo-

, 

, 
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lume 4. ", pago 382 ; J. J. Ribeiro, Chrono
logia P au lista , pag, 536 elo 2,' vaI., 2,
pa rt e; Teixeira de Mello, Ephemerid es, 
4 de m aio de 1844 e 7 de maio de 1856, 
Archi ,"o Nobiliarchico Brasil eiro, pelos 
barões de Vasconcellos, pag, 51 8, 

, 

, 
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Bernardo José Pinto Gavião Peixoto 

8.' PRESIDENTE 

(De Z de Agosto de 1836 a 12 de Março de 1838) 

• 



BERNARDO JOSE' PINTO GA
VIÃO PEIXOTO nasceu na cidade de 
S. Paulo, no dia 17 de maio de 1791, 
filho do marechal José Joaquim da Cos· 
ta Gavião Peixoto, portuguez e de d. 
Maria da Annunciaçã'Ü Pinto de Moraes 
Lara. Seguindo a carreira lnilitar, as
sentou praça de 1.' cadete e. fez as 
campanhas do sul de 1817 a 1821, ob· 
tendo, 1'01' aetos de bravura, medalhas 
e postos, até o de coronel, reformando· 
se como brigadeiro. 

Das notas extrahielas do livro mestre 
elo 33.' batalhão de caçadores de 2.' 
linha elo exercito aqua,rtelado na cidade 
de S. Paulo, constava o seguinte em 
30 de junho de 1831: - " Bel'11ardo José 
Pinto Gavião Peixoto ele 41 annos; 20 
annas e 7 11leZeS de serviço; praça na 
Legião de S. Paulo, sendo menor de 
edade. a 4 de outubro de 1801: cadete 
por eon'selho de Direcção, 18· annos ; 
alferes em 1807; tenente em 1809; aju· 
dante em 1812; capitão graduado em 
1814; efiectivo em 1815; sargento·mór 
addido.· ao estado maior do exerc,to, 
1817; tenente coronel ajudante de ordens 
do governo de São Paulo em 1820; co· 
ronel, em 1822". 

Exerceu cargos elevadOls por eleição 
e nomeação: - foi presidente de São 
Paulo de 2 de agDsto de 1836 a 12 de 
março de 1838; e vice·presidente desde 

. 5 de novembro de 1847 até 16 de maio 
de 1848; foi deputado provincial e ge· 
ral e no dizer de um dos seus biogra· 
ph05 sempr,e occupou logar de destaque 
nos postüs em que apparecia. Fez parte 
da commissão que foi ao Rio represen· 
tar perante o imperador contra a lei de 

3 de dezembro de 1841, cuja execução 
deu origem ás revoluções chamadas de 
1842 em S. Paulo e Minais Geraes. Ainda 
alferes marchou para o Rio Grande do 
Sul, em 1808; fez a campaITha de 1811 
e 1812; tomou parte na perigosa acção 
de Alcorta a 8 de abril de 1812; re· 
gressou a S. Paulo e dahi seguiu para 
o Riü na Divisão d<lls Le,*s P,aulistas, 
que foram defender D. Pedro l, amea· 
çado pelas tropa's por,tuguezas. 

A 7 de setembro de 1822 regressou 
do Rio para S. Paulo; foi the·soureiro 
da Junta de Fazenda de 1829 a 1831; 
veador de sua majestade a imperatriz 
d. Thereza Christina e fidalgo de fôro 
grande da casa imperial; fez parte da 
lista dos supplen tes de deputados ge
raes na legislatura de 1840 a 1849. Es· 
pirito liberal, militar brioso e valente, 
cavalhei.ro de fina educação, 'O briga· 
deiro Gavião Peixoto foimnamelnto da 
s,ociedade do seu tempo. Escrevendo so· 

bre sua personalidade, assim se expri
miu um dos seus contemporaneos: -
"A honra sem macula, inabala vel pro· 
bidade, inexcedivel cavalheirismo e uma 
generosidade ·s·em limites, taes foram os 
traços caracteristicos do illustre briga· 
deiro, cuja vida cheia de serviços á pa· 
tria e á sua provincia natal, terminou no 

.' 

dia 15 de junho de 18'59. Morreu com o 
es.pirito tranquillo, como morrem os va M 

rões próbos e just,os. A sua vida publica 
e particular foram exemplares". . 

• 

Seus restos mortaes de\scançam no ce· 
mite.do da· Consolação da capital de 
S. Panio. 

'" 
* * 



ConÍor-me se vê dos rela tarias apre

sentados pelo pres idente á assembléa 
legi,slativa de S. Paulo, em 1837 e 1838, 
o e'S tado dos negocios da provincia ao 
tempo da administração do brigadeiro 
Bernardo José Pinto Gavião Peixoto, 

• era .Q segumte : 

SECRETARIA DO GOVERNO.
Em virtude da Lei Provincial de 11 d e 
abril de 1835 11. 17, seria presenk o 
plano pa'ra orgjl.nisação da Secretaria 
do governo, cujo se rviço tinha crescido 
consideravelment e. No curto espaço de 
5 mezes, a presidencia expediu 2.407 
actos officiaes, aIén1 doe copia de nutitoc; 
documentos do r egist ro em 30 livros que 

. 
se achavam dis tribuidos pelos oHiciaes 
da R epartição. 

CULTO PUBLI'CO. - Achavam-s e 
sem parDchos a lgun1as eg:ejas; a dimi

nuta congrua de 200$000 que ella; têm 
e que já em 1718 o Governo de Por tu 
gal estabelecêra _por Carta Regia de 
16 de fevereiro d'aquelle anno, devia s ~ r 

aug1uentada. O s paramentos <sacerdota t~s 

para a s grandes festividad es da Cathe
dra! achavam-se em tal estado de de· 
terioramento, que chegava á 
bilidade. Eram os mesmos ->""", EI-Rei 
" '~;'; -

D. J6ão V, em 
vereiro de 1747; tinham 90 

in1presta
mandados 
16 de fe-
d.nnos de 

uso, urgia comtprare,m-se novos. 
INSTRUCÇÁO PUBLICA. - Dizia O 

presidente: - "A Lei de 24 de março 
de 1835, n. 13, está em execução d esde 
o di a l.' de agosto do anno passado em 
qu e Se abriu o Gabin'ete Topographico, 
que tem s;do frequentado por 14 alu-m
nos , a tres dos quaes mandei con tar ' 

gratificação estabelecida pelo art. 4. ' da 
nien cionada lei, annuindo á representa
çã o do respect ivo director. Para dar 
cumprimento á lei provincial de 23 de 
fevereiro do anno pals'Sado, 11. 14, usan
do da auctoridade conferida pelo art .. 
9.°, íiz COI1tracto com um cidadão por
tuguez Alexandr e para servir no em
prego de director da Fazenda Normal 
a que se "ae da r começo na que foi 

• 

ó4 

• 

dos extincto s jesui tas, denominada 
Sant'Anna) para qu e o Governo Impe
r ia l concedeu a nccessaria perm issão· 
por aviso da Secret aria de Estado dos 
Negocias do Imper io de 9 de :llaio SO 

an11a passado. 

Os collegios de meninds\ e 111 -,:,n:l1a5 . 

o rp hãos desta cidade cont inu a ril e-lll
quanto não são reunidos aos btabcle 
cimentos de Fazenda Normal. conronne
a disposição da lei respectiva Art. 10. 

Existem no primeiro 19 tducan d03 t' no, 
segundo '33 eduéa ndas. 

Entretan to como 110 collegio de meni
nas se vão ajuntando 1110ças, qU ê' j á pas
,,"ram da idade da puherdade, por isso 
que nem a toda,s se offerecem casam en
tos a proposito, talvez convenha contra
ctaf-as enl ca·sas decentes para o ser
viço el e creadas. Como os trabalhos es
t a tisticos toca11l ao seu fiorn e eu es
per-o que vos sejam' aprelse ntados no' 
decurso de sta Sessã,o, direi sóment e em 
resumo, que das cadeira'5 de g ranuna .. 
tica latina e escola.s de prim eira s -le
t ras, se acham providas destas 42. e da
quellas 6, frequent and o a primeira para ' 

I mais de 44, alumnols, e ,as .segu nd-as. 
1.667. S'abe-se tambem por ora ela exis
tencia . de 35 e scolas pa rticulares, que 
são frequentadas por 837 alllmnos. Além 
d<l!s disposições que se contem na lei 
geral de 15 de outubro de 1827, outras 
existem peculiares sobre ,resolução do 
exti-ncto Conselho Geral, e ult imamente 
a lei provincial de 24 de março do 
anno de 1835 n. 12. Entendo, com tudo, 
que algumals' ouiras providen cia s -sao . . . - . necessanas para t lra,r a mstrucçao PrI-

maria do estado de abandono c relaxa
n1ento em que parece estar. 

A alguns empregados se têm , man-
. 

da_do resporusabilisar; mas em vão, por-

que a s a,ccusações não foram julgadas 
procedentes, e o m es mo a'contecerá com 
outras, dels!'arte seguros da impunida
de gosam tambem da indulgencia das 
Camaras, que quasi gerarmente de scan· 
çam nos seus fiscaes e empregados a 
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vigilancia que lhes incumbe a lei de 1.(J 
de outubro de 1828 e na fé dell es vão 
passando attestações a professor e·; os 
quaes r ecebendo em face dellas os seu., 
ordenados nada nlais t êm q ue reec aL 
Daqui resulta qu e em alguns lugar es as 
escolas particulares Isão m a is fre qu enta
das do que as publicas, com despendio 
dos paes de familias que as sim ficam 
pri-va'll09 do bene.f icio garant ido pela 
Con6ütui ção, ao mesmo te m po que O I 
Estado continúa a ser g ravado quasi in 
ut ilmente com a despeza relativa á ins 4 

tmcção prim aria. M edidals, que da ndo 
consideração a Ul11 m agister io tão hon -

• 

roso l prOp orcIOnem ao mesmo tem p o 

m eios certos e mais seguros pa ra con
seguir-se a punição dos prevar.icadores 
e , omis,sos, são uma necess ida d e ge ral

mente reconheci<la pois qu e o mal tem 1I 

pa~ssado por todo O I mp erio ". 

A.:DMINISTRAÇÃO DOS INDIOS.
A presidencia expunha a ssim o estado 
dest e ra·mo de serviço: - "Nada posso -

adiantar além do que os meu s u lt imos 

antecessores já expuz eram sobre o atra
ZQ em que por muitos anno-s tem per 
ma ne cido a expediçã o de Guara·puava. 
Por vezes, habôi s pennas tem aprelsen

tado em revista as c.ausas d{) ab a ndono 
• 

en1 que s·e ac ha 
civilisação dos 

entre n4>s a catechese (. 
indiós, 

• 

a 'S-51m como O 
• 

modo nlais conveniente de consegu lf 
es'se fim , TI1a teria est a de 'Is umma impor 
tanóa, mas de grandes d ifficuldades 

na sci-da s de nós ·mesmos e <:ia natureza 
e es tado em qu e s·e acham os indios. 

-Todos concorda.m, porétn, eln que n ao 

é imlposs ivel con.vertel-os ag o ra em h o-
, . 

quando outr ora 1stO civili!sado s nlens , . 
conseguiram os jesuitas nas sua s m lS -

sôes do · Paraguay e do Brasil , as quaes 
-mais teri'anl fe ito se o seu systema naO 

fôra de os governar por uma theocra

cia oppos ta aos interess es do E stado, 

separando-os da communicação · do s po

vos civJ'li5a-dos e, por i5'5'O, aconselháffi 
• • 

es se s escriptores, que se lrtllte. e ap ~r-

! 

ielçõc os methodos usa dos pelos lue:s- 
m os jesuitas. 

Comtudo a pr imeira difficuldade está 
em achar .pe ssoas virtuosas, inst ruidas 
e prudentes que se encarreguem des ta 
nüs!5 ão. Agora, porém~ q'lle o gover no .' 

Imp eri-al mandou para ser em pregado 
nesta Provincia um oHi-cia l est ra ngeiro, 
qu e se diz ter al)tid ao pa ra a catechcs e 
dos incl!os! tenDO es tado á espera da s 
ordens que a seu r e_speit o deve expe

dir a Secre taria do E s tado dos N ego
cias do 1 111perio~ como me fo i comm u
n icado pela da Gu erra; mas , como se 
tenh am demorado incl ino-me desde logo 
a experil11 ~ n tar o :5eu prest igio em G\.la

rapua va , ou n outra parte at é que el1as 
chegue·m. A ex istencia de um milirtar na 
quell e pon to, que a cuse p elo m enos al
guma s das qualida<les necess arias para . 
promover a ci vilisaçã o dos índi os exis
t entes na povoação~ e o aldeam ento dos 

selvagens, se · torn a hoje de ab-solut a ne·· 
cc-s sídade por isso qu e, pelas informa-
ções que acaba de dar o major José de 
Andra de Pereira, da belfeza, vastidão e 
fertilidade . dos campos de Palma, que 
elle a·caba de atravessar, procurando o · 
capitão José de Sá Souto Mai or, pri-

. 
sioneiro dos indio s qu e vivem. erran tes . 
por aquelles lugares, convem quanto a n o 
tes es tabelecer a lli a colonia proje- · 
ctada. " 

SAUDE P U BLICA. - Era bom o es
tado sa ni,taric.. · Conv inha acautelar o· 

. 
progrresso do ma~ de L azaro qu e ia 
g ra ssando principalmente nas Villa s do , 

Norte, na s quaes as pessoas infecta da s 
viviam mendigando p ela s estradas e em 
con tin uada e perigosa communicação· 
C0111 o publico. Alguns ení,ermos era-mo 

I re mettido,s para o Hosp ital qu e a San
ta Casa de Misericordia da capital man
tinha. Fugiam, "porém, ,e recomeçay:tffi. 
a . sua vida errant.e. Os enfermos de aI,· 
gum r,ecu-rso f~nallceiro não -s e suj eita-:-· 

vam ao isolamento. 
N enhuma regularidade exi stia na pro_o 

pag:>cão da va·ccina. 



_-\mlI:\ISTRAÇAO DA JUSTIçA. -
~l uito de ixava a d·esejar, Os juizes d" 
paz e os jurados não es tavam, em regra, 

, 
em condições .de podere-lU cu:mpnr os 
.encargos legae,$, Dabi resultavam males 
gravis-simos para a sociedade e convi
nha remedial-o s, q.uan t o antes. Tornára
se nccessario alberar a divisão das co
marcas. A extensão da provincia - e a 

distancia que ,separava as suas povoa
çõe:5 ex·igiam essa medida. As prisões 
para guarda dos sus'peitos e casas de 
corn'.!cção para cas t igo e emenda de 
condemnados, eram assumpto de estudo 
e -mereciam a m elhor att'enção. Um dos 
presidentes da provincia estabeleceu a 
casa de correcção na ódade, Tahnez não 
fo sse fóra de proposÜo o estabelecimen-

, 
to de uma -dessas casas em ponto malOf, 
na Fabrica de Ferro d,e ' S, João do 
Ipanema, por exemplo, onde a abundan-

66 

. eia dê materiLaes e outras circumstancias 
fariam mais barata uma semelhante 
obra; e ,alli, os vadi·os de unI e outro 
sexo adquiririam o habito de trabalho, 
sendo os homens applicados ás ferra
rias e oHicinas annexas; e as mulheres 
ao exercido filatorio, para que existia 
em abandono na ca!>ital, uma fabrica, 
cuj.as machinas principaes suppunhanl-se 
pertencerem ao Estado, 

FORÇA E SEGURANÇA PUBLICA, 
- As pequenas quan·tias cons ignadas até 
então para as despezas da instrucção da 
Guarda Nacional, não tinham permittido 
augmentar o nUlnero de Instruc!ores, 
como aliás convinha principalmente pata 
os corpos cu companhias de c~vaHaria, 

Foi incluida no projecto de orça;aento 
a somUla precisa para despeza l;0111 os 
cornetas dos corpos e companhias. Ha
via falta de correame, e o governo não 
tinha meios de fornecei-o, O mesmo· se 

, 
dava com o armamento. As requi-siçõe,s 
"ram attendi'da s aos poucos, dentr:> do 

possivel. Fazia-se muito lentamente a 

organisação da Guarda "N"aci.;)nal e\ :i 

instrucção ,dos cor,pos já organ:sados , 

tanto pela falta de armamento e correa·· 

me, como pela difficulda·de em conse

guir-se O comparecimento de todos os 

guardas nos logares das parada~ e en
sino, Os oHieiaes eleitos pelas praça, não 
podiam ser rigorosos na disciplina da 
tropa, A Guarda Nacional devi" ser con· 
siderada como 2,' linha e seus oHiciaes 
nom eados sob proposta dOiS C01l1111an
d,antes, a té o posto de capitães, 

GUARDA MUNICIPAL PERMA-
NENTE, - Na Companhia de lnf"nte- , 
ri" faltavam 22 praças para o seu es
tado completo e na Cavallaria 18, Por 
f .. lta de tr opa de linha, eUa fazia o ser
viço da guarnição da capital conjunta
me nte com a Guarda Nacional; fornecia 
desta<::amentos para alguns dos Regis
tros "stabelecidos na Provincia e para a 
Fab6ca de Ferro de S, João de Ipa
nema, além de muitas diligencia" e con-
ducções de presos, Não seria tão prom
ptamente preenchido o 6,' Batalhão de 
Caçadores, 

, 
permanenCla na pro-

, 
-cuJa . . , 

vmCl.a era temporana. 
Dizia o presidente: - "Estou con

vencido d,e que só por meio de simples 
engajamentos jamais se poderá comple
tar este corpo e nem ter soldados que 
conheçam o que é dis'Cilllin·a e subordi
nação, porquanto, a melhor gente acha 
outro meio de vi-da ma~s lucrativo, e uma 
bô.a parte da que ordinariamente se en
gaja, prooura sómente vencer o curto 
espaço de tempo de seus engajamentos_ 
Submetterei á vossa consideração uma 
proposta que parece muito conveniente: 
- se,r o Gov,erno a·utoris,ado a recrutllf 
para levar o corpo ao seu esta'do com
pleto na falta de Tropa de Linha, sem 
que por ' i'sso deixem de subsistir os .on-

- , ga.,ament,os, para os que qUlzerem ser-
vir voluntariamente". Não era possível 
disp ensar o serviço de recrutamento, Só 
pelo engajamento quasi nada se obti-

" 

nha. 

GUARDA POLICIAL. - Achava-se 
organisa·da em quasi todos os municí
pios e prestando já os sery.iços a qu~ 

era destinada. 
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TYPOGRAPHIA. - Convem repro
duzir as palavras do presidente:
"Este estabelecimento tem ganho muito 
em bom arranjo e perfeição dos traba
lhos, no que se esforçam o administra
do.r e babil composit-or que se mando", 
contractar na Typographia Nacional do 
Rio de Janeiro. ElIa é indispensa ve1 ao 
Governo, principalmente onde não póde 
haver concorrencia, de que nasce a ba
rateza do trabalho, e ainda assin1, sub.:. 

:sistiria sempre o inconveniente de fi
car-se sujeito á vontade dos particula
res e aos transtC}l'JlOS de seus estabele-

• CImentos. 

Por 111eio delIa se translnittem ao pu
blico os actas administrativos; e como 
o Governo não deve quer·er senão o au
gmento e prosperidade do Paiz, conlse~ 

gue em justa retribuição aquellas de
centes reflexões proprias de um povo 
doeil, pacifico e patrioti.co, as quaes mui

to lhe servem na melindr-osa e pesada 
tareia de bem governar. O augmento 
de trabalho da Typographia vae acom
panhando o crescimento do expediente 
da Secretaria, da Assembléa Provincial, 
do Governo e da Thesouraria. A sua 
despeza excedeu 

, 
a • quantia decretada 

para sua ll1anutenção, porque o meu 
anteces~sor a fez mudar para lugar, que 
lhe pareceu mais proprio, sendo por isso 
mistér prom'ptificar uma sala e os C0111-

1110dos nec-essarios". 

ESTATISTICA. - Estava sendo 01'

ga,nisada a da pr·ovincia pelo marechal 
ref-ormado de engenheiros, Daniel Pe
dro Muller. Pór alguns trabalhos iá 
apresentaJo:s pelo meS1110 marechal, re-

. conhece-se o quanto elle se tem esme
,rado Ie~m p'rocu,r"a,r pnelenche'f as vistaB 

do Corpo Legislativo Provincial, e do 
Governo. Seria conveniente estabelecer
s'e um systelna regular de seryiço para 
os necessarios exames e ohservações enl 
certos pontos da provincia. O resultado 

• • • • SerVlr1a para· se corrlgl'rem os erros que 
existissem nos mapP3JS e quadros' já 
feitos. Esses trabalhos estatisticos mui-

to poderiam concorrer para aplainar as 
difficuldades que se tem encontrado 
sempre que se trata de fixar os limites 

entre a provincia de S. Paulo, Minas 
Geraes e Rio de Janeiro. 

Nos exames e observações que se fi
zerem deve entrar esse objecto em linha 
de conta, por isso que H d.ivi,sãO actual, 
principalmente com o Rio de Janeiro, 
era assás prejudicial tanto a uma como 
a outra provincia pelo extravio de di
reitos que não se poderia'm acautelar 
pela incerteza, irregularidade e natureza 
dos limites, que embaraçam os respo::cti
vos governos nacollocação dos Regis
tros e necessaria fis'calilsação. Os li.mi
tes pelo Rio Pi,rahy foram alterados por 
uma nova divisão que fez o Ouvidor Ja. 
comarca do Rio de Janeiro em 1820, 
por montes -e rumos vagos, sem aud-ien-
cia das autorid>ades desta provincia, cujo 
Governador e Capitão General represen
tou então con·tra es'S'a divisão, pela qual 
se tirava um1a porção de terreno da 
mesma, cüm desvantagelTI publica, o que 
deu lug.ar a mandar-se consultar o 
Desembargo do Paço e a ficar sem ap
provação até hoje essa divisão. CoUi
giam-se dados preciosos pa·ra informar 
ao Governo Imperial sobre este aSSUl11-
pto. 

RENDA PROVINCIAL. - Foram ar
rematados por tres annos os impostos 
de 1$600 rs. sobre carnes verdes e 320 
réis de subsidio, estando já arrematada 
a meia siza desde o anno financeiro 
passado (1836). Quanto ás outra,s ren
das continuav-a-se na sua arrecadação 
com actividrade, para o que muito con~ 

corria o zelo do In&pector da Thesoul'a-
. ria· e a regulari'dade e exactidão dos 

trabalhos da Contadoria Provincial. Ape
sar do embaraço proveniente da incer
teza e a irregularidade dos limites com 
as provinoias vizinhas, collocaraln-se 
Registos nO'5 pontos que pareceram mais 
proprios para fiscalisação e arrecadação 
da renda provincial, que se cobrava Cla 
exportação. Como porém ainda' as;im 



não se tivesse conseguido inteiramen[(' 

o fim desejado, esperavam-se informa
ções. para fazer algumas alterações, 
cuja necessidade a -experiencia vinha in

dicando, pois que, alguns Registos ha.
via que não arrecadavam nem ao 111~no<; 
o necessario para cobrir a despez3. O 

regulamento de 20 de junho de 183iJ, 
ll1andando observar na arrecad,ação do 
Dizimo Provincial deu lugar a multo 
clamor, vis,to que duplicou a quota que 
até ôntão se cobrava do dizimo do as
sucar e do café. 

O regulamento devia ser revisto. Pelo 
balanço e orçall1ento apresentados, a 
Re·ceita arrecada,da no anno financeiro 
de 1836 foi de 406 :645$943 réis, e a des
peza verificada, de 219 :794$482 réis, ha· 
vendo o saldo de 186 :851$461 réis; a 
Receita C0111111U111 da Provincia orçada 

, 

68 

por-quanto. tendo o meu antecessor, pe-· 
dido ao governo Imperial a remessa de 
dois offiCÍ'aes engenheiros, elles não têm 
sido mandados até agora, e por isso no
vas instan~cias acabo de fazer pedindo
que além destes se procure engajar. na 
Europa) uma pessoa com a experi'encia 
e conhecimentos necessalrios para o fi111 
que se deseja, pois que ent,endo não de
ver de outra slorie, empf"ehender obras 
grandes e despend-i-o:sa's, para não gastar· 
dinheiro c0'm pouco proveito e talvez 
inutülmente. 

No entretanto, tenho mandado repa
rar estradas que pr,ecisam de beneficio, 
pelo que a de pa,rahybuna a S. Sebas
tião achava-se já em born estado, se
gundo as informações dadas pelos ins
pectores; contínua-se a trabalhar na de 

S. Luiz a Ubatuba, na de Corytiha 2-

para 1837 montava em 259 :476$000 réis 
e a Despeza em 225 :579$706 réi,;, haven-
do, portanto, o sa1dro presumível de 
33 :897$706 réis. A Receita especial 
estradas era calculada em 70 :800$000 

... 

das 
" relS 

e a Despeza em igual quantia, porque a 
lei da creação das barreiras mandava ap-

) Morretes e l1outr,a's, a ben1 de sua con
servação e livre transito. Mandou -se· 

concertar a estrada da Matta sob a 
dir,ecção do prefe,ito da Villa do Prin
cipe, M8Jnoel Antonio da Cunha, o qual,. 
pOlrém, ainda não deu CQ:llta do que se 

tem feito, sendo·'he ora exigida, para 
plicar o rendin1ento d,,;,: cada uma para 
as obras das r-e'spectivs estradas. i 

i 
ESTRADAS. - Eis as palavras do ' ' 

p,rCisidente: - "Oheguei, senhores, ao 

artigo ell1 que muita satisfação teria se 

111e fos-se permittido descer a 111inucio
sos detaLhes e dar a mai's cirCu111stan
ciada conta de grandes obras e me1ho
ran1€ntos nas estradas da provincia J:)0r

que, tranqui,Jlidade e instrucção p,ub1ica. 
bôa administração daiS renda:s e estra
das, são os quabro primeiros oDjectos 
que devem vencer todo o desvelo do 
governo, C01110 bases prinüipaes do au
glnento e prosperidade do Paiz; mas, 
inf.eliimente, nos cinco fnezes d~ 111i
nha adrriiniSttração, nem sequer bastaI1~ 

tes para entra-r no inteiro conheci111ento 
do estado dos negocios, pouco tenho 
podido fazer, não por falta de ardentes 
d'esejüs, mas sin1 de quem utilmente e 
com acerto dirija as obras necess-arias, ! 

chegar ao vosso conhecimento. Determi-
nau-se a cOllstrucção de. algulnas pontes. 
em varias estradas. A exploração da es
trada do J uquiá foi e'ncarregada a Ma
noel Paulino AyrLes, a quen1 se mandou' 
entregar a quantia de 400$000 réis para 
prineip.io dos t,rabalhos; e delle se exi
giu informação, ultimamente, acerca 
do que tem adi·a,ntado, para vo.s ser pre

sente. 

Tendo em vista a vossa reoommeno.a
ção, assim como a cio Governo Imperial, 
ainda agora reiterada por aviso de 12 
de dezembro ultimo, sobre a explora
ção da estrada pa,ra Cuyabá, na parte 
relativa ao territ()rio desta provincia, 
eu havia dado todas as providencias 
para elste fim; e um alamno da Es·cola 

Topogra'phica "stava prompto a partir 
para -desempenhar esta ,commissão; mas, 

forçoso foi espaçal-a até .0 mez de ju
nho, . porque o prefeito de Araraquara 
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. 
CommUl1lCOU lju e, c.om quant o tivesse 
cumprido as ordens dQ Governo, fazen-

i 
do os ar'ranjos neces5·arios para a expe

dição, lodav,ia julgava conveniente POI1 - i 
derar a impropri ed ade do tempo por 

oÍÍere.cem difficuldades .. mas não : :l\:.;~1 ~ 

civeis. Far ei pois levantar o plano para 
esta importante obra, logo que fôr pos
s ivel, e o sll·bmettereÍ á VOS-5a cC'Ils ide

ra ção, C01110 tende·s resolvido . Não . me 

descuidar e i de fazer- proseguir ao re 
pa ro e aperfe içoamento da estrada do 
Cuba tão da Villa de Santos, para quc se 
conser ve no melhor estado possive!. A 
experiencia t enl n1ostrado quanto tem 
sido pr ejudicial a lembrança de entulha, 
o canal denominado Rio de Sant' Anna, 
pois qu e embaraçada a passagem das 
aguas, eUas afflu em com força extraor
dinaria s·obre o aterrado, pr inci-palm e llte 
nos grandes lnar-es, e o deterioram, le
vando uma boa parte do a terro. Ouvindo 
O marechal . Mul1er sobre o me,io mais 

estare·m 
portal1 to 

já grassa ndo a's se zõe-s. Fica, 

ao n1eu cuida do rea li sar este 
proje,cto na época indica-da; v isto que, 

uma tal est rada será n1ui util a esta 
Provincia pela possibilidade d·e chamar 
senão todo ao menos grande parte do 
comm erc io daquella provinc.ia ao porto 
de Santos . Acha-se levantado o 
para a constru<:ção de uma ponte 
pilares de pedra , 110 Rio T ieté, em 
da d·enominada P Ol1 te Grande do 
ra·do de Sant'Anna; e orçada 1 

plano 
sobre 
lugar 
ater-

sua 
despeza pelo marecha l Muller, Vi 310 es- ' 
tar a exi s ten te em estado tal dc dete
ri oração, que pouco poderá durar, ê.pe
sal' elo concerto que nella se l11an dot: fa
zer á -espera elo mestre carpinteiro, que 
construiu a P on t e do Cuba tão. 

Querendo eIl e pr estar-se a .fazer esta 
• 

obra, mandei.:Q convidar na Ilha Grand.e 

. 
propr io para remed-i-a r- se esse ma}, elle 
confirn10u a opinião, em que eu estava, 
de se r ind ispensavel desentulhar- se 
aquell e canal, e construir -se nelle uma 
ponte, para a qual deu o plano; e eu 
mandei orçar sua despeza que foi cal
culada em 11 :683$000 réis. 

onde r eside. Determinei que se quei
masse e limpasse a roçada que se fez 
no antigo trilho da Serra do Cubatê.o , . 

! 

F are i, portanto, dar começo a es ta 
obra, se ou tra causa não vos parecer 
me lhor. Achava-se alinhado o t erreno 
na Villa de San tos, em que se deve por o nd e sub iu a artilharia que fo i para 

Igua temy; e continuar do mesmo modo, 
a roçada do atalho principiado até sa
hir no campo aqu enl do pico da Sei'ra; 
e. dal1 i, s-eg uir em li nha recta, quanto 

fos se possivel j a toca r na estrada actual. 
A c1irecção des t e serviço foi cOllúad" 
ao zelo e prestimo do ca pitãO Fronclsco 
~1ari ano Galvão, o qual apesar da i111-

proprieda,d e do t empo para semelhúllte 
tra balho, acaba de conc1l1il-o, A 1êm da 
l'oçada e limpeza de' 20 a 25 br"'ças d,e 
largura e pouco menos, em alguns lu
ga res , eHe fez preparar á enseada ql1asi 
todo o camin ho, de nlane i'ra qu e por eIle 
já t em de-;cido a lgumas pe-ss oas em 40 
Dlinutos, segundo informa, pois qu e 
o terreno oflerece capac idade para 
uma bóa es trada e me smo para tran
sito de carros, dando-se-lhe porém uma 
outra direcção, em alguns lugares, que 

edifi car o rancho para os trop ei r.os, e 
já em pr incipio a lguns do s pilares nc-

I cessar ias. Bem sabei s o quanto é diff i
ciJ acha r jorna·leiro5 para as obras pu
blicas, pelo que foi o Governo autorisa 
d·o a ·engajar colonos, Principiando a 
eXeCll ta r esta m edida, m<vllodei engaj·ar 
no Rio de J aneiro 30 colonos, que já 
aqui se acham sendo 4 casados e com 
filho s. P er suadido porém de qu e man
da ndo-os vir d·a Europa em direitura do 
port,o' de Santos, ficarão mais baratos, 
ten'ho re solvido em-prehender essa es-

. , 
peculação

l 
a ver se COll'SlgO o malOr 

numero poss ivel de uma vez, porque 

sem t,rabalhadores debalde virão enge
nheiros e de nada serv-irá a SOffima ac
cumu lada em ca ixa, não tendo o go
verno lei que o autorise a obrigar o 
não ,pequeno numero ide ",adias que 
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exist e na provincia, a trab alh.ar nas es
tradas publicas. 

Comtudo logo que houver quem faça 
explorações, tire plantas das estradas 
exi·stentes e dê planos para o 'seu me~ 

lhor,a111ento e abertura de novas, empre
garei os maiores es-forços possiveis, 
para que tudo se faça com zelo, brevi
dade e economia. Tendo conc1uido, se 
nhores, ape'sar de que muitas ou tras pro
viden cias deveria solicitar, se para isso 
t ives,se habilitações ; mas cada um de 
vós sabe melhor do qu e eu, quaes as 
necessidaúes publicas a que se deve at
tender prim·eiro, res ta-m e a cons oladora 
esperança de que' supprireis a que me 
faltou ou não soube convenientemen tê 
expôr, na certeza de que O governo vos 
coadjuvará sempre com energia, lealda
de e franqueza. 

Palacio do Gove rno, de S. Paulo, 7 
de janei'ro de 1837. - Bernardo José 
Pinto ' Gavião P eixoto." 

No 's eu segundo relator io, datado de 
7 de janeiro de 1838, o presidente ex
pu!nha, como se vae ver O es ta·do dos , . 

• •• 
negoclOs prOVll1Claes . 

SECRETARIA DO GOVERNO. '--

portuguez, Alexandre Antonio Vandelli; 
sua act ividade e conhecimentos pro iis
sionaes a fiançavam o completo exito dos 
intuitos legislativos creando esta Escola 
de Agricultura . . 

CATECHESE E CIVILlSAÇAO DOS 
I NDIOS. __ o Relatava o presidente: -
"O alde ament o de Gu<frapuava Gonserva
se no meS1UO estado, notando-se só
mente J que-'..os selvagens, posto que se 
ap.p·roxi melTI algumas vezes da povoaçãoi 

com tudo não te m feito aggressões e 
ante-s se most-ram nla is pacificas. Dando 
execução ás recOlll111 endações· fei tas na 
se's.são passa·cía sobre o aldeam ento dos 
indios, que appar eCera'111 no districto de 
I tapéva, e que se acham alojados além 
do Rio Taquery, incumbi esta tarefa 
p-or ensaio ao Conego J eronymo Paes 
de Almeida, vist'Ü ter 'elle affirmad". que 
aquelles indios dão provas de bôa indo
le, até que mais bem . inf-ormado eu 
possa convenient emente providenciar. 
Pa-ra este fim pois e sobre a ex posição 
feita pelo dito c-onego, a qu al me foi 
transmittida pela A-s·sembléa Legisla tiv, 
Provincial, exigi cir·cun1stanóados escla
recim entos do prefe ito da Camara da 

I referida Villa, em 26 de maio do anno Conservava-se no mesmo estado, cons
tante do reIat-crio anterior. Convinha 
reformal-a e dar-lhe moveis de que ne - : 
cessita va. 

INSTRUCÇAO PUBLICA. - Acha-
vam-se providas 7 aulas de g rammat ica 
latina, sendo 6 frequen ta<:las por 90 
alumnos, paios que de uma ainda não 
chegára relação . Das de primeiras le
tras existiam 42 providas e em 32 

- ,, ' 
havia 1.734 -alumnos. A escola da fre-
gu ezia da Sé era frequentada por 161 
alumnos. O S emi nario de rapaze s finha 
19 alumnos; o de meninas, 33. Casaram
se s eis educ-andas, com o dote de ré is 
400$000 para cada enxoval. O cidadão 
francez Bertred estabeleceu na capital 
um ' collegio de edu'cação, que já era 
frequentado por 30 alumnos. 

FAZENDA NORMAL. - Achava-.se 
á te sta des te estabelecimento o cidadão 

, 
I 
• 

• 

I 

passado, e não ten.do res pdS ta até agora, 
as exigi ultimame,nte com urgencia ~'lra 

chegarem ao vosso conhe-cilnento, pois 
que uma informação que me deu.o so
bredito conego, em 20 de outubro, não 
me habilita para emittir um juizo se
gur'o a r es peito e por conseguinte para 
propor qualquer medida; subsistindo 
porta·nto aos· razõe s que me induzen1 a 
pensar em sentido opposto ao qu e tão 
fad! teln parecido ao menCionado co
nego. 

Na sessã'Ü p-assada foram pres entes á 
. Assembléa Legislativa Pr·ovincial as d if

ficuldad es que serviram de barreira ao 
reconhecido zelo e patriotismo do te- ,. 

nen!e coronel João da Silva Machado, 
na organisação das Companhias de Per
ma nente s} destinadas· a conter os ind ios 

• 

selvagens no Campo das Palmas e na 
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Estrada da Matt or; por isso, e porque ! 

se tra ta de orga.nisar um Corpo de 'I 
I Guardas Nacionaes na comarca de Curi -

pograph ia, e es perava -se que appa reces

sem mu ito breveme nte, menos o grande 
mappa Chorographico 'a P.rovincia, por-

tyba, para auxil iar a cau sa da legali
dade na provincia do Rio Grande de S. 
Pedro do Sul, não julguei opportuna :1 

oGcasião para tentar de novo a forma
ção daquellas Companhias o que farei 
logo que as cir·cumsta ncias o permitti
rem" . -SAUDE PUBLICA. - Apparecera a 

variola em varios pontos. O povo não 
procurava vacclna.r-<s.e; era preciso to
mar alguma med ida no sentido de for-
çal-o a proCura r a vaccinação. 

ILLUMINAÇÁO PUBLICA. - Ain-
prej uizo da 

que es tava se11·do Iytographado em 
França, por nã·o ser possivel conseguir 
no Paiz tr abalho com perfeição, e 3. 

preço rasoavel. 

ADMINISTRAÇÃO DA FAZENDA. 
- A Contadoria Provincial achava-'s e 
organisada, dando conta dos seus traba
lhos com prestesa e exacção. Era t em 
po de cogitar-se do futuro dos funccio-

I 
narios, dando-se-Ihes aposentadoria em 

. t empo oppor tuno. Pelo balanço do anuo 
ünanceir.o qu e e.xp irou n-o ultimo de ju -
nho de 1837, a r eceita montou eril. . . ... 

da não exis tia, com 
moralidade publica. 
mantel-a. 

grande 
U rg ia creaI-a I 138 :722$500 réis que com 67 :330$193 réis 

e que se arrecadaram pertencentes aos 

ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIçA. 
- Sobre o assumpto, o presidente re
portou-'se ao seu rela t orio anterior. Es
tava para breve o inicio da construcção 
de uma casa de prisão com trabalho. 

FORÇA E SEGURANÇA PUBLICA. 
- Achava-se organísada em toda a pro
vincia, precisando comtudo de algumas 
reformas em varios lu ga res . O numero 
de praças aptas para o ·s.erviço ordinario 
mont a va a 16247, formando uma legião, 
16 batalhões. algu·ns corpos, em diffe
re-nte's municipios e cümpanhias em ou

tros. 
GUARDA MUNICIPAL - Este cor

po tinha ganho disciplina e subordina
ção. Seu estado effectivo era de 128 
praças, fa lt ando 42 para o completo. 

GUARDA POLICIAL - Achava-se 
organisada em qua's,i todos os munici
pÍ-os, e já pres tava alguns serviços. 

TYPOGRAPHIA DO GOVERNO. -
Precisava de maior quan tidade de typos 
e ·reforma de prélos, porque est,s se 
ach avam estragados , e aquelles não che· 
gavam para a impressão de obras volu
mosas e a-s-sejadas. 

ESTATISTICA. - As memorias e 
quadros organisados pelo marechal Da
niel Pedro Mul1er já se achavam na ty_· 

3nnos anteriores iazem o total de ... . . 
206 :052$693 réi·s.; e reunindo-se a som
ma de 5 :992$342 réis que existia em de
posito, e 119 :882$683 réis, saldo em 30 
de junho de 1836, forma a receita o to
tal de 331 :927$768. A despeza verificada 
até aquell e di·a montou em réis ....... . 
143 :154$341 vindo por isso a ficar em 
caixa a quantia de 188 :773$377 réis. O 
saldo porém existente no ultimo de de
zembro proximo passado (1837) era de 

: 272 :218$302 réis. 

A receita especial das barreiras mon
tou em 57 :621$254, e unindo-se o saldo 
exi·s.! en t e em 30 de junho de 1836 qu~ 

era da ré is 65 :255$185 e mais de ....... . 
i 9 :360$258, rendimento arrecadado do 

i dito anno de 1836, forma o total de .... 
I' 132 :236$697; a despeza foi de réis ..... 

64 :990$996, ficando portanto em caixa a 
quantia de 67 :245$701 réis. No ultimo de 
dezembro de 1837 porém existia sómen
te o sa ldo de 24 :528$850, a saber: na 
Barreira do Cuba tão, reis 19 :099$863, na 
do Banco d e Arêa 5 :856$609, na de Uba
tuba ré is 1 :572$378. A receita edespez, 
para 1838-39 estava calculada esta em 
264 :101$226 e aquella em 240 :876$000, 
havendo por isso deficit presumivel de 
23 :225$226. O deficit presumível seria 
supprido pelo ·sa1do existente, mas' ainda 



assim ficaria não pequena a sonlma -ac
cumulada. "Isto sus·cita-me, dizia o pre
sidente, a idéa da creação de um Banco 
Provincial, para fundo do qu al se ap
plicasse aquelle capital empatado. As 
vantagen s deste estabel ecimento, consi
deradas tanto em relação á fazenda pro
vincial, como pelo impulso qu e por este 
nl0do ,s·e daria á no.ssa Agricultura e 
Commercio, são da maior evidencia, e 
por isso eu deixo á vo ssa cons ideração, 
porque demais não cabe no espaço deste 
r elataria descer a detálhes". 
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ESTRADAS. - E stavam concluidos 
os serviços nas estradas' da Villa de 
Atibaia , Capella do Amparo, na de Bra
gança, na Villa da Cunha para a de P a
raty, e da freguezia de Nazare th para 
.e·s ta capital, tendo-se fe ito na primeira 9 
a 10 leguas de estrada, na segunda para 
mais de 5 leguas , e na ultima 7 leguas 
e havendo-se ve ncido as difíiculd·ades 
que sem!pre se encontravam no rn atto, 
que por este l11'Ütivo é denominado da 
Pac iencia, todas coul pon te s sufficien
t es para o trans ito cle carros. 

ao prefeito da Villa do Prínci pe, os re

paros da estrada da Ma tta. 

Além destas exist iam diversas obras 
entre mãos, não ohstan te ter o governo 
da: provinda sempre que lntar, ora con
tra a falta de t rabalhadores, ora de pes 
soas aptas e ím par-ciaes , para explora
ção e levantam en to 'de plant as. e, t inal
mente, com os mesquinho s in tere5 ses 
locaes, que quasi sempre· se chocavam 
com os do publico. O pre sidente pro
pugnava por uma es trada que ligasse 
directamente S, Paulo . a Cuyabá. Fize
ram-s.e ·entre outras, as ponte s do Rio 
P iorituba na estrada de Curityba: a do 
Rio Paratuba na estrada de J acar ehy 
para Para hybu na e S, Sebast ião; estav-a 
a concluir-se a grande ponte do Rio 

Tietê na estrada de Port o Feliz para 

Capivary e Const ituição; tendo-se igual

mente reedifícado algumas se ndo as 
maior es a do mesmo Rio Tie tê. no OlU-' 
nicipio de Parna.hyba, e a do Rio dos 
Pinheiros no desta cidade. A abertura 
do canal de Iguape continuava. Era bom 
O estado em que se achava a estrada 
da cap itál á Vi lia de Santos, em toda 
a sua extensão~ como talvez em nenhum 

Achavam-se em andamento e confia
d.a's· á in specçã.o do prefeito de A tibaia 
a factura da penosa estrada no lugar 
denominado ~ Cangica - pertencente 
ao munic ip io desta capital; do prefeito 

.,,
! tempo es tivesse. 

Fez - se o grande rancho da V illa e 

de Itú a estrada que do respectivo mu-
nic ipio vinha á cap ital; do prefe ito de 
Guaratinguetá no seu municipio as que 
se ,dirigem á Villa de Cunha e ao Rio 
de Janeiro; a o prefeito de Banana l a 
es trada que dalli se dirige á cidade de 
Angra dos Rei s ; ao alferes Luiz dos 
Santos, a est rada que ia da Vill. de 

"São Luiz da Serra de Ubatuba, 1l1ui · re
clamada pelos lavrador es cir cumvizinhos 
cujos café,s.. no traj ecto se deter; ora 
vanl cO.fl"s·ideravelmente; ao alferes Flo

riano José de Carvalho, a estrada pro
j ectada entre a villa de Itapéva e a de 

. . 
Iguape, a qual promettia grande incre-
TIlento ao commercio des ta e de outra·s 
Villas; ao ajudante Vicente Antonio Ro
c1rig;ues Borba a de Corityba á Marinha; 

, 
; , 

I 

• 

. - . 
j1al os' tropelro.s en contr.aram ndl e o , 

ab rigo, de que tinham tant a nece s5ida
de. D izia o ·president e :- - " D ifieíentes 
cidadã o, in teresados na prosperidad e da 
provincia e entre elle s· alguns hab ilita
dos C0111 os conhec imentos necessaríos, 
têm feito rep et idos exame s e explora
ções na Serra de Santos e em Íinal re
sultado todas ·as opiniões coinc idem em 
que o trilho ultimamente abe rto tem 
a cap.aódade necessaria para uma boa 
es trada, pela . qual 's,e faça em carros o 
t ransporte dos gen eros do commercio, 
f ica ndo sómente "'om 12 volta·s , quando 
O actual, em que isto é inadrnissivel tenl 
133. o major do Cor,po de Engenheiros, 
João Bloêm, na sua pàssagem por alli 
para a Côrte, em consequen·cia de mi
nha s rccomm enàações, não se limitou a 



,·examinar sómente, ell e :fez além disso, 
• 

·como por ensaJO, 

principio da Serra, 

·a meS·Í11a direcção 
afastando-se deUe. 

algumas voltas no 

dando-lhes em parte 
do trilho, e noutlas 

Convencido, portanto, da util1dêi(k 

desta importante obra, julguei convc
.nie.nte fazer todas as disposições pr~ · 

paratorias para emprehendel-a, e sendo 
das ma is essenciaes ter ,quem a dirija, , 
officiaes do oHicLo, machi nas, ln·s,i rul11 f:' ll-

• 

tos, trabalhador e'5 e acces.sorios, man-
·dei engajar' na Europa por 5 annos Lilll. 

engenheiro, ou pr.imeiro mest r e de 'es 
tradas, um segundo, 8 pedreiros, 4 can·· 
t e iros, 6 calçadores de estrad a, 6 • icr-
r eiros e 3 ca r,pin teir os proprios pa ra. a 
factura e concerto de carros·, utensilios 
e ferramentas, que se devam empregar 

·em semelhante serviço, e 100 t rabalhado
re-s e doi s n1estres, pa ra tamb en1 serem 

empregados naquell a ou · em outras 
·quaesquer obras ou estradas da provin
cia, /conl as condições :constantes da s 

instrucções, que dei ao dito major 
Bloêm, encan- egado <ies ta conlnlis·são , 
a SS inl como da compra ·dos in s trumen
to·s, utensilios, carros e ferranle ntas 
precisas, mandando para isso pôr á sua 
disposição na Europa, por meio ·de le
tras, J .462 libras esterrinas., do que mais 
amplam ent e ficareis inteirados á vista 
das ref eridas instru<:ções que farei che

gar ao vosso conhecimento. 

Quando porém julgueisque esta obra 
3e deva re servar para ao depois, 11 C 111 

por isso se tornarão ex-cus·ados estes 
trabalhadores , porque a falt a delles é 

llotavel, tanto que em diversos pon tos 

da provincia ha difficuldade el11 achaI-os. 
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ai nda pagando-os o jornal de 1$000 por 
dia, .pelo que não é possivel dar-se todo 
o necessario impulso ao r.eparo da s e's

tradas, nas quaes só se trabalha com 
peque no numero de pessoas, e is to em 
tempo que não se complica com o ser

viço da lavoura. Como logo que <:hega
,'em estas companhias de trabalhadores 
se rá indispen sa \'el fazer-se maior des 

peza com o pagam ento dos seus jornaes 

e muito prin cipalm entE: quando se dê 

o começo á estrada n a Serra, tenho pro 
curado economisar a r enda da Barreira 

de Santos, da qual no ultimo de dezem
bro fi ndo existia unicamente o já men

cionado saldo de 17 :099$863; e, por isso, · 
só pod ere mos softrer razoavelmente a 
dimin uição do. s eu rend imento pelas cau
sas· q.ue aponte i. Tenho exposto, ·senho-

res" ',ainda 
por agora 

que suc.cin tan1 ente, o Iq ue 
pa receU-lne mais conveniente 

sujeitar á vossa consideração e nova~ 

mente vos ass eguro que o gover.no con

tinua a es tar possuido dos 11lesmo-s de
sejos de ser util ao seu paiz, e por iSSQ 
vos prestará a necessaria coadjuvação 

em tudo q uanto fôr conducente á sua 
• 

prospe ridade. 
Palacio do Governo de S. Pa ulo, 7 

de janeiro de 1838. - Bernardo José 
Pinto Gavião Peixoto_" 

• .. 
* * 

" BIBLlOGRAPHIA. - Sobre :ste 
presidente vêr Azevedo Marques, Apon
tamentos Historicos, pago 66; J. J_ Ri. 
beiro, Chronologia Paulista. L' voI. pa
gi na 547. O brigadeiro Gavião Peixoto 
só escr eveu traba lh o s -officia es . Obtive 

infor mações· da familia. 

• 

• 
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Venancio José Usbôa 

9.° PRESIDENTE 

. 

(De 12 de Março de 1838 a 11 de Julho de 1839) 

• 
• 
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VENANCIO JOSE' LISBOA nasceu a 

7 de março d e . ,1810, tendo -se formado 
em direito na 'uni ve rsida·de de Pari s em 

1830. Dese ja ndo ser lente da Facu l

dad e de D ireito de São P aulo, de

fend eu theses e concorreu a uma das 

-cadeir as do curso juridico, tendo s ido 

approvado e clas-s ificado .em p rimeiro 

lugar, isto em 1832. O concurso, po

rém, io; ann ulladü. Regressando ao 
Rio de Janeiro teve a no meação de juiz 

de orphãos da córte. E m 1838 foi nom ea
do pres iden t e da pr ovincia de S . Paulo, 

ca rgo que exe rceu brilhant emente, descl f. 
12 ,de março daquelle anno até 11 <de 
julh o de 1839. 

Contava então ape na s 29 annos de 
idade. Em 1842 pr es idiu o Maranhão, que 
o elegeu seu repres entante na ass em 
bléa geral legis la tiva. D epois, de 1848 a 

1853 re presentou a provi ncia do R io de 

] a nciro1 na lJleSma assemb léa ge ral, t en 

do-a tambeln representado na a ssem
bléa provincial, em duas legislaturas. 

Magistrado inte lligente e de preparo não 

vl1 lga r. 
, 

exerceu a magist ra tura nas pro-
de Matto-Grosso , Rio d e J a -

. . 
v:nCla s 

, 
nerro e ?\,f inas Geraes, sendo af inal n > 

movido para a côrte, -com o juiz de di · 

reito da 2.'" vara cível e ma is tarde 

desempe nhou a s fl1n cções d e desem bar 

:gador da Rel ação do Rio , Aposentou -se 
com as honras ,de memb ro do Supremo 
Tribunal. Juiz e desembargador de gran

de con ceit o, de ixou ho nradiss im-a lne·· 

moria . E ra co ndecorado com o offici;t· 
lato da Ordem da R03a e hab ito da dt 

·Chri sto. 
j,'a ll eceu no Rio a 24 de maio de 1880. 

.E' la stim avel qu e tão poucos sejam os 

dad os biographico si aqui 
propos it o de homem tão 

re colhidos 
, 
a 

illust re . Não 
se encontraram melhores. A sua FaJa, 
ap rese ntada á assem bléa legislati va pau
lista, é um trabaHl0 de merito; e, por 
esse documento, bem se, vê o va lor in
tellectu a l, o prepa ro e a competencia 
do p residente, que, co m tão poucos ano 
no s, soube d irigir e governar um·a das 
mais im,por tan tcs pro vincias brasileiras, 
com fir m eza e crit erio digno s do melhor 
reparo. 

.,. . . 

Por occasião da abe rtura da assem
bléa legis la tiva provincial em 7 de ja
neiro de 1839, o president e dr. Vcna ncio 
José Li sbôa a presentou seu relatar ia so
bre a situação do s negocias publicas da 
provincia, e elo qual consta0 segu inte: 

TRAl\Q1JILLIDADE P1JBLICA,-
Deram- se graves acontedmentos na 
Villa Franca ·do Impera do r. Ei s como 

são ell es narrados pelo presid ente: -
"'Com quan to, srs. a provincia se con

sõer,,"e tran·q ui·l+a e m quasi to dos os seus 
pon tos, é -me doloroso ter de annunciar
,vos que a orderll publica soffreu alguma 
alteração na Villa Fran ca d o Imperador. 
Logo que torn ei a s recieas do govern0 
r econheci que n esta Villa alguma i n(li~

posição havia contra as autoridades mu
nici paes e cOlllmandante da g u·arda na 
ciona l ; varias queixas me foram pr-> 
sentes contra umas e outro, ·sobre as 

quaes as ma ndei ouvir na con formid ade 
da lei, e tratei de commendar -Ihes qCl C 

se esquecessem d ess es r esentimentos 
qu e parece111 nu t rir, .filhos de inimiza
des puramente p essoaes: que fossem 



exactos no cuinprimento de seus deve
res e guarda.s sem a mais re strict a im
parcialidade na a·dministração da Just iça, 
af im de que por es te m odo fizess':!m ca
Iar os que contra ell es tanta indi3po·si
ção -most ravam. No e ntan to, recebendo 
officios dos juizes municipaes servindo de 
Direito e de P az da Villa, em que com
municavam os .receios 'que tinham de 
que apparecesse alguma desordem, e re
da,m'a·vam provi'dencias, ·ordenei- que' ás 
poucas praças de L " linha, que alli se 
achavam, destacaDas sob o commando 
de um tenente do 6.' Batalhão de Caça
dores, se reuni sse um destacamento de 
20 guardas nacionaes, e qua ndo me pa
recia que com esta m ed ida as suspeitas 

de alg um d is turbio se haviam . desvane
cido, ta nto que o juiz de direito interi

no, qu e até então me affirmava não se 
atrever a reunir o jury, havia acabado 
de ° convocar, é que appareceu a des-

• 

ordem: não vos posso ainda relatar os 
pormenores destes trist es acontecirnen-

. 
tos, por nã o t er exacta·s informações a 

tal respeito: ignoro o que deu motivo á 
primeira perturbação da ordem publica 
nesta VíIla; o que se i é que ella teve 

lagar no dia 27 de setembro do an no 
pa ssado; e que, dirigindo-se An·selmo 
F erreira de Barcellos com gente armada 
á casa do juiz de paz Manoel Rodrigues 
Pombo, o obrigou a passar a vara ao 
5,eu supplente, praticando o mesmo com 

o juiz . de direito interino: taes acon
tecimentos, porém, ficaram sopitados, e 
o governo só veio a ter conhecimento 
delles em meado de novembro por um 
officio da Camara Municipal, tendo an
tes disso recebido officios da mesma 
Camara e do ju iz de d ire ito interino, 
em qu e nada relatavam; apenas e·ste di
zia que a Franca gozava de perfeita 
tranquillidade, que os· partidos se t inham 
congraçado, e que por consequencia elle 
havia feito r etinr o destacamento de 
guardas nacionaes que acima mencionei. 

Todavia esta apparente concordia, e 
esquecimen to do" antigos odios duraram 
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• 

, pouco. As autoridades que tinham sido· 
; 

obrigada·s a largar os se us empregos, 
logo qu e puderam reunir alguma Jorça, . 

• reassum lram as varas e_ entraram em 
. ' . . 

exerCIClo, o que occaslOnou uma C011 -

tra-reacção que infelizmente não deixou 
de ser ensanguentada; nada de posi 
tivo e official sei a respeito: nlas con~j' 

ta -me que se commetteram uns tres' ou 
quatro as·sassiniós , entre e-stes o do juiz '. 
de paz Manoel Rodrigues Pombo. Ex
cusado é dizer-vos, srs., quanto fui af
fectado com a noticia de tão desagra
davel occurrencia, e tratando logo, como· 
era do m eu dever, de da r todas as pro
videncia s que estavam ao meu alcance 
para rest ituir a paz e a tranqu ill idade 
áquella parte da prov incia que se havia 

• 

de svairado, fiz marchar desta cidad" 
para a referida Villa 52 praças, quas i 

todas do 6. ' Batalhão de Caçadores sob 
o commando do tenente coronel Felix. . 
J osé da Cunha, reconhecido por sua pro

bida·d e e prudencía, não menos do que · 
pela sua energia e valor nas occasiões 
eln que s e faz preciso desenvo lver es 

ta s qualidades; á es ta força se devem 
r euni r 100 homens de in fantaria e 30 de· 
cavallaria da r egião da · Iluarda nacional 
da Villa de Mogy-Mirim, e nu tro a con
soladora esperança de que, logo que a l1i 
chegu em, se restabeleça a ordem e o·· 
soe ego pub li co. 

Julgando indispensavel que esta for· 
ça tives se uma autorida·de judiciaria que 
a dirigis se, e não podendo esta ser ou- · 
tra ,senão o juiz de direito da conlarca, . 
offíciei-Ihe, apesar delle se achar cOm. 
parte de do ente desde o mez de março· 
do ann o passado, exhortando-o a fazer 
um pat riotico es forço, indo resid ir por 

,. 
algdlll tempo na Franca; mas o mesmo 

J .. 
r espondeu-me que seu estado de ,aude 
lhe não permittia emprehender aquella 
viagem. Nesta conjectura, não tendo o 
governo faculdade de nomear um juiz 
ad hoc, <::omo talvez fosse mister para 
bem da ordem, e não podendo confiar' 
em nenhuma das autoridades locaes, for~ 
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-ça i oi remover o juiz de direito da 3." 
coma rca] par~ a La, ·e 'Q! -desta para 
aquella , ordenando-lhe que fosse imme -

. 

" 
diatamente r esidir na Villa Franca, e 
-f.azer alE reviver o imperio da Lei. 

A in tellig encia, probldade e prud en
·cia do dr. ",lanoel Alves Alvim '; ''0 t:m 
seguro gara n te do s feliz (~ s res ultados 

q ue o serviço publico te"11 necessar ia

m en te de colher de uma t al medid"." 
Ainda a propos it o de tranquiUidade pu

blica o p r esiden te expoz o que se deu 
com a inva são da Villa de Lages pelos 

r ebe lel es do Ri o Grande do Sul, os qua es 
ameaçavam o territorio paulista. 

"Cabe aqui, srs., refer ir-vos as 12:ausas 
-ql1 e moveram o governo a fazer luar 
eh ar para o Rio Negro o 6. ' Bata lhão 
de Caçadores, acompanhado de 54 Mu
n icipaes Permanentes. Hav ia apenas um 
111ez que eu tin ha assumido a presiden
cia, quando ch egou a esta cidade a in
fausta noticia de ter um a pa rtida de 
rebeldcs do Rio Grande do Sul invadido 
a Villa de Lages, donde ameaçava o 
t erritorio des ta p rovincia, t endo já che 
gado seu arrojo, segundo relatavan1 a l

_gUllS oHiclos, a ponto de avançar até 
o esplgão da ~fatta, p er s eguindo um 

capitã o Campos, que <:onsta fôr a fe rido 
e cleixado por morto. Comquanto um 
'só ill~. tante não duvidasse dos sentimen-
tos q ue anima+n os curytibanos, e er'n 

g eral todo o povo paulis t ano: com

'quanto es t ivesse certo do seu amor ú 
ordem e do denodo co m que repell ir iam 
essa ho rda, se porventura ousasse cal
·-car seu solo eu não ignorava a falta de 
disciplina em q ue desgraçadamente se 
-a cha a guarda nacional, e attentando 
·com reilexão no terror qu e necessarÍa 
-nle n te havia causar aos pacificas hab i
t a lHes da comarca de Curityba o pri 
m eiro irnpe to da invasao, r eceei as des -

ges, um destacamento de 50 homens no 
Rio N egro; portanto ainda que a refe

rida marcha devia não só occasionar I grandes despezas, mas tambem sob re

carregar a guarda nacional do serviço, 

não hesitei de t omar a quella delibera
ção, per suad ido, como ainda es tou, de 
sua urgen te necessidade pois eutcnd":!n

do qu e tODOS os sacrificios são poucos, 

quando se trata d e sustentar a ordem 
publica, e oppôr urna barreira á devas
tadora anarchia. 

! 
I 
I 

Con1 effei to, srs., a medida p roduziu 

os felizes resnltad os que eu a nt olhava; 
a força foi receb ida com s ignaes não 
equivocas de co n t entamento por todos 
os habitan tes da ·cOlnarca; uma porção 
de individuos emigra dos da provincia do 
Rio Grande, que vagava na Villa do 
Princ íp e, e cuja presença caus a va tll
gun1as suspeit as, desappareceu, e 05 

curitybanos , desassombrados do per igo, 
que os a meaçava, renderam mil gi'aças 
ao governo pela solicitude e prompd
dão com que os soccorr eu. O ba talhão, 
que fo i dep ois reforçado por 80 praças 
de 1. 11. linha, tend o-se conservado até o 

dia 6 de outubro 110 Rio Negro, marchou 
n o dia 7 para a Villa de L age" con .. 
form e a s ordens do Governo Im perial, 

• 

afim de reunido com a s forças de San-
ta Catharina, cooperar act ivamente 
cont ra os rebeld es . 

Não se te ndo, porém, podido fazer a 
juncção das forças e havendo os re
beldes novamente invadido a Villa de 
Lages, regressou o mesmo batalhão 
para o Rio Negro, onde se acha ve
lando sobre nossas fron teira s." 

SECRETARIA DO GOVERNO.
- Funccionava de accôrdo COl11 a lei 
provi ncial n. 7 de 9 de fevereiro de 

1838. 
CAMARAS MUNICIPAES. - No en-, 

• • 
I 
I agradave is consequencias que ella po

,d,'ia tr azer COlTIStgO, tanto n1ais quando 
já .era sab ida a difficuldade que tinha 
h avido em conseguir- se, logo qu e se 

.soub e da ent rada dos rebeldes em La- I 

tender do presidente as· camaras mUlll-
cipaes não preenchiam os f ins legaes 
e assim se exprimiu a re spe ito deUas' 
- 4' Estes corp os, sr s., em 'geral não pr~
enchem os f ins a q ue as L eis os de5-
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tinam, ou seja por defeito da su a or 
gan isação, ou pelo esta<lo da s coisas 

no nosso paiz. Estou· convencido qu e 

cada um do s membr os da s camaras d~ 
• • • provinda tem muito patnot1smo, multo 

de-s,e jo de concorrer C0111 todas as sua s 
forças para o engrande-cinlên't o e p ros 

peridade de sua patri a : ach an do -se po
rém a ins trucção ainda pouco espalha 
da, ne m tod", têm a n ccessa ria capa-

i cidad e pal-a desempenhar, as muitas e 
complicadas obrigações qu e pesam so

bre a's camaras; a1ém dis so nã o s,ei qu e 
mau fado aco m·panha qua si sempre as 
corporações entre nós, que, des de qu e 
este's h om en s se reun em, seus bon s de ·· 

sejo,s f icam neutrali sado:) , e o s intct" ":5-
ses publicas de a lguma fó rma padec em. 

Dos differcn"tes officios que tenho r e
cebido das camaras, em que se m e p c.. ., 
dem consignações para as obras pura 
mente municipaes, e em que se m e diz 
qu e o r esp ect ivo co fre se acha exhau -,·· 

to, e que por iss o de modo a lg um se 
pode occorrer ao reparo e construcção 

das dit as obra s, collige- se ou que as 
re ndas lTIunici-paes são mjll adm inistra
da s, ou que os di ff er ent es obj ectos, so
bre que recahem os im postos, n ã0 S5.0 

realmente suffici ent es para preencher"'a 

receita orçada : faz- se p ortanto neces

sa r io que po r meio de sabias m edidas 
• lu elhoreis a arrecadação, ou augm ent els 

os impostos segundo as necessidades pu

blica s. Convem igu a lmen te que ap pro 
veis a s, num er osas posturas qu e j á estão 
aifectas ao vosso conh ecim ento e as 
que eu tenho d e vo s apresentar, remet-

• • 
tidas por diversas camaras, por cUJa , . 
approvação as mesm~l's I11sta·m; m as sen--
do a maio r p arte das qu e • • 

Ja -estao 
approvadas letr a morta, cum·pre dar as 

providencia~ qu e vos. pareceren1 conve

nientes para sua ex~·cuçãot '·entre a'ls 

quae s lembrarei a de in te re ssar os fis

caes por m eio de uma suHicinte por

centagem, que co mpense o seu trabalho 

e a adias ida de que de ordinario sobre si 

chamam os promotores de execuçõe s 

fiscaes, medida esta que tamhem CO l1w. 

correrá para augmentar a s re ndas mu-
.. " n lClpaes . 

CULTO PUBLICO. - Havia p oucos 
sacerdotes de modçi que exis tiam mui
tas vagas nas fr eguezias da pro vincia. 

As congruas embora vantajosa s não at
trahiam cu ra·s· para S. Paulo. As ordens. 

r eligiosas com 

suiam gra'nd es 
quasi complet o 

administradores. 

sé de n a provin c ia pos
p ropri edade 5- , mas enl 
abandono po r fa lta de 
O serviço de catechese 

e civilisação dos indios ach a va-s e com 
pletamente' paralys·ado. Não h avia quem 

se encarregasse d e tão ardua tareia. Na 

conform idade da lei provincial n. 28 de 
1837 achavam-se ell1 concurso as. cadei

ras magistraes de co negos para a Sé Ca

thedral. 

l NSTRUCÇÃO PUBLICA. - Exis-
tia lll 68 es colas p r imaf'ias para menin os 
e 9 para meninas, achan do-s e Yagas 22;. 
em 39 da s refer idas escola s achavam-se 

matriculados 2.043 alumn os. As escolas 
pouco resultado apresentava m pois vi -o 
viam em estado de abandono e relaxa

mento, sem inspecção efficaz. po rque 
fô raln confiadas ás camaras rnttnici paes 

O presidente chalnava a att enção da. 

Assembléa para (, estado last imoso da 

instrucção primaria, e julga va neces sa

r io o rgan is al -a r egularmente, dando -lhe 

não só um dire-ctor geral, que organi

sasse programmas, escolhesse compen

dias, mas tambem inspecção directa ou 

indir ect a por seus delegados , propondo 

por iniciativa propria os· me lh ora m entos 
necessari os, em t ão ' importan t e ramo de 

s erv iço publico, Os mestres não pos· 
su iam, e·m geral, habilitações para os 

cargos ; e nem ex istiam escolas onde ,se 

preparasse pessoa l para o magi sterio. A 

necessidad e de uma E scola Norma l para 

form",r mestres era evidente. Convinha .. ' 

que o governo tosse autorisado a con

tractar pro fessores para essa escola, ar w 

bitrando-lhes bons ordenados. Seria de· 

optimos resultados mandar á Europa 
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11m certo nUlnero de jovens, que lá 
ap-rendessem os methodos de enslno. 

Deveria ser dada gratiíicação aos 
candidatos á matricula da Escola Nor- i 
ll:lal. Senl 111elhorar os ordenados dos 
professores. não era possível despertar 
enthusiasmo pela carreira. Era indispen
savel ter casas proprias para escola; e 
na provincia só existia uma sala que o 
presidente mandou preparar na _ Capital 
com a perfeição possiveL Existiam 10 
aulas de latim das quaes estavam pro
vidas 5 e frequentadas por 63 alumnos. 
Vivianl todas abandonadas e sem ne
nhuma inspecção. O presidente era con
trario ao augmento de'ssas aulas porque 
os esforços dos poderes provinciae; de-

• • 

vlanl convergIr para o augrnento das 
escolas primarias. 

SEMINARIOS DE EDUCANDOS. -
N os da Capital e da Villa de Itú exis
tia'!11 22 alumnos do sexo masculino c 

26 do feminino sustentados pela provin
cia; dez pensionistas dos· quaes 6 paga
vam a pensão annua1 de 6$400 rs.; dOIS 
a de 4$800 rs. e um a de 3$200 rs. e ainda 
UIna educanda 
que lhe tocava 

• ·co.ncorna ·com a parte 
do meio soldo do seu 

finado pae. Os Seminarios de Educan
dos da Capital eram mal dirigidos e 
pobres dos objectos ll1ais indispensave]s 
ao USD domestico e á instrucção. Além 
do director, indispensavel se tornára 
contr,actar un1 ·m\eistre que o auxiliasse 
nas suas funcçãe's, pois que não era pos
sivd ao mesmo individuo dirig,ir ·een
sinar. O presidel1te quiz mudar o Se
minaria de rapazes para o centro da ci
dade; mas renunciou seu projecto pOL 

falta de commodos. 

O presidente solicitava o augmento 
de -dotação para esses estabelecimentos, 
afim de que pudes.se ser melhor pago 
O director e ser contractado um ca
pellão, que fo·sse á.lgulnas vezes ensi
nar e praticar a Ireligíão, tão convenien .. 
te aos menino.s a-1li r"co1hidos. Esse,s 
rapazes, logo que tivessen1 conc1uid(. 
seus estudos elementares, poderianl s·er 

remettidos para o Arscna1 de Guerra da 
Côrte ou para a Fabrica de Ferro do· 
I1'a11ema, sendo obrigados a traballnr 
para a Nação durante certo tempo, afim 
de indemnisarem a's despezas com elles
já feitas. Quanto ao Seminario das Edu-

• 

candas, estabelecido na Capital sob a 
invocação de N. S. da Gloria. a situação· 
era n1elhor: - havia na casa ordem e 
decencia. Náo devia ser esquecida ver-
ba orçamentaria· para dote das educan
das que se c'asassem. 

O Seminario de Itú confiac)o a Frei 
Ignacio de S. Jus·tina contava 15 a1uiu
nos do sexo masculino de 6 a 13 annos;. 
e o de meninas dirigido pelo Padre 
Elias do Monte Carme110. 8 educandas. 

SAUDE PUBLICA. - Convem re
produzir O topico do relataria presidcn·· 
daI s-obre este aS'suluptO: - "A salu
bridade do nosso clin1a teln-nos até hoje 
felizmente preservado dessas epidemias 
que flage11am outros paizes; a bexiga 
porém desenvolveu-se com alguma força 
nesta cidade e alguns outros pontos da 
provincia. Grande foi o numero de pes
soas affectadas desse mal na Capital, 
l11as mui poucas vÍctitnas houve. o que 
foi devido não só á benignidade da 
lnesma bexiga, como tambem á solici-
tllde com que o governo procurou espa
lhar a vaccina. Para a pr-ova, srs., de 

quanto este mal foi benigno, basta ,di
zer-vos que tendo elle grassado na ca
deia, onde existem a-ccu1l1ulados· cento. 
e tantos presos e onde ha tão graÍlde 
falta de asseio, tendo sido affectados 

40, apenas 8 foram victimas. e a1gans 

destes pela ninlia incuria com que trata
ram a lnole,stia, e pelo desprezo con" 
que a encararam. 

Dizem que na con1arca de Cuntyba o 
mal se apresentou GOln aspecto In:! is as
·s·us'tador, e que fez lnaiores '=!:-tragos; 
eu exigi. da camara lnunicíp~l rcspe~ti-

v-a circul11stanciada's inforn1ações a. este· 
respeito, que não vos. são presentes por 
não terem ainda chegado ao mel! co
nhecimento; todavia posso desd,: já as-
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• 

5cve rar-\"os que as cau sas qu e lll:::'lS COU-
,correram para ter,mo:sl de lamentar a 

perda de a lguns cidadãos naquella co
marca, ioram a fa lta absoluta d~ pro
fes sores e o terror panico q,ue se :lpO
derou dos ha bitantes , e que deu ca!!sa 
a que io ssem abandonados por seus pro
prios a.migos e parentes, e succunlbis
s·em po r ialta . de um pequeno socc.orro. 
Tenho, porénl, a satisfacção de com mu 
nica r-vo5 que esta cidade s e aC~1a intei

r3mente desassom brada e livre UeSSC f1a 
gello, e qu e mesmo naquella c)marca 
tem eH e diminuiria bastantcment~: l en

do-se propagado a vaccina com (-~ nlaíor 
act ividade possivel, em cons equenci3. das 
repetida s remessas. de puz vaccinico, t: 

con t inuadas recommendaçõcs do g-over
no a tal respeito. 

O R egulamento , ordenado pela L ei de 
5 de março do anno passado n. 21, 
acha -se organisad o e em ex ecução em 
quasi todos os ll1unicipios da prov inc ia. 
O goverllo recot1.h ecendo o desprezo em 
que está a vaccina, e a má v on tade C0 111 

que o s povos recebem este beneficio, 
resultando dahi .ser diminuto o num ero 
de pessoa s vacc inadas, e t emen do qu e, 
fican do os vacc inadores ' entregu es á ins 
pecção das camar as, não se colhessem 

• 

a s vantagens que a referida Lei teve 
em v ista , entendeu que era acertado re

unir a um centro os diversos vaccina

dores·, creando um D irectorio V accin ico 

na Capi tal ) qu e, correspondendo-se com 

os encarregados da vaccina nos demais -
municlpios) lhe sl minishas'se o puz c: 

lnais objectos necessarios para o des 
empenho de suas obrigações, informa.s-se 
em épocas per,iodicas ao mesmo gov erno 

do estado da vaccina na provincia, da 
111aneira por qu e o s vaccinadores cum· 

prissenl os seus deveres, e propuz·~s·se 

finalm elite aquelles melhorament os que 
• 

julgass·e ... conve nientes n'!st e ralno do ser'

viço publko. 
Res ta , srs., para Que estas medldas 

surtam o necessario effeito, qu e appro
""'ando o referido R egulam ento, vos di· 

, 

• gne ls 

para a 
biliteis 

augmentar a quota consignada 
vaccina , de m.-aneira que lne ha

a m arcar para 9 directo~ unia 
" gratificação correspondente ao seú tra-

balho, e bem assim a-o s demais· v acci
'nadores da provincia, e qu e me auton-. . 

seis a n omear os me mbros do nleSlno 
Directorio. Algumas ca maras tem con
seguido vaccinadores gratu itos; a 11laio~ 

parte porém delles exigem gratifié'â'ções 
.. h 

avultadas, como poderei ter a honra de 
. vos fa zer vêr, remettendo-vos os re.s.pe '. 

ct ivos officios ; e si alguns desses enl
pregados tem acc eitado o encargo com 
a modica grati fi cação que lhes marq\lei, 
e que apenas chega rà para as despezas 
do experuellte, é na esperança de ::; (;r 

a mesma augmentada. 

R eleva notar qu e. havendo • • munlCl-
pios de -c.on s.ideravel exte n s~o, com nlui
ta difficuldade se poder á conseguir que 
os povos conc orram de todas as partes 
á casa da camara, laga r àe.stina do para 

se fazer a inoculação. Força será por
t anto que o vaccinador percorra as fre
guezia s de seu lnunic ip io, e designe di
versos dias em cada uma des tas para 
comparecimento dos va'cci nandos; e 

nes te caso mui difficilmente se obterá 
delle este sacrificio, não se augmentan
do 'a modica gratif icação que ora per
cebe. A nomeação de agen te, do vacci

nador nas fr eguez ias, que algumas ca
maras tem proposto, oÍÍereçe seus in
convenientes: 1.0 a fa lta de pe.ssoas 
aptas para t aes em pregos nos diversos · 
pontos dos lTIunicipios respectivos; em 
2.0 luga r augmento de despeza qu e n eces 
sariamente deverá haver ; e finalmente 
a difficuldade de se fiscalisar o cumpri
mento dos deveres impostos pelo Re
g ulamento a cujo re s-peito notarei que 
é tal o desleixo á qu e se entregam as 
coisas do nosso paiz, e tal o pouco c~so 
que se faz da L ei e autoridades, qu i"-es
tando apenas ha 3 m ezes em execução 
O Regulamento de que tenho tratado, 
t em elle já deixado de ser executado 
aqui mes mo no municipio da cidade, 



segundo me comtnunica O Directorio, 
. apresenta,do-me o rnappa que lhe in

cumbe o artigo 2.°. 

Ape'sar, porém, da falta que comnlet,· 
teram' varios juizes de Paz, tem-se apre~ 
sentad'Ü á casa da canTara para serem 
vaccinadas, desde o dia 16 de setembro 
até o ulhmo de novembro, 297 pessoas, 
das quaes 238 menores de 14 annos e 59 

• 

adultas: tiveram bôa vaccina 188 e falsa 
uma; deixou- a inoculação de produzir 
o seu eHeito em 28 pessoas, 14 adultos 
e 14 menores; finalmente 80 não com
pareceram para serenl exanlinadas no 
8.' dia. 

Ora, si no lTIunicipio da cidade, onde 
a vaccina se acha mais propagada, não 
obstante a falta dos juizes em iazer as 
notificações determinadas pelo Regula
mento, compareceu no espaço de dois 

mezes e nleio o numero de pessoas que 

deixo referido, quanto maior não .se de-
• v'e'ra apresentar nos diversos munici-

pios, em alguns dos quaes têm sido até 
o presente quasi desconhecido este po
deroso antidoto do terrivel flagello das 
bexigas?! Desnecessario é· pois de'sen
volver mais a necessidade de auxiliares 
com as medidas que vos proponho o 
exacto cumprimento da Lei de 5 de 
março do anno passadon. 2l. Por esta 

• 
,occasião, srs., permitti que chame ·a v-as-
sa attenção 'sobre a falta de hospitaes 
proprios para receber a immensidade de 
morpheticos que existem na provinda 
segundo me tênl c01nnlunicado varias 
camaras,- afim de que lanceis vossas vis
tas sobre um objecto de tanta magni
tude. 

Eu tenho determinado que sejam d
les remettidos para0' Hospital da Santa 
Casa desta c~dade,., cuja _administração, 
coma franqueza· -e es·pirito de caridade 
que' a anima,· recebe todos aquelles que 
.,se apresentam de· qualquer • pauto .. da 
\!,~ 

próvincia; _mas - este, iest3.ilD,el.-ecimentoi _é 
insufficiente para acconlmóda<:. todós os 

. doe.ntes,ealém' dissO: 'convem Atue haia 
um' regulamento iPolici.al.que,'os' conte·· 

nha, e preserve mais os ciciadãos do seu 
contagio."'~ 

ILLUMINAÇAO PUBLICA. - En 
s ensivel a falta de illuminação da Ca-

• pital. Existiam 50 lampeões com os quaes 
convinha fazer un1 ensaio para depois 

· augmentar-se o seu numero. 

GUARDA NACIONAL. - Declara o 
· presidente ter-se dedicado com O maior 

empenho na organisação e disciplina 
dessa milicia, que ,,=r,a a base da defesa 
,da ordem nos -paizes constituciollaes. 
Recommendava outrosim, a melhor at
tenção do poder legislativo sobre tão 
magno a>sumpto. O systema de serem 
os officiaes propostos pelos corpos ele-· 
ctivos não tem dado resultado satisfa
ctorio. A nomeação de officiaes só pódo 
ser bôa quando feita pelo governo, em 
pessoas de sua directa confiança e que, 

saibam cumprir deveres. 

CORPO MUNICIPAL PERMANEN
TE. - O seu efiectivo de infanteria 
e ea vallaria era de 170 praças, ma's só' 

: existialn 88, destacadas em varios pan
'tos. Não era passivel obterem-se· voe 

luntarios para preencher os claros exis'-
: tentes; e pelo recrutamento tanlbem" 

• 
. .. .' panca se conseguIa, porque ,':!sse rtlelO era· 

, usado para a tropa de primeira linha, de 
· preferencia. Achando-se a força de pri-
· meira linha quas.i toda fóra da capital, 
necessario se tornava augmentar a dos·. 
municipaes permanentes. Um dos moti-

· vos da constancia de claros na força 
publica era sem· duvida o salario dimi
nuto fixado ao soldado. Qualquer jor-. 
naleiro ganhava 400 rs. por dia, sem, 
nenhum encargo,' nem respon.sabilidade 
dÇls que pesam sobre o soldado, ainda 
obrigado a sustentar-se e fardar-sea 
sua custa. Se falhasse o augmento de 
soldo conviria então lançar mão dore-

. . , '. 

c~utamento. 

A . provincia pr·ecisava de 300"ho:, 
mens para as necessidades do serviço 
policiaL Existiam 15 registros e barrei-' 

• 

; raS'em cada um ;dos quae-s., era , neces-: 
sari" destacar .. pelo m~nos 3 praças, ex-



c eptu3ndo-sc 05 de Sor('lcah a ~ RIo Ne-
. . 

gro e Cubatão onde eralll necessaria,; 
30 praças no minimo. Ficariam as sim~ 

depo is de organisados os de'~tacai'nen t os 

!ocaes apenas 130 praças para a guar
nição da Capital e diligen cias ex traor
d)narias. 

GUARDA POLKIA.L. - _ .... chava-.'( 
desorganisada, porque 05 comllla nd a~l 

te s 11ão cuidavam de · sua.;;. obrigações C 
• 

as camaras se negavaln ao pagament o 
d o';' soldos , allega ndo ia lta de re cur 
sos. 

. 
TYPOGRAPHIA DO GOVERNO. --

• 

De accôrdo com o dlSpo::;i tivo lega! iOl 

posto em praça o arrenda·mcnta ela ty

pographia e o melhor arrematan te ar

rendou-a por tres annas. obrigandú-se 
a paga r a qua ntia de 160~OOO r s. an 
nuaes e a impri m ir os acto ~ do gCVt:T' !10 

e da Assembléa Provincial por 700~OúO 

f$.; d e sorte que com 540$000 r;. ' obt i
nha-se aquilJo que antes custava ~er cés 

d e 4 :000$000 n., menos a impre5'3c) (te 
uma folha. Pensava o pr esidente ll fiç 

ser conveniente deixar o governo d~ · 

possuir uma folha oHicial por meio da 
qual se torn assem publicas 95 ãetos da 
administração da provincia . 

JARDIM PCBLICO. - O Jard im eE 
tava sem meios de progredir : o s eu 
dir ector achava-se gravem.ente enfermo, 
o e.stabelecimento não possuia agua nem 

verbasllfficiente. Com a v·erba de ... 
300$000 rs . qu e O presidente p ediu pode 
r.ia ser augmentado o num e ro de tra
balhadores para melhoram ento do J ar · 
dim . 

ESTATISTICA. - Contractou-se C0111 

]vlanoe1 Franc is co da Costa Silveira ã -
jmpress ão de ·um a importante obra or-
ganisada em virtude da lei provincial 
n. 16 de 1835. A obra, porém, não podia 
ser ill1pre ssa com rapidez. porqu·e na sua 
organisação surgiram difficu ldades d e 
toda a ordem. No decorrer do tempo 
fi·caram alterados os informes recebidos, 
pelo qu·e indispensaveJ se tornára pro
v idenciaI' afim de que os dados que iam . . 

• • 

ser dívt1 1ga. do~ Íossem recentes, pOSltl-· 

vos e exaCto 5. Embora a obra projecta-
• •• • da Tosse o pnmelfO ensalO para orga- · 

nisação da eqati st ica provincial" toman
do por pomo de partiua o anno de 1835, 
em que S . Paulo viu installada a sua 
prim eira A ssembléa Legislativa, convi

ria qu e ao ser ella publiçada, em 1839, . 

expr imisse o melhor possivel o estado 
do progresso paulis ta ao tempo da dis

tribuição de tão in t eressante quão diffi

cil traDalbo. 

RENDAS P ROVIXCIAES. - A ar
reca daçã o era defei tuosa e a maior par
te dos collectore~ deixou de prestar cqn
tas em fórma e. tempo proprios, avesar" 
de reC0l11m en Oações a respe ito. O senti -

~ . 

mento do dever animava mu ito pouco a 
acção dos inclívi.cluos. achando- se quasi 

perdido O temor da s leis e sendo muito 
debil a obedienci a ás ordens su periores. 
De rest o .. as porcentagen·s· estab ele.cidas 
nào conv id avam pessoa·s capazes par.a 
exercer em os cargos de arr ecadadores .. 
O novo im·posto assim denom~nado fôra 
mal rec ebido e estava sendo arrecadado> 
com difficulda<les. Recahia elle sobre ar
mazens e tabernas da s villa s de serr.a- · 

• 

aCIma. 

O imposto de 20 % sobr'e O consume 
da aguard ente tambem apre·sentava di to . 

• 
fic uldad es na cobrança; mas sua arre· 
cadação melhoraria quando feita nas· 
proprias fabricas. conforme o regula 
m ente que em breve ia ser executado .. 
Era tambem impopular o impos to esta ' 
belecido na pont e do rio P arahyba na 
estrada de J açareh y a Parahybuna, al
legando-se que tinham sido abolida·s· to
da s a s imposições pagaveis na passagem. 
dos ri os e pontes .: a opposição a esse 
pagamento chegou ao excesso de ser' 
arran cado o portão, mandad o construir 
em lugar conv.-=oiente, para impedir 0", 

extravio de direitos devidas. na referid'a 
ponte. Convinha rever o imposto para . 
a cobrança da de cima urbana de pre
dios habitados pelos propri.os donos" 
sendo preferivel que taes predios fo s-· 

• 
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sem inteiramente i::. entos do impost o (: -

que os aiugaclos paga:,sem 10 ~,~. como 

ant erwrmente . 

F?.z:a-st $clltir cada vez, mais a ne-
ce:;sidadc de um juiz privativo para as 

causa s f is cae~ .. afim de que a cobr ~ llça 

da d ivida activa da provincia tiv·essf' 
regular andamento. 

A provincia do Rio de Jane iro repre
sentara contra a fr aude que se commet
tia em prejuizo de suas rendas com 
guias de ca té passadas pelos registr os 
paulistai' . O pres ident e julgou por is so 
convenient e alterar alguns artigos de, 

regulamento. dand o assim providencia~ 

fidequadas no sentido d e conlbater a 
fraude descoberta e melhorar a iisca li ·· 
sação da's rendas. Era manifesto o em
penho presidencial de augm en tar as ren
das por m eio de uma arrecadação rigo
rosa. Mandou-se estabelecer barreira no 
registro da Varzea Grande do :vfambu
caba enJ Areias. Foi creado tanlbem u m 
registro na Ponte Nova mandada cons
truir na estrada que vae a Porto Feliz. 
Sem eHectividade na cobrança dos di
reitos e rigorosa fisc alisação nas barrei-
Tas e regi stros as rendas 
não podjam augmentar. 

• • 
p rOV111Cla eS 

A si·tuação deploravel em que se 
achava o Rio Grande do Sul. oroiunda-. , 

lnente agltado por longa guerra civil , 
tambem contribuia para difiicultar a ar 
r ecadação das rendas. Era esperado de
ficit no orçamento futuro (1839 a 1840) 

. e por isso nlllito haviam de contribuir 

para a ant ecipação de receita as opera
çÕes do projectad.o Banco Provincial, 
cuja utilidade e cónveniencia eram evi
dentes. 

ADMINISTRAÇAO DA JUSTIÇA. -
Não havia inforInações a respeito nem 
mesmo do, trabalhos do Jury. Quatro 
comarcas es tiveram sem juiz de direi to 
durante qua'si todo o anno de 1838. Os 
juizes de paz eram por sua falta de 
instrucção e civilisação elemento de 
atnzo na organisação judiciaria. O pre
sidente narrou o facto de t er conhe(:ido 

um juiz de paz cl<e freguez ia proxima á 

• 

Capi tal qu e não sabia ler- n em escrever, 

apenas assignando o seu nonle. Era in
dispensavel melhor divisão das comar

cas: - grandes demaí s ~ o juiz de direito 

para bem desempenhar ° seu cargo te
ria de viajar quasi "O anno inteiro. Era 

hu manamente impossivel a un1a pessoa 
cumprir tantas obrigações c deveres n"as 
condições em que se achava a organi
sação judiciaria na provincia. 

O presidente lembrava á Assembléa a 
urg en te necessje];';de ele representar so
bre tão importante assumpto. 

CADEIAS E PRISOES. - Era de
ploravel o se u estado, Na cadeia da Ca
p it al existiam accu mulados mais de 100 

presos do s quaes cerca de 70 já con
dCllll1ados a differentes penas. Urgia 
construir a -cas.a d e correcção. A planta 

e orçamento achavam-se organ lsado~, 

cab endo portanto ao poder legislativo 

manifestar-se a re·'peito. O edificio de
via t er capacidade para 300 presos . O 
lo ca l mais apropriado parecia ser o 
campo frontei ro ao Convento da Luz. 

A obra seria ' di ~pend iosa pelo que o 
pres idente r-etardou a sua execução, es
perando a manifestação da Assemb1éa 

Legisla tiva. 

~WNUMENTO DO YPIRANGA. -
La stimava ° presidente ainda não exi~

tir no Ypi ranga o m0l1l1l11ento (orome· 
l11orativo da independencia, pelo que 

tendo orgallisado algum planos e en
contrado outros na secretaria feZ todos 
presentes ao Governo Geral, a fim de 

que manif.estasse sua preferencia. 1{e· 

rec eu consideração a colunlna de ferro 

apresentada pelo major Bloem, com a s 
observações do marechal Daniel Pedro 
Müll~r comm«ndant e do imp.~rial corpo 
de eng"enheiros. Pediu-se ao referido 
major o orçalnento da columna com me· 

111OI-a tiva. 

ESTRAtlAS E OBRAS PUBLICAS. 
- Convencido de que as estr·a-das eram 
a maior nece'ssidade da provincia o Go

verno prestou-lhes li maior attenção. 

Havia falta de engenheiros ' que orgall' -



sassem OrçalnentoS) projectassem obra s 
e in speccionas sem a sua execuçáo. De
berm inaram-s.e ,as s·eguintes obras ,e'fi es,
tradas: - de Sorocaba a Itapet ininga ; 
de Sorocaba a Porto Feliz (pontes); rie 
Constituição a Porto Feliz; de S. Se-, 
bastião aS. José de Puahytinga ... 
(4 :OO$OOCl rs.); de Paranaguá com a , 
villas de serra-acima " (6 :000$000 rs. ) ; de 
S. Luiz ao alto da serra de Ubatuba 
(4 :000$000 rs.); deltú a S. Paulo; de 
Curityha a Morretes; a da Matla; da 
serra dos Ca'r los a Cu ri"tyba; de Anto
nina ao Porto de Cima; . a do Arraia l ; 
a 'de Curralinho aS. José; a de Capi
vary a Porto Feliz; a de Porto Feliz a 
S. Pau lo, pass ando pela freguezia de 
Capivary de cima,' com entroncamento 
na estrada de Constituição a Jundiahy; 
de Porto Feliz a Pirapóra. Projectavam
'S·e nova-s estrad'as a sab er: - de Pa Ll
napanema a Xiririca; de Itapetininga a 
Juquiá; e de Mogy das Cruzes a Sau
tos. 

Abriram-se picadas para estudo das 
estradas que deviam ligar S. Paulo d 

Mat to Grosso, pa rtindo uma de Consti
tuição e outra de Araraquara. A estrada 
para Matto Grosso foi consiqerada ge
ral; e o governo decretou 20 :OOO~~OOO rs , 
annuaes para a sua' execução, estando 
encarregado do's, planos e conseqUentes 
estudos, engenheiros contractados pelJ 
Governo Imperial.' O dr. José Anto nio 
Pimenta Bueno, ex-presidente de Matto
Grosso, colheu todos os apontamentos 
para que pudes se ser feita uma bôa es 
trada ligando as duas provincias. Man-, 

dou- se orçar, a estrada que ligava a 
fregu ezia do O ' aS , Paulo' pa'5sando 
pela Lapa; es tava feito o estudo da nova 
estrada ligand'O S," Paulo a Ja,carehy, 

, 

, A chava-se quasi conclui da a es'trada 
Cesaréa a qua l Ecaria em mais de ." 
14 :000$000 rs , e era das mai.s importan
tes, po;s, ligav,a' as provincias de São 
Paulo e Rio de Janeiró, 

Tendo o governo fluminense estabe
leciqo um .reg,is t ro na praia do Grataú, 
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o eommerdo de S. Paulo poderá ser 
prejudicado porque a praia do Frade, 
onde vae acabar a referida~strada Ce
'saréa, é distante e não offerece egual 
commodidade, O presidente de S. Paulo 
pediu ao do Rio de Jan,'ifo a mudança 
do registro e alimentava esperança de 
ser atlendido. Explorava-se uma estra
da que vindo de Minas Geraes pela ser-, , 

ra de Itajubá e Mantiqueira t erminaSEe 
em Lor ena. Cogitava-se de ,uma melhor 
estrada ligando as vilIas de Guaratin
guetá e' Cunha. Constru ira)1l-se mu itas 

.. 
pontes e repararamM'se lTIuita'5 outras es-
tradas tendo a viação paulista merecido . , 

a melhor attenção d'o presidente. A var-
zea do Carmo, na capital) era a ssumpto 
de preoccupação governamental, afim de 
impedir-se a inundação periodica da 
nle,sma v,arz'ea que tão grande prejuizo ' 
causava á cidade. 

Como m edida preliminar lünpou-se o 
rio . Tamanduatehy; desentulharam-se as 
vaIlas e deu -se direcção obliqu a ao rio 
na sua confluenda afim de não haver 
represainento de aguas occasionado peiG 
rio Tleté; no ponto em que os doi,s· rios 

, 
se encontraul num dos extremos da ci-
dade. Esse melhoramento estava long'e 
de satisfazer mas já representava algu
n~·a cousa, sendo entretanto ind ispensa
vel pro segu ir nas obras. A denominada 
Ponte Grande sobre o Rio Tiet é ia ser 
'substituida por outra segundo o plano 
do marechal Daniel Müller. Chegaram os 
t rabalhadores allemães contractados na 
Europa pelo major Bloem para os ser· 
viços da provineia. D ess es trabalhadore,s 
já se haviam evadido 27 e mui tos delles 
revelaram má índole e pess inl o compor
tamento, 

A ponte do Cuba tão ia ser r epata'ld 
pelos ope'rarios all emães, os qu aes per· 
ceb iam 135 réis por dia para ' ó sustento.
alénl db salaria,._ visto 'canja e ra neces~ 

sario alimentaI-os, porquanto " o salaria 
delle$ era pequeno e ósgeneras ali
menticios estavam caros :e ·escas:s~âvar'11 

no local dos trabalhos., Repar,aram-se 



, 
tambem matrizes e cadeias de muitas lo , 
calidad es para as quaes havia verba no 
orçamento, Era necessario, porém, pro
videnciar sobre outras que necessi tavam 
de concertos ou deviam ser construidas . 
Sobre muitas outras obras publicas não 
havia informações. Necessario tornou- se 

, . ' crear urnJa reparhçao propna, COlnposta 
de eng enheiros que cuidassem de todas 

. as obras publicas da provincia, Como já 
. 

se pra t icava na do Rio de Janeiro, eJil' 

ieli z resul tado, O presidente as·sim t e, 
minou o seu relataria: 

. 

"Lelnhrae-vos srs. ,que ainda não ex · . .> 

te um mappa topognlphico de todas as 
estradas da provincia com as suas dif
ferente s ramificações, para servir dt' 
bussola ao governo na determinação da, 
muitos m elhoramentos que se fazem ne
cessados, e guiaI-o no labirintho em que 
labora; e que si alguma coisa se t em 
ieito neste importante ramo da publca -
administração, muito ainda resta a fa-
zer, para elevar esta provinda ao gráo 
de prospe rida de e grandeza, á que é 

-

, 

, 

, 
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destinada pela natureza, e a que lhe dão 
direito a extensão do seu territorio, a 
fertili<lade do seu solo e a amenidade 
do seu di'ma. Concluirei, srs., esta ex
posição, a sseguran<lo-vos que encont ra
réis, ·em m im a mais franca e fie l coope-, 

paração para tudo quanto det erminar
des em beneEcio -d,esta provincia, que, 
cheia de cünfiança, de vossas luzes c 
experiencia aguarda as m edidas que 
suas necessidades reclamam , Palacio do 
Governo de S: Paulo, 7 de jane iro de 
1839, - Venancio José Lisbôa, " 

* 
* * 

* BIBLIOGRAPHlA. - Não deixou 
obras; escreveu a·penas relatorios, fala::: 
e párec.eres no desempenho de cargos 
electivos ou de nomeação que exerceu. 
Sobre eUe existem no ticias de jornaes da 
época do seu falle·cimento. T eixeira de 
Mello, Ephemer ides, ,pago 330, dedica-lhe 
a lgumas linhas . 

, 
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Manoel Machado Nunes 

10.0 PRESIDENTE 

(De n de Julho d<e 1839 a 6 de Agosto . de 1840) 
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MANOEL MACHADO NUNES, que 
governou S. Paulo como seu decimo 
presidente, desde 11 de julho de 1839 até 
6 de agosto de 1840, foi desembargado,., 
em S. Luiz do Maranhão, da Relação 
da Côrte e ministro do Supremo Tri
bunal de Justiça, elevado cargo para 
que foi nomeado a 11 de setembro de 
1861, aposentando-se com os vencimen
tos e honras desse lugar a 31 de outubro 
de 1873. Foi deputado geral por Minas 
na quinta legislatura (1843-1844) e seu 
presi,dente desde 7 de julho a 16 de ju

lho de 1841. 

Xavier da Veiga no seu precioso li
vro "Ephemeri-des Mineitas" diz que "a 
pr.esidencia do conselheiro José Pedro 
Dias de Carvalho foi ·em continuação á 
vice.presidencia de Manoel Machado 
Nunes". 

o seu governo· eIn Minas durou ape~ 

nas trinta e nove dias. E' consid,erado 
o decimo quarto presidente daquella en
tão provincia, segundo a classificação de 
Feu de Carvalho, actual e competente 
director do Archivo Publico Mineiro. 
Falleceu no Rio de Janeiro a 11 de abril 
de 1876. Apesar de pesqui,sas repetidas 

. e tenazes, nada mais foi possível obter 
sobre a vida deste servidor do Estado. 
Consultaram-se muitas obras e joruaes, 
pediram-se informações a velhos magis
trados, á ,secretaria do Instituto Histo- . 

• 
rico Brasileiro, e tudo foi elTI vão. Com', 

,peza'r dá-'se por findo o ligeiro perfil. 
biographico ora. apresentado .. Se, entre-·. 

, 

tanto, obtiverem-se melhores esc1areci- ': , , 
mentos serão publicados eru nota no fi-' 

" 
,,,'ai da obra .. Otto Praz.eres diz que o, 

'.' 
. dr. Machado Nunes era mineiro., mas,. 

• 

----

Feu de Carvalho não encontra base para 
essa affirmativa. 

Em regra, a vid",. dos magistrados 
passa em silencio; e porque não po~

sue o brilho da politica e administração 
transc-orre indifferente aos contempora
neos. Dahi, a falta de dados suíficicn
tes para as biographias daquelles que, 50 
por momentos, apparecem na politica 
mas vivem a maior parte do tempo mer
gulhados no estudo das leis e distribui
ção da justiça. 

* 
* * 

Em relataria de 7 de janeiro ele 1840 
apresentado á Assembléa Provincial de 
S. Paulo, o dr. Manoel Machado Nu
nes expoz a situação dos nego-cios da. 
provincia pelo modo seguinte: 

TRANQUILLIDADE PUBLICA. -
"Na Villa Franca do Imp~rac1or! que no 
encerramento da ultima sessão legisla
tiva estava ainda agitada pelos effeitos 
da sedição, que a!li rompêra, e das 
at'rocidades de que fôra acompanhada, 
nenhum facto desastro'so tem oecorrido, 
que possa ser interpretado como tendo 
relação com aquella sedição; e pode-se 
dizer que a ordem tem a!li reinado, e as 
autoridades legaes têm sido respeitadas. 
Apesar disso, longe estou de affirmar·· 
vos que a tranquillidade publica se acha 
alli restabelecida. 

Pa·ra fazel-o, cumpria que eu visse 
,exemplarmente punidos os autores des-· 
sas atrocidades; que visse todos os re

fugiados voltarem pacificas a suas ca
sas; os homens bons do lagar acccita-

. -rem O'S .empregos e commlssoes, ':ple a 

confiança do governo ou de seus COll-
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,cidadãos lhes encarregava; t , to dos em 
fim desassombra dos do t error que con, 

. razão os fa ctos all i Decorrid os lhes in

cutiram. Não é porém esse o es ta do da
'ql1elle nlunicipio, conlO podeis aj ui zar 
por ess e pouco que tenho colhido dum 
lagar t ã o remoto, e por v ia da unlca 

__ a1.lct oridade civil, em cuj a imparcialidad e 
se póde confia r, mas qu e é privada da 
yantage'lll de t er as sistido a sediçã o e 
d e poder por isso confront a r o est::.tdo 

~ anterjor da Vill a com o actua l, para po

de r as sim dar urna noçã o cabal J ~3 te 
ult imo . Ap enas, p o i s ~ __ to111ei conta J ;J 
adm ini stração ela Provincia, a inlportan
eia dos -succ eSSDS da ViUa Franca, as 
-in stantes rec Olnm endações do Go ver no 
I mper ial. e a a t t en ção que eu sab ia 
t er- vos merecido e"ssa unica e.xcc pção 
á r egra geral da t ranqui11idade d~ Prr)· 
yi nc ia, fize ram com qu.e fo ss e Ulr. de 
meus p r imeir os cu idad os exig :l' do nlu i ~ 

t o digno e honrado juiz de d ir eito da 
"I.n co marca infornlações ci'rcumstallc ia 
das sobre a competencia e legalidade 
das aut or ldades civis e judicia r ia s, que 

-estavam em exer-cicio; sobre o andil
l11en t o dos processos form ado:: aos setl i-

• cio süs; sobre a sufficiencia da força al1i 
es 't acionada; e fina lmente sob re Q !;um
pr imento da Lei Provi nc ia l de 14 de 
m arço de 1839, qu e eleva va a f reguezi a 
de Batataes a Villa e Cabeça 'cfc Termo. 

F ui iniormado de que a morte de uns , 
·a au sencia forçada de outros, e a excusa 
talvez involun t aria, mas sus t entada de 
algu ns, mant inha legalmente na posse 
'da autoridade dos empregados, que en
t ra r·a m em ex er ci-c io logo apóz da s edi
<;ão; O que est ava t ão longe de agra

·dar-·m e como de ser por mim ren1ediad.o. 
-O s processos crimes estavam já .então 
em ·a ndamento - alguns a quem a 

per seguição ou o terror ha via obrigado 

a procurar um a sylo fóra do logar já 

haviam regre ssado a suas casas e gosa
vam a protecção das L eis e das aucto

r ida des; a f o rça milit ar parecia suffi-
. 

<cie nt e ao Jui z de Direito , em razão de 

não t er apparecido a menor alt era ção da 
• • • 

orde-m; as eleições e lualS prep'a'fatlvoS 

para a in st allação' da V illa novamente 
cre",da estavam-se fazendo. Entendi. 
portanto, que m e não ! cump ria mais do 

que deixar o pass ado á acçã.o do Poder 
J udicia rio, e conse r va r a lli a fo rça nli
litar, que elnl)regada opport ull am t'nte 
por um chefe de policia escla recido e 
resid en te no logar, poderia obvia r a 
qualqu er repetição de 'scenas t ão desas

trosas. 
P ouco depois t ive um a representação 

da Camara ela V il1a .Franca para orde

nar alli m esn10 a convocação do J ury, 
ollega nd o qu e a ins t alla ção da Villa de 

Ba ta taes se reta r<iava muito, vis to ser 
indispensa velproceder a novas eleições, 

por serem nnllas (na opinião da cama

ra) a s que se tinham feito no Curato do 

Cajurú, cuios cidadã os deveriam ir VO~ 

tar na A ssembléa Parochial de Bata taes, 
c.' não em uma As sembléa part icular do 

seu cura to, C01110 .o fizeram. Vi sto que 
a Ca ma ra me consultava sobre essa 
ir regular idade, e eu en t endia que ella 
nada pr ejudicava a liberdade elos votan

tes. qu e é de qu e se precisa nas e1ei
çees, r.esolvi qu e '5e concluísse a apura

ção das list as, reservando-vos o conh e
cim ento definit ivo da validade das elei
ções , e dest' art e relTIovi es se embaraço 

•• • 
para qu e, corno 'cu·mpna, tIvesse exlto 
a medida p or via da qual a ci tada Lei 
de 14 de março quiz a r reda r da scena 
da acção o julgamento do s sed iciosos. 

Est·a minha de terminação fo i cumpri
da; a Villa de Bata taes foi installada. o 

J ury reun iu-se n es ta; t odos os r eus da 
sedição entra ram em julgamento e fo
ram ab solvi'dos por . unanimidade. Não 
me tem sido tamhempossivel montar aUi 
a adm in is tração por um moelo mais per
manente, ape za r de encontrar j á feitas, 
quando tomei posse do governo, prap~os
tas da camara para os cargos munici

paes. A necessida de de buscar informa

ções seguras ant es d e fazer a escolha, 

e ao depois . as eXCl1 sa s legitimas dos 
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CULTO PUBLICO. - O presidente 
. congratulava-se com a Assembléa pelo 
llmito 'que fizera para relevar O clero e 
egreja catholica do estado de penuria 
desconsideração e aviltamento em que se 
achavam. O resultado já ia apparecen
do: grande parte das parochias vagas 
a·chava-se provida e muitos jovens, ti
nham se encaminhado para a carreira 
saceI'dotal. Procediam-se a reparos em 
egrejas já existentes e edificavam-se 
novas. Necessario se tornava proporçio
nar instrucção aos que procura valTI pre
parar-se 'para 'as funcçõe's sacer.dotaes; 
a eX'periencia demonstráira qu.e as van
tagens offer"cidas pela lei de 18 de 
março de 1837 não eram sufficientes 
para recompensar os sacerdotes profes-
sores. • 

. 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. -

O rendimento de todas as' Ca,mara's era 
insignificante e por isso os lnelhoramen-· 
tos materia·es dos municipios, lentos e 
nullos, aliás os orçamentos provavam O 

exposto. Era grande o numero de mu
nicipios; o re.ceio da creação de novas 
taxa's,; a má arrecadação das rendas 
contribuiam para um tal estado de cou
sas. Os 'co,fres provinciaes auxiliavan1 as 
admini'strações dos municipios, mas se 
as rendas da província decre·scessern os 
municípios ficarian1 en1 critica posição 
e a maior parte delles sem recursos 
mesmo para pagamento de empregados. 

• 

Esse problema só teria. solução com O 

crescimento da população e consequentei 

dqueza, que forneces-sem aos municipios 
re-cursos e importancia que lhes falta
vam. 

INSTRUCÇÃO PUBLICA. - O map
pa das escolas prir:narias de ambos os 
sexos, e de grarnn1atica latina, que, ~re 
acham providas e vagas não é completo, 
porque nem todas as relações foram 

apresentadas ao Governo. Existiam 40 

. escolas primarias com 2.226 alumnos ma

triculados, não sendo porém satisfactoria . 
a frequencja. _~ i~speeção escolar, a car-

go das municipalidades era deíiciente. O
presidente para iIIustrar a sua descon
fiança quanto á imprestabilidade da 
físcalisação municipal conta o se seguin
te facto sem referir nomes: .....- i' •.• uma 
C4mara, que denunciando antigos des
leixos dum profes-sor, confessou franca
mente que por muito tempo os havia_ 
ignora-do, porque seus membros mora
vam todos fóra da villa e quando se 
reuniam em sessão ordínaria Q profes
sor era então, mas só durante os poucos 
dias da ses·são muito assiduo e exacto 
no cumprimento ele seus deveres. de ma
neira que a Camara muito ·conscie'nciosa
mente) e segundo a propria evidencia) 
dava-lhe os necess-arios attestados para. 
a . -cobrança de seus ordenados, apezar 
de que todo o resto ·do anno elle vivesse 
na maior relaxação e escandalo, senl 
curar absolutamente do ensino de seus 
aJumnos. 

Isto aconteceu (verda.de seja' numa 
villa central e pouco populosa. mas não 
é imposs-ive1 que aco'nteça em muitas 
outras; e a acção do Governo não pode 
supprir essa fiscalisação a cargo elas Ca
maras) pois que além do quanto é re
mota dos lagares onde se deve exerc~rt 

é tambem inefficaz por limitada. 

'O Governo póde sim suspender um 
profes'sor negligente, e mandar lhe fazer 
effectiva a res·ponsabilidade; mas com 
isso expiram suas faculdades, e o pro

. fessor absolvido no Jury suppõe-se mna 
". victima da intriga, e considerando a ab

solvição como um triumpho) continúa 
no antigo teôr muito ce.rto de que 'a 
mais não é obrigado". Convinha, pedia 
o president-e, que se tomassen1 n1edida.~ 

'nos'entÍ!d:o de uniformisar) aperfúçoar e 
fj~ca1isar o ensino. Era tempo de crear~, 

se uma escola normal para formar pro
fessores, prohibindo-se desde 10gb o 

provimento vitalicio de professores não 

díplomados pelo methodo Lancasteriano. 
Sens'ivel' augmento de ordenado e 

outros beneficios votados em bem 'dos. 



contribuiram sem duvida , 
• prole' ssores 

para erguer a instrl1cção publica da de-
·cadencia em que estava, A fiscalisação 
devia ser tirada dos corpos co11ectivos 
e entregues a impectores singulares que 
visita ssem as escolas e déssem sua s 
informações ao Governo, Quanto ás 
eEcola s- ode m eninas a maior falta exis -

• 

tente era a do ensino de prendas domes -
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ticas. Existiam sómen'te 5 cadeiras de 
Jatim. devidamente providas, dellas 3 
centavam 41 alumnos. Não era possivel 
pagar-se o mesmo ordenado que se paga 
.aos professores primarias· a um profes
sor da lingua latina. No entender do 

.presidente, ordenado tão pequeno con- . 
tribu ia para que as cadeiras de latim não 
foss em procuradas. Existiam dois semi
narios um para cada sexo, .e ambos si-, 
tl1ad os na Ca'pital. No das Educanda, 
,havia crescido numero de alumnas t: 

era tempo de pensar-se em dar co11oca- . 
,ç ão ás meninas que delle se retirassem. 

Convinha crear um fundo para dotes 
das que se cásassem e que tambem as 
,que alcançassem certa edade se retiras
sem para serem substitui<ias por outras 
de tenra . edade, O Seminario de meni
'nos da villa de Itú continuava sob a 
direcção de frei Ignacio de Santa Jus
tina, apezar de ser sacerdote de ' edade 
:a van ç·a da com pouca vi,sta e doente. O 
Serninario ,necess itava" de recursos e - de 
urgentes reparos no edifício. 

SA(TDE PUBLICA. - A salubridade 
·do clima paulista era notaria. - Dóis 
unicos obj ectos -impunham-se ao Gover-
110: <1ivulgação da v"cc ina contra a va
rioIa; e providencias para cortar os pro~ 
gressos da morphéa. Quanto 'á vaccina 
já se sentiam- os Sp.us ben-ifidos . Foram 
V2ccin ados 1.313 individuas além de mui
tissi1110S outros -;qu'e : o fizera'm p'arti· 

cularmente e não' constam 'das relações 
üificiaes. Era p·or'ém· necessar,io' in s ist ir 

pará qire tão import:ante ,serviço de 'de
feza sanitaria receb'ess'e· impulso ' e se 
terna'sse ~stavel é'r egular·. A va'ocinái;ão 
(:evia" se i' 'gratuita' afim 'deevitar que os 

vaccinadores percebessem gratificações, 
que impedem as populações pobres do 
goso d e tão importante meio prophyla
tico. O presidente responsabilisava ain
da as auctoridades policiaes por não obri
garem os morador es dos seus districtos 
a se aproveitarem do beneficio da vac
ci na. Pedia finalmen te que a Assembléa 
tomasse todas aquellas providencias ne
ces.sarias a estabilidade e des·envolvi
menta da vaccinação no Estado de S. 
Paulo. 

A creação de hospitaes de lazaros era 
da mai s ins ta nt e necessidade l Os mor' 
pheticos avultavam na estrada para o 
Rio de Janeiro e o pres idente suggeria 
que as sommas accumuladas na Capella 
da Senhora Apparecida e recolhidas ao 
Thesouro' P rovi ncial fossem empregadas 
na construcção de lazaretos. Era indi s
pcnsavel mino rar o pad'ecimento dos le
prosos e impedir que tão horroroso mal 
continuasse a desenvolver- se livrem:ehte. 

GUARDA NACIONAL. - Continua"," 
sem ' organisação riem material, e o que 
mais era de lastiinar senl 'instrucção' al
guma. A verba de 2 :000$000 r s. · votada 
par'a as despezas da gua rda nacional enj 
toda a provinda era in.:iu ificie n~e. O' pre:.. 
sident e rec1am oú do g overn o impedal 
maior quantia; tendo obtido o que dese
java, tratou logo de organisa r um plano 
é(~ instrucção, dívid indo a provincia. em 

• 
quatro districtos, cada um de11e's sujeito 
a um instruoCtor geral. Esp erava- se "que 
dessa organisação resultassem melhora-
• 

mentos apreciaveis, Aguar-dava~se a re-
messa de 400 arnias com out ros taritos 
correanles, O govern o proyincial - 'estava -resc>lvido a adquirir por conta da pro-
vinda : aquel1es 'objcctos, - se o govertio 
ge-ral nãoattendessé aó pedido Já feito. 
Outras providencias tÜlham 'sidb tom'a~ 
das quanto á · qualifica ção dos gu'ardas, 
nomeaçã6 deofficiaes, a qu~i deveria 
r ecah ir em pe's's oas p ropostàs ' pelos ' éom~ 
mandllrites. 
. ü estado perigoso da frol1'te,ra sul da 
proviricia levou 'o president e à so1iciià~ 
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do govc!'no imper ia l a ;: ctln ião de t odos 
os gua rda s nacíonaes daquella f ronteira 
~m du as legiões. suj eit as a um comman
de superior, aÍim de dar unidade de 
élC ção nos~ córpos ali destacados. Tern1i- ' 
il aVa o pres idente: - <O Esta medida foi 
approvada, e immediatam en t e decretada; 
c t endo obtido do coronel J oão da S ilva 
).([ ac had o, que - acceitassc o commando 
duma legião, e para alE pa rt is se com a 
1.1rgen cia.. que r.eclalnavam as noticias ) 

. . ' .. -
qu e po r aquI cornam, tl ve" a ~at1staçao 

de vêr, qu e a defeza da p rov jncia~ a ex
pedição para apoiar a legalidade na; 
vis inhas o firnlamento da ordem, se nào 

• 

perturba da, ao menos am eaçada na S.a 
Coma r ca pela {acil introducção ele ad 
vfnticios suspeitos, e até varias melho
ram en tos materjaes daqu ellas paragens 
tão r emotas da acção do Governo, rece
beram os mai s aniplos 50CC0 1'r0 3 da pre
sonça de tão prestante cidadão. 

Sinto reaImente. senhor es, que os li-
. . -' mit es qu e ClrCUlTISCreve.m esta expOSlçao, 

excluindo della os n eg ocias, que são da 
alçada do s Poderes Nacionats. mepri
vem de enumerar os serviços prestados 
á ordem e á legalidade por um t ão digno 
patdota; ma s elles sã o de !ü.turesa tal, 
que n ão podem ter escapado , á noti cia 
de nenhum paulista, e a gratidão destes 
é uma re compensa, qu e ha ' de ir a1can- · 

,21-0 a despeito de todos os calculos da 
modes t ia , e do de sint ere sse ". 

MU N ICIPAES PERMANENTES. 
o es tado effectivo do Corpo de M un i
cipa es Permanentes <:l e S. Paulo estava 
quasi completo. A falta de voluntarios 
e a impossibilidade de r ecrutar, porqu e 
o r ecrutamento se faz ia act ivamente 
para a 1.'" linha, não permittiam com· 
pletar o corpo, nem dispensar aguarda : 
na.ç ional de fornecer de stacamentos não 
só na Capita1, mas t ambem no int e · 
rior. O Corpo de' Permanentes achava
se disciplinado e bem equipado. Fôra 
possivel conseguir a organisaçã'O da 
companhia especial creada para os Cam ·· 
pos da Palma, a qual quas i complet a 

_ lua rch aya par a seu (h.' j ;:i no sob o C0111-

ma ndo do d ig no odicia l capitão D o
m ingos Ignaci o d f' A rau jo., sendo ta m
bem merecedor de louvores o· coron el 
João da Silva Machado. o qual n ão só 
colonisou vasto t err ltorio como firmou 
as divi sa s pauli sta. s ll aqu ellas r em ota s 
paragens. 

Tendo havido incursão de indigenas.· 
enl S. José d os Pi nhacs, o pres id ente 
ac tivava a organisação ele 

m enta que d efen des se a 

um des t aca ,..· 
est ra da da . 

Y atta, caso a incur sao se repet is se, 
• 

como se -recelav a. 

GCARDAS POLlCIAES. - O gover 
no ex igiu da s camaras municipacs lis las , 
dos, individuos· per t encentes á Gl1arda 

Policial, mas nem todas haviam che
g ado. Aquclla Gua rda pres tava bon s 
serv iços em qua:;; toda a parte. 

TYPOGRAPHIA DO GOVERNO. -
Con t inuava arrcllda da mas o prazo do· 
cOlltracto ia find ar; e o presidente pe
diu providencias , pois que era poss ível. 

não continua r O impressor a d esempe-

nha 1' as suas ob r iga ções com as clau·· 
sulas existentes. 

E STATISTlCA. - Achava-se con--
c1uida a impressão de sta- obra . que ia 
se r posta 
r eferiu' em 

em circulação, 
seu r elatorio 

E st a tistica, 

e á qu a l se 
o presidente 
embora a nterior. A 

Íoss e obra 
sulta do de 

completa, repres entava 
grande esforço em vi sta 

-nao~ 

r~-

dos. 
r ecursos e meíos ' exis tentes para org a
ni sal-a. O govern o lutava com gralldes. 
difficuldades para elaborar mappas de 
exportação e importação j e bem ass·im 
do movimento criminal com porm enores 
m,inuc iosos. Não . obstante, o gover no> 
exigia d~s ' funccionarios -encarregados 
dess es trabalhos O maior zelo na orga
ni sação e pontual remessa dos mappas. 
r eferidos. Os juizes de <:lireito , effecti
vos faziam todo o possivel para pôr o· 
governo ao facto do movimento crim·i
na1; mas os ju izes interinos , e, princi
palmente os juizes de paz, encarrega-o 
do s de formar culpa e intervir em t all-
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t os out ros actos de process os crim i
naes , descuidavam-s e das obrigaçõe ~ 

qu e as leis lhes impunham. 
., E concluia o presiden t e : - "Mas 
qu e]11 se animará a ins istir com t odos 

elle s~ para que r enlcttam map pas' (~xa M 

-eto s dos cri m es enl certos prazos? C 

qu e releva insistir depois de ta n tas e X M 

p~r ie l1ci as vã s, depois de tantas inst all
eias inutilm en t e feitas p elos meus ant e
cessores, como verifique i? Confesso, se
nhores, qu e emquanto r e sidir em na s ju.:; 

tiça s de paz a 5 impor tantes fu ncções d a 
jur isdicção criminal) qu e hoj e pOSSl1 em, 

não vejo me io de tern10S um a esta tis
tica crimi nal, nem tenho an imo para 
exigir mai s esse t rabalho minucioso. c 
qua si diario de h omens qu e se rvem p~la 
m ór parte for çados, e todos gratuita -
me.nt e um ca rgo 
qual mui tos não 

• • 
onerOSlSSlmo, para O 

têm a ~· habil itações 
precisa s, e a que se su jeitam, ou por 

pat rioti smo.. ou obediencia á lei, ~Ol1\ 

sacrificio de sua fo rtuna, de suas for
ças e até ás vezes da propr ia repu
ta<;ão" . 

ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. 
- Era m gravi ss imos e muitos os incon
v enlente s dest e ramo de- :.erviço pu 
blico. A pouca fortuna com a :ns t :tui · 
çâo d o jury ; a grande accumulação d e 
attribuições e encargos nos juizes , ,~ c 

p'az; a substi tuição dos ju izes de di rei 
to; a falta de prisões; a total al,olição 
das juntas de paz (que a t ant o i11l ?or n 
o nunca se r eunirem n em ser pos s~ v el 

" 

r euni l-as); a grande extensão das co 
ma rcas .. são mot ivos do mau funccjop ~~ 

mento da adm ini stração da jus t iça. ,O 
poder publi<:o paulista só podia rem e .. 
diar a falta de ,' prisões; e isto est a \:il. 
fazendo na Capital ' e' interior. A casa de 
prisão com t ra ba'lh o que se const':" \.li" 

ll a Capital ia adeantada; mas o presi
dente receiava que o systema penit e1'l · 
ciario a adoptar- se fosse de resultado 
incompleto. 

Suggeria 
• 

ex t rangelro 
então que se 

algum joven 

• enVlasse a !) 

esperançoso 

que estu das se <] a ~,s l1mp to a fun do , (' 

viesse depois ensina I' a prat ica do sys 
tema no proprio es tabeleccimento que se 
estava fundando. E~s a viagem devia ser 
aos Es taclos Unidos da America dó N or
te, para on ele a s nações n1ais ,cultas da 
Europa enviaram home n-s d e talento e 
consu mado sahC'r, que fora m C:5l11dar os 
progr ess os do systema pe nit c ll ciar io e 

• que deves sem ser adap tados aos p reSl --

dios do vel ho TI1l1l1d o. Não era pois s em 

motivo que o pr·esidente lembrava .. 
a-quella viagem. A nova divis ão das co
ma,rca s era aguar da da C0111 an ciedadc c 
o governo coadjuva ria 'a Assembléa com , 
os dados necessa rios, 

. RENDAS PROVINCIAE S. - A r e
ceita provincial de 1838 a 1839 foi de 
248 :215$284 rs.; e a despesa na meS1110, 
per iodo de rs . 211 :812$868 havendo o sal
do de 36 :402$416 rs., que, reunido ao do 
anno anter ior, dav a em 30 de junho de 
1839 a quan tia de r5 . 337 :660$003. O pre
sidente. p!e'nsou que se devessem a ctquiri~ 
apol ices da divida publi ca na impor tall c~a 

de 200 :000$000 r 5. D esis tiu, porém, desse 
intento por diver sos Inativos, entre os 

quaes OS encarg.os· resultantes da ex-, 
pedição confiada ao brigad ei ro Francis 
co Xavier da Cunha e á insufficiencia 
da s r endas gera e, na provincia de Sã", 
Paulo, pelo que encetou a operação de 
compras de apoli ces com 50 :000$000 rs. 
A' vi s ta, porém ~ de outras ponderosas 
razões não continuou a comprai-as, re· 
solvendo dar outro destino aos sa ldos 
do Thesouro Provincial. 

O r egula mento sobre o imposto de 20, 

por cento 
de&pertára 

no consumo da agua rdent e 
• 

observações e queIxas que ' 
mereciam estudo. O presidente a nnun
ciava ter desappar e<:ido o escandalo qu e 
com ' razão havia causado o facto de não, 
figurar o municipio de Taubat é no qua- , 
dro do s que concorriam para a susten
tação dos encargo, publicos. 

Explicava o presidente: - "O mal ia 
tornando-se gravíssimo, qu ando entre; · 
para a administraçã o da Prov incia, poi s; 



media tos inspcctores que forncceriatl1 

ao governo todas as informações e da
dos necessarios para a bôa marcha dos 
negocias relativos a este assumpto. 

O presidente não desejava uma repar
tição de .obras publicas como existia no 
Rio de Janeiro, ll1as, uma directoria, 
enlbora l1'1odesta, era exigida pelos lnte
'resses provinciaes. Tornára-se indispen
savel contractar engenheiros ll1eS1110 na 
Europa, se tanto fosse precis"J', para que 

o serviço de obras publicas se normali
sasse e proseguisse com unida-de de vis
tas e orientação segura. O presidente 
encareceu os meritos do engenheiro 
Bresser que fazia uma picada de São 
Paulo a Jundiahy,. e que com vantagem 
poderia ser aproveitado eIn diligencia 'S 

semelhantes. Seria acertado applicar 
largamente as obras da re-celta nos ser
viços das estradas. Estavanl sendo cons
truidas as de Itapetininga a J uquiá; de 
Paranapanema a Xiririca; e de I\1ogy 
das Cruzes a Santos. 

A estrada de S. Paulo para J acarehy 
achava-se etn e'stado de bom transito 
enl quasi tO,da a sua extensão, faltan
do-lhe apenas pequenas pontes e algum 
serviço de foice. f:C' estrada da Malta 
estava prompta desde S. Lourenço até 
o Areião; nessa estrada de 6 a 7 10-

guas, fez-se um atalho de legua para 
desviar o perigoso passo do Rancho 
Grande. Abrira-'se a picada de Santo 
An1aro a Itanhaem; a distancia seria 
de 27.608 braças já havendo caminho 
transitavel em bôa extensão. O presi

dente achava de' muito interesse essa 

estrada. Fizeram-se tambem importantes 

serviços na estrada de S. Sebastião a 

S . José do Parahytinga e sua ramifi

cação a Parahybuna. Das estradas que 

tenl barreiras, as unicas que receberam 

alguma obra de vulto foram as de Gua

ratinguetá a Cunha e Paraty; e da Ser

ra doS! Ramos. A estrada de Matto 

Grosso, tão favoravel ao nosso COlnlner

cio, não teve o impulso desejado, por-
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-

que não chegaram os soccorros espera-

dos do poder legislativo nacional. 

As informações e mappas recebidos do 
sr. dr. José Antonio Pimenta Bueno, ex
presidente de Matto Grosso, foram en
viados ao g"overno imperial. 

Do credito de 20 :000$000 rs. votado 
para a estrada - S. Paulo-Matto Gros
so - só foram applicados 4 :600$000 rs. 
ínsufficientes para qualquer tentatIva 
e111 grau apreciavel. Finalisando seu re-, 

latorio, o dr. Manoel Machado Nunes 
_ exprimiu-se assim: - "Permitti, se
nhores, que eu conclua esta já um pouco 

prolixa exposição. Nella vos relato frdn
camente alguns estorvos, que telTI eri-' 
contrado a administração: mas d~vo aç
crescentar que el1es não têm vindo das
autoridades e empregados publicos, nem 
do bom povo da provincia de S. Paulo. 
Pelo contrario, em toda a parte tenho 
achado a mais prom-pta, a mais leal. 
cooperação; en1 toda a parte o espli itn 
de ordem, o respeito á lei, a disposição
a toda a sorte de sa<:rificios, e até ('c 
me não engano) a mais' lisongeira COll-

fiança no Governo, é quanto se "divisa 
em toda a província. 

• Nã'Ü posso pois deixar-vos senl pn-

meiro depor no seio da Representação 

Provin·cial os protestos de minha sino 

cera gratidão aos paulistas, e ~em Íeli-

citar-vos, porque representaes uma 

briosa Provincia. 

S. Paulo, 7 de J aneir-o de 1840. --
Manoel Machado Nunes." 

'" 
* * 

;< BIBLIOGRAPHIA. - O conselhei
ro Manoel Machado Nunes escreve'l re
latorios e outros documentos denl'l'en
tes dos c'argos que exerceu. 

Sobre elle nada f'Üi encontrado. 

Nota - Fal!eceu no dia 11 de ab:-il. 
de 1876. no Rio de Janeiro, o conselhei
ro . Manoel Ma·ch:tdo Nunes, na idade de 



íí anuas. Era ministro aposentado do 
Supremo Tribunal de Justiça, tendo 
exercido a magistratura por mais de 
quarenta annos. Foi presidente das pro
vincias de Minas e de S. Paulo, e depu
tado á assembléa geral em diversas Ie-

• 

_ .--
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gislaturas. Foi sempre notavel pelo seu 
espirito ju sticeiro e mode·rado. Era di
gnatario da Ordem da Rosa e commen
dador da de Christo. 

(A Provincia de S. Paulo - 13 de 
abril de 1876.) 

_ .--
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RAPHAEL TOBIAS DE AGUIAR 
filho do coronel Antonio Francisco d" 
Ag·uiar e d. Gertrude$ Euphrosina de 

,Aguiar, nas-ceu na cidade de Sorocaba, 
então provincia de S. Paulo, a 4 de 
outubro de 1795. Seu pae possuia gran
des haveres, sendo considerado homem 
dos mais ricos do Brasil. Estudou hu· 
nlanidades com os melhores pr-ofessores 
do tempo, tendo recebido lições do con

,se1heiro Martim Francisco Ribeiro de 
Andrada, o vdho que, embora nã·o· fos
se professor, prestou-se a dar lições de 
mathematicas ao joven Raphael. Por 

, 
morte de seu pae, e ainda muito moço, 
viu-se forçado a dirigir a grande fortu
na que lhe fôra deixada; e con

duziu-se com tal prudencia e criterio 
que a viu desde logo augmentada de 

, avultados lucros. 
Serviu no Regimento' de Milicias, em 

Sorocaba, galgando um a um todos os 
postos até o de coronel~{:o11l111andante. 

Aos 26 annos arnl0U e equipou á sua 

custa mais de 100 h0111ens, que marcha
ram para o Rio de Janeiro afim de 
combater a~ tropas iportuguezas, que 

'pretenderam entorpecer a marcha da 
independencia do Brasil. Por occasião do 
Fico, Raphae1 Tobias forneceu ..... . 
12 :000$000 rs. para a subscripção aberta 

,com o :tim de cobrir as despesas do mo
vimento separatista. Todas as vezes que 

. os serviços publicas necessitaram da 
sua bolsa, eHa abriu-se. A sua popu1a
ddade e prestigio na provinda de São 
'P,aulo foram sem riva1 por muitos annos-. 
Eram profundas as syulpathias que o 
povo paulista lhe tributava. Raphae1 To-
bias 
da 
·do 

exerceu 
• • 

prOV1l1Cla 

Conselho 

os mais elevados cargos 
de S. Paulo: foi membro 
do Governo, do Conselho 

Geral da Provincia, deputado provincial, 
presidente da Camara dos Deputados 
Provinciaes, deputado geral e presidente 
da provincia de S. Paulo em diUeren-

. -tes occaSlpes. 
No diffici1 periodo que se abriu com 

a abdicação do primeiro ilnperador, e 
que só se encerrou em 1834, coube a 
Raphae1 Tobias presidir a sua provi.1-
cia natal; e o fez com tal superioridade 
que só applausos recebeu de alnigos e 
aclversarios politicos. Victoriosaa Maio, 
r:dade, o mlini-sterio dus> A.ncllrada:sconfiou 

a Rar'hae1 Tobias a presidencia cleSão 
Paulo foram sem rival por muitos annos. 
a honra de por duas vezes presidir São 
Paulo, após a victoria de grandes rno~ 

vimentos politicos, correspondentes a 
magnos capitulas da historia patria. A 

• 

estrada da Maioridade constitúe um dos 
melhores titulas de beúemeren-cia para 
o presidente Ra.phae1 Tobias: - tem 
ess e llQ1ne o trecho mais pesado da es

trada que liga S. Paulo a Santos, e que 
lhe mereceu toda a attenção. 

Raphae1 Tobias nunca recebeu os or
denados de presidente, fazendo-os appli
car, porém, em obras publicas, escolas 'e 

institutos ele beneficencia. Quando foj 

elo movin1en to revolucionaria de 1842, 

Raphae1 Tobias fez-se o seu chefe. ten
do como auxiliares e· conselheiros, entre 
outros, o senador Diogo Antonio Feijó 
e o dr. Gabriel José Rodrigues dos San-. 

tos. O presidente da provinda era en-
tão o barão de Monte Alegre (dr. José 
da Costa Carvalho). Os revo1ucionarios 
escolheram a cidade de Sorocaba para 

Capital provisoria da provincia ahi exer

cendo fUl1cções presidenciaes o mesmo 

Raphae1 Tobias, que se intitu10u presi
dente interino da provin.çia. Vencida a 
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revolução pelas t ropas im periaes sob o 
commando em chefe do barão de Caxias 
(general Luiz Alves de Lima e Silva) 
foram . processados e presos muitos dos 
cabeças do movimento sedicioso, t endo 
o . brigadeiro Raphael T obias e o dI'. 
Gabriel José R odrigues dos Santos fu
gido para o Sul, permanecendo em So
rocaba unicamente o senador F eijó, qu e 
se en tr egou pri sion eiro ao general ba~ 

rão de Caxias. 

Raphael Tob ias foi preso no Rio Grau" 
de do Sul por ordem e forças do barão 
de Caxias, que lá se achava dominando 
a revolução rio-grandense. Restabeleci
da a ordem em todo o imperio e con
cedida a amnistia pelo imperador D. Pe
dro II em 1844 os animos volt a ra m á 
tranqu illidade. A provincia de S. Paulo 
por mais de uma v ez incluiu O nome do 
brigadeiro Raphael Tobias em listas se
nator iaes, mas o imperador nunca o es
colheu senador. Quando pela primeira 
vez presidiu S. Paulo emprestou-lhe r s. 
30 :000$000 ; e· na segunda presidencia 
forn eceu 20 :000$000 rs. aos cofres pro· 
vinciaes sem cobrar juro algum dos doi s 
emprestimos. Em 1840 recebeu os cofres 
publicas sem o bas tante para pagamen to 
dos empregados publicas. O brigadeiro 
Raphael T obia s effectuou esses paga
mentos com dinheiro seu qu e adiantou 
por emprestimo, e teve a felic idad e de 
entregar o governo ao seu successor 

• 

com saldo nos cofres do Thesouro. 

Preso no Rio Grande do Sul foi r e-
. 

met tido para o Rio de Janeiro, pe",1"-
necendo encarcerado na F ortaleza da 
Lage, por longo tempo. Fa!leceu inespe
radamen te no dia 7 de outubro de 1857 
a bordo do vapor "Piratiningatf em via· 
gem de Santos para a capital do impe· 
rio, para onde regressava em busca dI! 
m elhoras para sua saude. Sua memoria 

. recebeu de toda a provincia a s mais 
altas demonst rações de r espeito e ve
n eração. Seu corpo foi embalsamado no 
Rio ·e está sepultado no jazigo da Or
dem Terce ira de S. Francisco. em São 

-

Paulo. Foi e!lequem manifest ol1 o dese· 
jo de ser s·epultado no mesmo local em 
que repousassem os restos mort~es do 
senador F eijó. 

O brigadeiro Raphael Tobias qu e sem
pre mili tou na politica do partido libe
ral p;os suia entre diversas condecorações 
a de Christo, da Rosa e a pa t ente de 
brigadeiro do Exerci to. Foi casado com 
a marqueza: d·e Santos (Domitila de 
Castro Canto e M ello) da qu al teve 
quatro filhos todos -varoes. 

* 
* 

.• ,. 

A h istoria da rebellião pauli s ta e 
mineira em 1842 já foi fe ita pelo conego 
J 0'5 é Antonio Marinho, ha mu itos au
nos; e pelo dr. João Baptista de Mo
raes, · cn1 sua bem documentada , nlelno
ria publicada na R evi sta do Institu to 
Historico e Geographico de S. Paulo. 
Aquel1a rebellião é considerada um erro 
da politica liberal, e todos os escripto
res qu e' deIJa se occuparam es tão ele 
a<:côrdo em qu e o brigadeiro Tobias, 
o senador F eijó e o dr. Gabriel dos 
Santos não tiveralll visão exact a dQ 
momento politico. Venc ida como loi, 
com facil idade incrivel, a r ebelli ão só 
produziu vict ima's, "que foram presas, de
portadas e castigadas severamen te . Com 
a amnistia de 1844, fo ram todos os en
volvidos no movimento pos to s fóra de 
processo, det-erminando o. governo im
perial que sob re O caso se guardas se 

• 

perpetuo silencio. '. 
D. Pedro II casou-se em 1843; e a 

14 de março 'seguinte ' appareceu o de
creto da amnistia concebido nos se~ 

• gumtes termos: 

"Decreto n. 342 de 14 de março 
",,' 

de 1844. Concede amnistia á s pes-
soas , que se acharem envolvidas nos 
crimes politicos commettidos em 
1842 nas Prov incias de S. P aulo. e 
Mina s Geraes. 
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Tomando enl consideração a ex · 
posição que Me fizeram os Meus 
Ministros e Secretarias d'Estado 
das diversas Repartições e Haven
do sobre ella ouvido o Conselho 
d'E stado, Hei por bem, Usando das 
attribuições que Me confere o pa
ragrapho nono do Artigo cento e 
Uln da Constituição, Decretar o se
guinte. 

Artigo Unico, --- Ficam an1nis ti4~ 

dos todos os crimes politicos com
mettidos _m o anno de mil oitocen 
tos e quarenta .e dois nas Provin
cias de S. Paulo e Minas Geraes, 
e em perpetuo s ilencio os proces sos 
que por motivo deUes se tenham 
inst,aurado. 

Manoel Alves Branco, conselheiro 
. d'Estado, Ministro e Secretario 

d'Estado encarregado int erinamente 
dos N egocios da Justi ça, o t enha 
assim entf:!ndido, e faça executar. 

Palac io do Rio de Jan eiro em qua
torze de março de mil oitocentos e 
quarenta e quatro, vigesimo terceiro 
da Independencia e do Imp"rio. 

Com a rubrica de Sua Magest ade 
o Imperador. - Manoel Alves Bran
co. " 

Ha quem veja ligação entre o casa
m ento imperial e a amnistia, visto como 
o chefe supremo do Brasil desejaria dar 
ao povo uma demonstração do seu rego
sijo, não só pelo seu feli z consorcio) 
como pelo res tabelec imento . da paz em 
dua's das mais important es _ provincias. 
O brigade,,'o Raphael Tobias tornou a 
gosar do maior prest igio na provincia 
de S. Paulo; voltou á politica e conti
nuou a ser o chefe liberal mais estima
do e popular da provincia. A rebellião 
de 1842 foi protesto partidario sem fun
damento. E' a opinião dos que estuda
ram a época em que eHa se deu. Os che
fes libera es fizeram o contrario do que 
pregavam. 

" 
* * 

O presid ente Raph ael Tobias, em seu 
relataria presente á A ssembléa Legislati
va Provincial, no dia 7 de Janeiro de 1841, 
assim descreve o estado dos negocios pu- ' 
blicos de S. Paulo. D epois de congratu
lar-se pela victoria do nl0vimento que 
proclamou a maioridade do imperador 
D. Pedro 2.°, pondo termo aos g overnos 
r egenc;aes, e de assignalar O dia 23 de 
julho de 1840, como o inicio de uma no
va época, que seria benefica aos brasi· 
leiros, começa trat an do da tra nquill ida
de publica. 

TRANQUILLlDADE püBLICA.-
Era. completa em tod·a a provincia. Os 

• 

acontecimentos da cidade da Franca ti-
nham pas'sado, e os respon saveis pelas 
tri stes occorrencia s havian1 sido julga
dos. O pr es id ente antecessor reÍeriu-se 
10ngamente em seu relatoria a es se') 
aconteCImentos. O governo saberia cas
tigar com O rigor da s leis todos quan-
to s ousa ssem 
ordem publica, 

• • prOVlnCla. 

tentar comprometter a 
em qualquer parte da 

ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. 
- Este important e ramo de serviço pu .. 
bEco deixava a desejar por 1l1ultipla3 
razões. Se bem que o presidente reco
nh ecesse que havia exaggeros na apI~~ · 

ciação das faltas na a,dministração da 
Justiça era partidario de uma revisã0 
afim de qu e o serviço melhorasse. A im
punidade qu e dá alento para a pratica 
do mal era o maior factor do "es tado de-

• cadente da Justiça, porqu e os enmes 
augmentavam e os jurados não cu m
prialTI seus . dev'eres. O mappa geral do 
movimento criminal da provincia não , 
fôra {)rganisado. mas apenas o dos tra-
balhos, do jury da Crupital em 1840. 
Avultava ahi o numero de julgamentos, 
porque os ·condemnados em outros ter
mos protestavam por novo na Capital. O 
numero de condemnados era quasi o do
bro do de ab'solvidos; e is to indicava 
que a população, melhor orientada. co-

• • • meç,ava a ,punlr os CrImmos os. 
Os pod eres provinciaes panca podiam 
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-faz er no ra mo judicial, mas havia espe-
-ranças de ql\'e o poder nacional cogitas-
se do assumpto. O presidente pedia a 
-creação de prOlTIotores de COlnarca, que 
acompan has sem os juizes de direito e 

_accu s3'ssem os réus perante o jury. Ha
-via 7 comarcas · cujos lim ites necessita
vam de modificação, afim de ser a jU5-
ti"a melhor distribuida, visto como a 
sua divisão já não satisfazia. Era de 
bom alvitre, entretanto, aguardar as re
formas do Codigo do Processo para cui
,dar das comarcas, e pôr a legislação 
provincial de a·ccordo com a geral. 05 
Termos ] udiciario's eram os mesmos 

·com augmen to· UniCal1l'ente de dois: -
Ubatuba e Pindamonhangaba. A pro
vincia tinh a duas cidades, 46 viUas, 43 
freguezias, 20 capella" curadas. 

A suppre5são do juizo do civel da Ca
pital foi medida economica de bons re: 
su ltados porque, nãO excedendo, em mê
·dia annual, a 60 o numero de causas ci
v eis, e existindo ju iz municipal para 
preparar tão limitado numero de pro
-cessos l era dispensavel, sem prejuizo da 
Justiça, o ca rgo de juiz de direito pri
vativo do cível. 

SE' CATHEDRAL. - F oram provi
dos dois canonicatos e appareceram C011-

currentes para as cadeíras magistraes, 
·que 'se devian" instalJar destinadas ao 
en sino de moços dest inados á carre jr~ 

sacerdo tal. As nomeações, porénl, a in
da não estavam feitas, devido a duvi,
das emergentes. Necessario tornára-s e 

remunerar melhor os conegos da S-é. 
.porque os viveres e todo s os object o's 

. ·de primeira necess idade eram muito 

mai, caros na Capital do qu e no int e
.rior , dando~se a anomalia de serem o s 

'vigarios de fregu ezia melhor pagos do 
'que os conegos da Sé. 

INSTRUCÇÁO PC'BLlCA. - Exis
,tiam 10 aulas de grammatica latina, dao 
-quaes S providas. com 87 alumn"s fr e
quentes; S2 escolas primarias frequen 
tadas por 2.385 alumnos e 16 vagas ; as 

• 
·escolas para o sexo femi nino eram 9, 

das quaes ~ 8 com a frequencia de 322 
alul11nas. O methodo de ensino, a capa
cidade dos professore's e a fi scali sação 
muito deixavam a des ejar. A fiscalisa
ção fazia-se por intennedio ' das 111uni
cipalidades, o que era inconveniente . O 
presidente lembrava que a fi scalisação 
das escolas fosse confiada em cada co
ma rca a uma auctoridade competente. 

GABINElTE ;TO;POGRAPHICO. :
Ainda não havia principiado a func

cionar, apezar de já estar nomeado seu 

director o marechal Daniel Pedro Mul
ler. Tornava-se necessar io dar-lhe aju
dante e contractar U1TI servente. Não 
poden do o governo nomear ess es dois 

empregados pedia á Assembléa que r·e· 
solvesse a re.s:peito. 

-

TYPOGRAPHIA DO GOVERNO, _ . 
Achava-se arrendada, a té 25 de abril de 
1841: e indispensavel tornára-se re sol.. 
ver a respeito, caso o arrendatario não 
qu izesse renovar o contracto. O pre51-
dente instava para qu e o governo nã.o 

• 

s·e visse ,na conünge:nciade ·.não po-die;r 
publicar os actos officiaes. 

DIRECTORIO VACCINICO. - Con
tinuava a dar bons res ultados; em va·· 
rios pontos da provincia· vac-cinaram-'s c 

com proveito 1.793 individuas. Em mu i
ta s vi1las o serviço de' vacGÍnaç ão e ra 
mais ou nlenos regular; mas, em outras , 

tudo estava por fazer. Em Sorocaba o 
numero de vaccinados subiu a 734. Se
ria a·certado remunerar uma pessôa e~l1 

cada comarca para dirigir o Instituto 
filial. E ssa pessôa deveria dedicar-'se 
não só á vaccinação, lnas tambelTI á fis~ 

cali sação do Seu emprego, fazendo ain 
da propaganda de tão util preservat ivo . 

• 

ILLUMINAÇÁO. - Estava em exe-
cução a lei de 9 de março de 1840, que 
estabeleceu a illuminação das cidades 
por meio de depositas alimentados a 
azeite. Mandaram-se vir lampeões de 
reverbero para a Capital e Santos e o 
serviço de illuminação publica em breve 
seria regula risada, 

FO RÇA PUBLICA. - A Guarda Na-



109 -

<:ional constava de 22.023 praças, dividi
das em 24 batalhões de in fanteria. 11 
esquadrões de cavallaria, 3 companhias 
de artilharia, além de companhias e sec
·ções avulsas. Prestava bons serviços em 
toda a provinda; mas, mere-cedora de 
especial' reconhecimento era a de Curi
tyba, que guarne<:ia a fronteira ·sul d~ 

provinda an1eaçada de invasão pelos in
sur rec tos .rio-grandenses. Seu digno 
.,commandante, o coronel João da Silva 
.Ma·chado, cU111'pria rigorosament e 05 

,seu s ar·duas deveres j e offereceu-se para 
ir com os seus soldados até a provincia' 
do Rio Grande do Sul, afim de comba
ter os rebeldes. H avia melhorado a in>
trucção e dis ciplina dos Corpos. Con vi
nha tirar a ingerenci,a das Camaras Mu
nicipaes nas pr,opostas dos officiaes, as 
<lua es deviam ser feitas pelos officia'" 
do s Corp os sobre a presidencia dos che
fe5. 

O Corpo de Municipaes Permanent es . 
estava qua si com:pleto, tendo, porém, de 
dar destacamentos para varias pontos; O 

num ero de praças para guarnecer a Ca
pital, e fazer diligencias extraordinarias 
era insuffic iente. O des ta<:amento do 
-Campo das PaIm-as continuava al1i e 3 -

tac ionado e fazend o o serviço qu e lh e 
·coni.petja. Deveria, porém, ser augmen
tado, se o Governo Imper ial não ore· 
forçasse com eleme ntos de La linha do 
Exercito. Havia falta muito sens ivel de 
capellão, medico, phanllaceutíco e nl es 
tre-ferreiro. O destacamento de Perma
nen tes estacionado em Palmas deveri a 
fica r completamente subordinado aos re
gulamen tos militares. 

A Guarda Policial t inha existencia 
qu asi nominal e achava-se em grande 
atr azo) por existir em defeitos organicos 
que a impedenl de pre star serviços ; en
tret ant 6, com algumas modificações di-
ctadas pela pratica 
pos sivel reerguel-a 

·ve!. 

dos. negocias, - era 
tornando-a presta-

CASAS DE EDVCAÇAO. - O Semi
na rio d e San t 'Ann a, na Cap ital, t inha 

21 alumnos , que re cebiam su s tento, 
, . _.., 

v-es tuafl 0 e 1l1strucçao prllnana a custa 
dos cofre s provinciaes. O Collegio das 
Educandas, da Capital, <:ontava 30 alum
nas sus tentadas pela provincia e 12 pen
sionista·s. Existiam 16 altimnas lnaiore$ 
de 14 annos e era necessario estabelecer 
medidas qu e ass egurassem o futuro das 
que deviam sahir para entra·rem outras. 
O Seminario da Villa de Itú era. susten 
tado mais pelo apoio publico do que pela 
pequen a dotação provincial que receb ia. 
F oi dirig ido durante 16 annos por Frei 
19nacio de Santa ] u ~t ina, o qual por 
sua avançada eda·de e achaques não po
dia continuar á frente daqu ella casa de 
ensino. Urgia providenc·iar no' sen~ido de 
poder o Setu inaiio continuar abe·rto. A 
Casa das Educandas da mesma Villa de 
I tú t inh·a pequeno auxilio provincial. O 
presidente pensava qu e taes estab eleci
mentos l"llereciam melhor dotação para 
poderem da r resultados. 

NOVOS DESCOBRIMENTOS. -
li Duas companhias forma das na Comar· 
ca de Curityba sob a direcção do sa ro 
g ent o-mór Joaquim José P into Bandei
ra, e Mano el de Alm eida L eira, empre
hende ra m o descobrimento de novos 

campos na margem do Iguassú, e, d-=pois 

de varias ten tativas infructiferas, des

cobriram unla extensão de campos en tre 

os rumos sud'oeste e oeste, que suppõ em 

alguns explora<1ores ter mais de 300 
leguas quadradas, e com capacidade para 
accornmodar 100 fazendas de criar bem 
repa rtidas. Destes descobrimentos se po

den1 tirar i111111en sas vantagens, ma s os 

descobridores acham-se em desint elli
ge ncias por di sputas sobre preferenci~'5 
11a posse des se s campos, allegando uns 

terem pisado prim eiro nell es , e outros 

as de spesas que t inham feito com as ex~ 

ploraçõ es necessarias no mesmo fumo, 

e que aql1elles guiaram-s e pelos . escla· 
recimentos obtidos de st es sob a pro 
me ss a de que não se dir)giam para es ~,:, 

lado. 



o certo é que des tas desin telligencia s 
podem resultar graves inconvenientes e 
con fl ictos perigosos, porque em um de·· 
serto a acção das leis e da s au toridades 

. bem pouca" influencia pode ter; e como 
não confio nas recommendações termi
nantes que tenho feito ao comrnandante 
do Campo das Palmas para que conte
nha, e evite por todos os m eios a seu 
alcanc e, - um appeIlo á força, e r ecrute 
para a La linha os turbulentos, qu e es
t iverem nas cirCl1mstallcias de servirem, 
receio que a contenda tome um caract.er 
temeros o. N e-s tas circum stancias não 
tendo autoridade para man<lar dividir 
aqu elle s ~amp~s , e nem ou tro s meios 
para pôr um t~rmo a taes desavenças, 
talvez muito concorres-se para acalmar 
os animas a cer teza de que havei s r e ~ 

presentado ao Poder Legislativo Geral 
sobre a n ecessi<lade de concederem-se 

• 

sesmanas, ao menos, nest es, e outros 
novos descobrimen tos, dando- se alguma 
preferencia aos descobridores. 

. O interesse que devemos tomar pela 
segurança de to<los os hab itan t es da 
provll1cia, faz-m e esperar qu e não pf"r
dereis d~ vis ta este importante objecto". 

CATECHESE E CIVILISAÇÃO DOS 
INDIOS. - Não correspondia aos sa· 
crificiosl feitos; não só porque h a.via 
falta de pessoal apto para os trabalhos 
de catechese, como tamb em porque os 
indios ainda nã o com'pletam ente dom e.5 -
ticados fu g iam para os mat tos . O pre, 
sident e declarou que na sua segunda 
pres idencia en'C ontrava , o serviço no 
mesmo pé em que o d eixou na sua pri
meira administração (1831 ). Julgava o 
governo ser indi spensavel a s,ubstituição 
do chefe -do serviço para qu e houvesse 

melhoria. Fosse Como fosse, porém .. era 
urgente manter nos Campos das Pal

mas um serviço regular de ca techese. 

Não era possivel tambem estabelecer-se 
aUi um parocho com vencim entos t:'io 
escassos. O assumpto, releva nte e di
gno de attenção dos leg isladores paul is 
ta s, precisava ser resolvido. 
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RENDAS DA PROVINCIA. - O 
g overno estava resol vido a ser in exora .. 
vel com os em pregados de fazend . ""
g lig.entes ·e omissos no currnp·r~me·nt o de 
deveres . Urgia que a fiscali sação d~s 

rendas fosse rigorosa. Havia espera n
ças de que o s superintendente s ambu
lantes viessem melhorar o serviço de 
arrecadação; U13 S, a prat ica conleçava ·. a 
demonstrar as difficuldades no d~sem' 

penha das novas fun cções, confiadas aos 
,'efer idos superintendentes. Nas villas de 
Guaratinguetá, Pinclamonhangaba, Tau
ba té, S. José e Jundiahy faz ia -se 0PPO
sição ao pagament o dos impos tos de 
6$400 rs . sobre tabernas e botequins de 
serra-acima. 'A receita para o exercido 
de 1841-1842 foi orçada em 539 :670$848 

• 

rs.; e a desp esa em 554 :077$744 rs., dan_ 
do-se, portanto, um déficit de 14 :406$8% 
1' S. , qu e seri a coberto com o augmento 
da renda . 

OBRAS P UBLICAS, ESTRADAS E 
PONTES. - A estrada de Santos á Ca
pi tal achava-s e em bom estado em toda 
a sua ex tensão, e cont inua va a mere
Cer a m elhor a ttenção do gove rno. As 
tentativas para se obter um a estrada de 

. ca rro na Serra do Cuba tão ti nham sido 
infru<:tife ras; e até parecia espantoso 
qu e se começasse uma tal obra! sem 
exalneS j planos e projec tos prévianl ente 
estudados. O presiden te examinou pes 
soa1men te a estrada, levando em sua 
companhia o sa rgent o-mór João Bloem. 
O re sultado dessa inspecção foi a .con .. 
vicção de ser imp ossível .construir a es 
t rada projectada para ca rros, pela dir ec
ção que parecia adoptada, isto é, pela 
orIa da estrada velha, Os trabalhos fo
ram suspensos até nova resolução. 

Dizia o presidente: - "Sendo esta 
obra de vital int eresse para a provin-

• • 
Cla, pOIS que, sem essa es trada todos os-
melhoramentos que se fizerem em suas 

ramificações serão improficuos; e certo 
de que a tendes muito em v ista, mandei 

: fazer na mesma occasião novas explo-
• 

rações para vêr se se descobre uma. 
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vereda prop.ria, e; que não se afaste 
mUlto das obras de grande valor que 
estão feitas abaixo da Serra, afim de 
senão perder o que alli se tem des
pendido em pontes, aterrados e calçadas. 
As noticias que tenho da exploração 
são lisotigeiras, asséverando o explora
dor que a vereda que indiquei pelas 
ma'rgens do Rio das Pedras, na parte 
que corta a Serra, C01110 lugar nlais 
baixo, offerece assento para unla estra
da de carro. 

Está se fazendo uma picada por essa 
vereda para facilitar os exames que pre
tendo mandar fazer por pessôas profis
sionaes e praticas em taes obras, para 
que, o quando se entrar outra vez nesta 
"empresa, C01110 espero, e tOl1H? a peito, 
não haja. risco de perderem-se os traba
lhos feitos, 11eUl Ull1a inesperada certeza 

da inutilidade del!es". 
Proseguiram as obras da ponte de 

Sant'Anna, na Capital, devendo ficar de
pois de concluida em 9 contos de réis. 
Fizer.am-se concertos nas estradas para 
as villas de Atibaia, Sorocaba, Mogy das 
Cruzes, Porto Feliz, Ytú e Constituição. 
A estrada de' Sorocaba até o extremo 
sul da provincia recebeu lnelhoran1cntos, 
prosegttindo a construcção da ponte si
tuada dentro da villa. Todas as estra

das do interior receberam egualn1ente os 
melhoramentos possiveis. Attendendo ao 
mau estado da estrada geral para a 
Côrte, o governo mandou proceder a 
reparos urgentes. Estava quasí concluí
da a e,trada de Cachoeira a Mambuca
ba. A estrada da Onça precisava de 
melhoramentos e de uma ponte. O es-

o tado das estradas era em geral mau, 
devido, principalmente, ás chuvas tor
renciaes' que cahiram elTI toda a provin-

• 
Cla. 

Trabalhou-se tambem nas importantes . 

estradas que punham a Capital em com-
municação con1 Curityba e Paranaguá. 
Proseguiam as obras no canal de Igua
pe; e as da abertura de novos furados 
na Ribeira, com o "fim de encurtar dis-

tancia, evitando as grandes cúrv25 j2-

quelle rio. Examinou-se a barra de 
Ubatuba para vêr quaes os melhoramen
tos de que precisava. A estrada de I ta
petininga a Juquiá avançára bastante, o 
meSlllO acontecendo C0111 a de Para
napanema a Xiririca. A picada para a 
estrada de Cuyabá estava conc1uida. 

CASA . DE CORRECÇÃO E CA
DEIAS. - Proseguiam sem interrupção 
as obras da Casa de Correcção da Ca
pital. A verba era sufficiente para o 
proseguimento regular das obras, du
rante o exercicio. Não podendo a pro
vincia construir cadeias simultaneamen
te em todas as villas ou mesmo nas que 
fossem centro ou séde de cada coma 1'-. 
ca, iria dotando as localidades com esses 
melhoramentos, na proporção dos re
cursos provinciaes. Estavam sendo cons
truidas algumas, entre as quaes a ele 
Santos, que seria ampla e bem cons
truida. 

EGRE]AS E MATRIZES. - Tendo 
o Governo attendido a muitos pedidos 

I para construcção e reparos de templos, 
era justo que se continuasse a satisfa
zer os pedidos que iam chegando de va
flOS pontos do interior. O governo es
tava empenhado em auxiliar com eíH
cacia essas obras, tão hecessarias ás J0-

calidades. O presidente empenhava-se 
pela creação duma Directoria de Obras 
Publicas, afim de qu.e as construcções a 
cargo da' provincia obedecessem a um 
systema e tivessem fiscalisação technica. 
Tal repartição representaria progresso e 
verdadeira ecqnomia. 

CONCLUSÃO. Foram estas as pa-
lavras com que o presidente encerrou 
o seu relatario: - "Eis-me, senhores, 
chegado ao fim desta já tão longa ex· 
posição: por ln-ais que sacrificasse a 
concisão ao desejo de tratar todas as 
materias detalhadamente e com clareza, 
nem assim poderia da'r-vos uma com
pleta . conta do estado da provincia, e 
suas necessidades mais urgentes. Con
fio pois que vossas luzes e patriotismo 
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supprirão aquillo em que tiver sido 
omisso, restando-me unicanlente asseve
rar-vOS que tanto no logar em que me 

acho, como naqueIle que tive a honra 
de occupar entre vós, pa'r t ilharei sem
pre os vossos desejos pela prosperidade ' 
da provincia, empregando a bem della 
tudo quanto minhas faculdades me per
mittirem. 

Palacio do Governo de S. Paulo, i 
de janeiro de 1841. - Raphael Tobias 
d'Aguiar". 

" '1' •• 

~, BIBLIOGRAPHIA. - Raphael To-

• 

bias de Aguiar es<;reveu relatorios e do
cumentos decorrentes dos cargos que 
exerceu. Sobre elle vêr: - Azevedo 
Marques, Apontamentos historicos, 2.11. 
parte, pago 126; J. J. Ribeiro, Chronolo
gia Pau lis ta, 2.° vaI. L" pa,te; Teixeira 
de Mello, Eph emeride s ; Rev. do In5ti,. 
tuto H istorico Brasileiro, vol. 20, pago 
67 ; Sisson, Galeria de Brasileiros Illus. 
tres; Egydio Martins, S. Paulo Antigo, 
voI. 1.0, pago 90; J. B. de Moraes, Re· 
volução de 1842. Consultar. em geral, 
ob ras e memorias que se refiram . ao 
movimento sed icioso que em 1842 agitou·· 
as provincias de S. Paulo e Minas, , en
do l11JUito recom mendavel o trabalho da 
conego J. A. Marinho. 

• 

----

• 

• 
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Miguel de Souza Mello e Alvim 
(CliEFE DE ESQUADRA) 

12.0 PRESIDENTE 

(De 15 de Julho de 1841 a 13 de Janeiro de 1842) 

• 

• 



MIGUEL DE SOUZA MELLO E AL. 
VIM nasceu em Portugal na Quinta da 
Olaria, arredores de Ourem, provincia de 
Estrernadura, a 9 de março de 1784 e 

'. 

falleceu como cidadão brasileiro a 8 de , 
outubro de 1866. Era filho de Antonio 
de Souza Mello e Alvim e de d. Ma
ria Barbara da Silva, senhores dos mor
gados ·de Maia , Cadaval e Painho. Sua 
progenitora descendia do conde d. · Gon
ça,lo Pereira, a'Vô do condestavel d. Nu
n'Alvares Pereira. Em Portugal fez o 
curso academico de marinha, tendo ser
vido na armada portugueza até 1807, 
quando veiu para o Brasil. 

Entraildo para a Armada de sua pa-
• 

tria adoptiva, prestou-lhes grandes ser-
viços. tendo occupado a pasta de mi-

• 

ni'stro da Marinha em 1827, no minis-
teria de 20 de novembro, de que fize
ram parte os marquezes de Olinda e 

• • 
Aracaty, José Clemente Pereira, ma\'-
quez de Abrantes e outros não menos 

, . 

notaveis estadistas. A esse tempo, Mello 
e Alvim já era officia',[ general da ar
mada brasilei ra, tendo-se reformado na 
elevado posto de chefe de esquadra. Pre· 
sidiu ás provincias de Sta. Catharina e 
S. Paulo, esta durante o peri'Odo que 
vae de 15 de julho de 1841 a 13 de ja
neiro de 1842. Os seus biographos infor·· 
mam ser·em profundos os seus conheci
mentos das se iene ias 111'avhemat icas e da 

historia universal. 
Versado em varia s linguas, que fallava 

f: escrevia cor-rectam en te, ~u l t ivou ainda a 
pDesia desde muito joven. Em 1811 appa
ceceu no Rio de J anei'ro a sua Ode Pin
,darica. Foi cOllse liheiro de Estado, gran

de' dignatario da Ol.'"dem da Rosa, com:.:... 
<' 

mendador de S. Bento de Aviz; e era 
agraciado com as ordens portuguezas de 
Villa Viçosa e da Torre e Espada. Fazia 
parte do Instituto Histori'co e Geogra. 
phico Brasileiro. A sua nomeação de con· 
se'lheiro de Estado é de 24 de outubro 

. 
de 1855, quando tambem foram nomea-
dos o general João Paulo dos Santos ' 
Barreto e o desembargador Eusebio de 
Queiroz Coutinho Mattoso Camara. 

Brasileiro adoptivo, o conselheiro Mello 
e Alvim serviu o Brasil com sinceridade, 
patriotismo e alta compr"he-nsão de suas 
responsabilidades. Recebeu, por isso, <I; 

mais espontaneas provas de reconheci
mento e apreço dos brasileiros, que sem
pre o consideraram t~chnico competente 
e administrador de largo descortino. Eis 
porque OCCUpOU os mais altos cargos a 
que podiam aspirar os brasileiros natos. 

,. 
* * 

O pres ident e, chefe de esquadra Mi
guel de Souza Mello e Alvim, dirigindo-
se á Assembléa Provincial, em 7 de ja
neiro de 1842, assim e",poz em seu re
lataria o es tado dos negocias publicas. 

TRANQUILLIDADE PUBLICA. -
Era completa no territorio da provincia, 
de modo q ue o trabalho e a riqueza dos 

paulistas não encontravam obstaculos em 
sua marcha e desenvolvimento. 

ADM INISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. -
Con t inuava experimentando os mesmos 
embaraços já notados pelos presidentes 
antecessores e que resultavam de defei· 
tos reconhecidos nas leis. A Ãssembléa 
Geral, porém, acabava de decretar re-
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formas que t-ornariam mai s certa a pu- -
n ição dos criminosos. A experiencía con· 
tinuaria a esdarecer o s legisladores para 
irem sempre m elhorando as leis do paiz. 
Não fôra possivel orga.nisar mappa dos 
crimes nem quadro dos trabalhos do jury, 
porque a falta de juizes de direito effe
ctivos tudo embaraçava, nesse particular j 

os juizes interinos sem conhecimentos 
necessarios, não podianl organisar map
pas e quadros que merecessem inteirá fé. 
Não obstante, foi presente á Assembléa 
Provinci'a! o resultado das informações 
obt'idas embora insufficientes. Tornára
se necessario faze r algumas alterações 
da divisão das comarcas. 

A reforma do Codigo do Processo Cri· 
minai produziria nova divisão jud.ici·ar ia 
e seria portanto prudente aguardar a exe
cução da lei para melhor attender o ser·· 
viço publico. Fôra res tabelecido o lugai' 
de juiz do civel da Capital, achando-se 
reintegrado o dr. Joaquim José Pacheco 
(lei provincial n . 25 de 23 de março de 
1841; aviso de 2 d e outubro de 18411. 
Tinham s ido executadas as leis creanelo 
novas villas ,e freguezias; deixando de " 
ser, porem, a q'ue elevou a freguezia de 
Casa Branca, município de Mogy-Mirim, 
á categoria dI! villa, taes embara'ços 
surgiram, tantos e de tal gravidade, qu e 
o governo não se achou habilitado a re
solver o caso sem o concurso da A s
sembléa. 

CULTO PUBLICO. - O cléro paulis 
tano precisava ser elevado ao estado de 
dignidade que lhe permittisse desempe
nhar suas altas funcções, Até a data do 
relatorio não hav.iam sido creadas as ca
deiras na Sé Cathedral para ensino dos 
que se destinassem á vida sacerdotal. , 
Por outro lado, muito ainda havia qu e 
fazer quanto á construcção e reparos de 
templos catlholicos. 

INSTRUCÇÃO PUBLICA. - Exi3-
. 

tiam 65 escolas de primeiras letras em 
todo o territorio da provincia, frequen .. 
tada-s por 2,919 creanças de ambos os 
,exos, 149 alumnos frequentavam as sete 

aula s de latim, 
" entre as quaes 

Sé Cat'hedraL 

• • • 
eXlstentes na prOVI11Cla . 

achava-se incluida d da .. 
Subsistiam os defe itos 

apontados e conhecidos que difficul
tavam a di sseminação do ensino prima · 
rio, pejo que eram solicitad,as medidas 

• que tornassem os mestres rnalS capa zes 
e a inspecção r igo rosa. 

• 

O professor Eleuterio José Mordea . 
contractado para reger a cadeira de en
sino primado na freguezi.a' de Pirapora" 
não t,in ha edade legal; e Emilio Att
Il:tisto Frederico, Guilherme Delius, que . 
fôra contractado para reger a auia de . 
grammatica latina da cid-ade de Santo., 

• 
era extrangeiro e engajado por {aH .. d-e· 
concorrente nacional. Os dois contractos. 
por isso ficaram dependendo de appT0va-

• 

ção da A ssembléa. 

GABINETE TOPOGRAPHICO. - O 
presidente antecessor recusou sancção á 
lei que reformou o Gabinete, dando ao· 
mesmo tempo bases para que o luesmn· 
Gabinete foss e organisado de modo a 
produ",ir vantagens immediatas. Estava. 
mais que provada e reconhecida a falta 
de homens ca,pazes de dirigir a cons-· 
trucção d e estradas e outras obras pu
blicas; e podendo ser 'essa falta Teme
diada com pe<jueno sa-c·ri·ficio por meio· 
do Gabinete, bem aproveitada seria ,;. 
despeza que com elle se fizesse. 

O Governo imperial mandára dois of
ficiaes militares para trabalharem l1a. 
pr'ovincia, . 'como engenheiros; ' mas não, 
basta vamo Convinha restaurar o Gabi
net e Topographico. O engenheiro C. A .. 
Bresser conünuava a servir a provincia. 
e era conservado na inspecção dasobra3 
da Casa de Correcção, Jardim Publico. 
e Ponte de Sant'Anna; levantamento da. 
planta da Capital, nívelamento das varo 
zeas do Tamanduatehy e Tietê. 

TYPOGRAPHIA DO GOVERNO. ~ . . 

Continuava arrendada, verificando-se <Y 
• 

novo contracto a: 24 de maio de 1841, fi-
gurando nelle a ' claüsula de não poder (> 

contracf:ante embaraçar qualquer resol11,-· 
• 
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ção que a A ssembléa tomas se a 
DIRECTORIO VACCINICO. 

• respelt o. 
- Con-

tinuava a produzir beneficio s, persistindo 
ainda certa. rductancia em varias povoa 
ções na procura da vaccinação. As des
pezas com a' repartição eram arnpla ·· 
rnente compensada'S, porque grande nu · 
mero de vidas ficou a coberto dos es
tragos da variola; e a cont inuação de 
tão util trabalho a cargo do directorio 
era obra de humanidade. 

ILLUMINAÇÃO DAS CIDADES. -
Dizia o presidente: - "Tenho esperan
ças de qu·e mui breve começarão os ha
bitantes desta Capital, e da cidade de 
Santos a receber os beneficios da iIlu
mjnação, providencia esta tão proficua 
para a prevenção de muitos crimes, e 
tão protectora da moralidade publica. DI
versas causas retardarani a realisação 
de'sta medida; mas hoje .já es tão quasi 
concluidos os trabalhos preparatorio, 
mais diHiceri s ; pois neSta Capital já 
estão cqI[ocados quasi todos os lam
peões. Não houve quem quizesse arr e .. 
ma tar- o serviço da illuminação; por isso, 
mandou-se que fos se feito por adminis
tração, na fôrma do Regulamento respe
ctivo. 

Devo porénl informar-vos de que, com 
o 'numero de lampeões marcados para 
esta cid" de no Reg'uJamento, não pódc 
deixar de haver man.festa injustiça na 
distribuição da ilIuminação; por quanto 
elles não chegam para illuminarem-se, ao 
menos, as ruas m~ habitadas que fi
cam fóra das pontes, quando os seus 
habitantes pagam igua'lmente o imposto 
'predial, destinado para este ser"iço. Pa
rec e pois deequidade que se cuide de 
rejYarar essa injustiça, ordenando que os 
saldos annuaes do prodtrcto da renda se
jam especialmente destinados á compra 
e collocação de maior numero de Iam
peões, até que fique igualmente illumi

nada toda a cid"de". 
CASKS DE EDUCAÇÃO. - O Semi-

• 
na,r,io de Sant' Anna para memnos or-
phams funccionava com a possivel regu-

laridade, tornaJldo-se indispensavel a de
signação de um sacerdote que fosse aos 
domingos e dias santos celebrar missa 
na capeHa da casa, porquanto a, distancia , 
em 'que se achava da cid·ade não per-

. . ." . n11tt13 que os lnenmos vIess em a egreJa, 
não conv.indo que esses orphãos ficas
sem privados dos beneficios do ensino 
relig ioso. A fa'lta apontada reclamava 
um a provid encia. O Seminario de Edu
canáas tinha 9 pe:\s ionlStas e 29 ·orphãs 
man tidas pela provincia. O seu funccio
llamento era apenas regular e convin"ha 
providenciar s obre o destino daquellas 
educandas que, chegando a certa edade, 
e tendo completado a instrucção, qu e a 
ca sa fornecia, deviam retlrar-se e dar 
lugar a outras . O casamento não re sol ~ 

via o assumpto; ao contrario tinha pro
vado muito m al, porque as orphãs eram 

• • procuradas por pessoas que mIravam unI-
• 

camente o pequeno dote que lhes era 
dado; e, um,a vez dissipa·do o mesm'O 
dote, abandonavam as esposas na triste
za da sua miseria e inexpertencia. 

O Seminario de meninos de Itú cahira 
em decadencia, e fôr'a reformado com o 
nome de , CoJ.legio Ituano, onde eram 
ensinadas as seguintes materias : philo-

• •• 
sophia, latim, francez, ll1USlca e prImei-

ra s letras. A dotação annual de SOO$OOO 
r 5. que er'a votada para o Seminario, até 

então dirigido por Frei Ignacio de Santa 
J ustina, passou para O novo CoUegio, que 
se obrigou a educar gratuitamente 10 
meninos pobres. A Casa das Educandas , 
da mesma villa de Itú continuava a lu-
ctar com em1baraços. 

NOVOS DESCOBRIMENTOS. - Lê
se no relatorio: - .. Já estaes informados 

• • • 
de que parece Querer revIver o espmto 
aventureiro dos paulistas, que os condu
ziu aos descobrimentos de vastos terri
torios, que hoje formam ricas e populosas 
províncias, as ferteis ma.rgen~ do Iguas
sú, na comarca de Curityba, e terrenos 
adjacentes, ou,tr'ora tão trilhados pelos 
antigos descobridores, estavam, ain?:. 
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ha pouco, ·inteiramente des conhecidos; 
mas a necessid·ade de campos de criar, 
que começava a sentir-se naquella co
marca, inspirou a lembrança de algumas 
e"'plorações que foram coroadas do mais 
f.eliz resultado. Hoje o Campo de Pal-. ' . . mas e uma nqueza para a prOYlnCla; 
pois já s·e acha todo povoado por la
. zendeiros, qu e ahi se vão estabelecendo, 
ao abr.igo do destacamento que muito 
sabiamente alli se mandou collocar. 

Outros descobrimentos se têm feito, 
e ainda se hão de fazer, pois o exemplo 
do feliz successo dlis primeiros explo·
radores , é o mais poderoso incentivo 
para taes emprezas ; e em breve colherá 
a provincia as grandes vantagen s que 
lhe promette a povoação de tão extenso 
territorio. Cumpre porém que es tas ern ~ 

prezas continuem a receber protecção 
do Governo, e, mais que tudo, que soli
citeis do Poder Legi&latívo Geral me
didas t endentes a prevenir os ma!:', 
que necessariamente hão de resultac 
para o. futuro, da incrteza da proprie
dade, sobre O'S campos apossados' E' 
tambem necessario q!Je o destacamento 
do Campo de Palmas tenha um regula
mento penal mais apropriado ás cir
cumstancias do lugar em que se adia 

. 
collo.cado; pois a simples leitura do. que 
serve para o corpo de Permanentes, 
basta para mostrar que é inapplícavel 
alli, onde não ha oHicia.es para a forma
ção. do.s conselho.s, e faltam o.utros re
cursos para o. julgamento e punição dos 
so.ldado.s que delinquirem. 

E' tambem não menos necessario eri
gir-se uma capella no lagar que pare
cer mai s proprio, afrnl de que, tanto o 
desta.camen to como os povoadores pos" 
saro ter os soccorros da reliKião, e files" 
mo para facilitar a C'Ívilisação das tri 
bus indigenas, que têm vindo estabele· 
c er-se junto. da nO'Va povoação., pois 
vós sabeis que a religião é o mais pode
roso meio de cate-chese e sociabilidade. 
Foram infructiferos o.S esforços do Go
verno, para contractar um sacerdote (' 

um cirurgião serv.indo de boticario p'ara 
o Campo de Palmas; a quantia que se 
consignou é tão modica que apenas che
garia para a compra dum escravo fer
reiro, que tambern ainda não se põd~ 
reatisar; por isso animei-me a indicar 
110 orçamento a consignação de ..... . 
2 :400$000 rs. para este ' fim. Entre vós 

• 

existe quem possa ditr te'stemunho do 
inutilidade da s diligenCÍas do Governo, 
por causa da limitação da quantia mar· 

cada. " 
CATECHESE E CIVlLISAÇÁO DOS 

INDIOS. - Subsistiam os mesmos de
feitos neste ramo de serviço. A convic
ção em que se achavam os selvagens de 
que o s homens civ.ilisados são seus ini
migos fazia com que apresentassem re
sultados negativos os es.forços feitos 
para domest icaI-os. A numerosa tribu 
estabelecida no Campo de Palmas po· 
deria ser:vir de' nucleo para um es ta
belecimento de catechese, pelo que o 
governo tinha recommendado sempre 
que os selvagens fossem tratados com 
brandura e carinho, 'auctorisando mesmo 
o fornecimento de roupas, instrume.ntos 
agrícolas e outr.os objectos. O presidente 
suggeria a vinda da Europa de alguns re
ligiosos que fossem trabalhar na cate
chese em Guarápuava .e Campo de Pal

mas. 
FORÇA PUBLICA. _ Compunha-se 

do Corpo de Municipaes Permanentes; 
Guarda Nacional e Guarda Policial. O 
Conpo de Municipaes Permanentes 
achava-se organisado' satisfactoriamente; 

• suas praças, porem, eram em numero 
·insufficiente, até mesmo para os ser
viços ordinarios. As praças eram obri
gadas a fardamento e sustento á sua 
custa, o que não. devia ser, porquanto 
sendo minimo. o so.ldo qu e percebiam 
soffriam privações quando em diligen"' 
CÍ'a·. O pre&idente pedia o augmento de 
100 praças e melhoria de soldo. O Go
vern o Imperial mandou es tacionar no 
Campo de Palmas uma Força de Ca-

çadores de Montanha, mas a inda não 
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chegára, porque se nlantinha na estra~ 

da da Ma \ta, auxiliando a guarnição da 
fronteira. Emquanto a força de 1.' linha 

. " -não chegasse o serVlço conhnuana a 
ser feito pelos Munioipaes Permanentes. 
A Guar<la Nacional prestava bons ser
viços em varies pontos, pri:n.ci'palmente 
na Capital e nas ' fronteiras do Sul. 

A da comarca de Curityba era digna 
da gratidão do paiz pela presteza e em
penho com que defendia as fronteiras 
da provinc-ia, tão" proxima do Rio Gran
de do Sul, onde la vrava a guerra civil. 
Em grande part e a tranquillidade rei
nan te na provincia de S. Paulo era de
vida ao patriotismo da Guarda Nacio
nal Curit ybana, sendo m er ecedor de re
ferencia es pecial o se u di st'lllcto chefe 
coronel João da Silva M achado. Ao tem
po do rela torio a Guarda Nacional Curi
tybana havia sido dispensada de guar
necer a fronteira, tendo sido rendida 
por forças de 1.' linha do Exercito. A 
org(~.lisação da gua rda nacional era em·· 
baraçada por mil difficuldades conheci
das dos poderes publicos e que se· resu
lll iam, prin"cipalmente, no mau funccio
namento dos conselhos de qualificaçã c 
e jurys de r evis ta. 

.. , 
O s poderes prOV1l1Cla eS, por em, pouco 

ou quas i nada podianl fazer ne st e par-
• • 

ticular. Na opinião do presldente, o melO 
mais -p~oficuo de instru ir a Guarda Na
ciou'al, e tambem o mais economico, se·· 

. -!"la o qu e se empregava na lllstrucçao 
das extinctas mil1cias, isto é, serem de -
L~ linha. os majore~ P. os ajudantes. A 
Guarda Policial ach ava-se isenta de qua
oi todos os sacrificios exigidos pela 50-

.riedade: não pagava im1Josto; não ser
ria na Guard a . Na'cíonal ; a sua nenhu
Ei.a o rganis ação fazia com que a Guar 
,6" Policial servisse de estorvo á ad
:'?-~ ~-E!;~t ração, cons tantemente impor tuna -

- de --$ .-' com· propostas para nOlneaçao .... 
_CD'1}HTian da nteh: que nada faziam; e que 
:';::$,&:uravam aqu elles postos unicame·nt.:! ti: _ 

11"'''' escapar .da Guarda Nacional e ou
't""" encargos. Força espalhada pelos 

di strictos em c01npanh ias avuls.as, sem 
cohesão nem unidade, essa Guarda não 
podia prestar serviços nem devia conti
nuar sem que se lhe desse regulamento. 

Havia di strictos que contavam ?lais 
de 500 gu ardas Que emm outws tantos 
individuos di spensados de qua esquer 
onus sociaes . Tal estado de COlsas devia' 
acabar. A organisação da Guarda Po
liei·al em cor.pos tr~ria a vantagem de 
tonnal-a um b01Y1 1neio de policia pre ... 
ventiva ; e os engajados teriam de ad
quir ir costum es brandos devido á disci
plina, ord em e subordinação em que 
passassem a viver.. O _presiden t e estava 
convencido d e que era f,,-ciol e s imples 
tornar util e prestante a Guarda Po
licia i qu e, no estado em que se achava, 
para nada pod ia servir. 

ADMINISTRAÇÃO DAS RENDAS 
DA PROVINCIA. ~ O presidente não 
escondia a satisfacção de annunciar que 
as r e.ndas pr-ovinciaes eram benl admi
nistradas. As despezas faziam-se esc"." 
pulosamente. Os cofres da provincia en
contravam-se em esta<lo de prosperi· 
d'ade e S. P aulo ta lvez fosse a un ica 
provi ncia que via accu-mularem-se an~ 

nualmente grandes saldos depois de 
sat i·s feitos t odos os seus encargos. As 
suas ' despezas eram todas pr-oductivâS, 
n ã o havendo as que se chamam de luxo. 
O s su perintendentes ambulantes, empre
gad os publÍ'Cos da Thesouraria, muito 
con t ribuir am para lnelhor2.r a arr ecada .. 
ção, activa ndo e fiscaJisando as col1e
ctorias nos r espectivos circulas. Era 
ca da vez ma ia r o desvio da meia siza 
da venda de escravo$. Par'eeia ao pre-

• 
si·dente que e·ss fI facto Se occa-Slonava 
p or se fazerem as v-endas por escriptos 

particulares, pelo que seria de utilidade 

que taes contractos'· fossem r·eduzidos a 

es'cri.ptura publica. Havia toda a solici
tude na arr·ecadação do imposto chama
do d ecinias de leg·ados e herauças. Dera 
bons r·esultados a providencia de ser re
colhida aos cofres publicos toda c qual-
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quer qua ntia en tregue para obras, quan
do não despend'ida dentro de um anno, 

Essa medida paz termo á especulaçii,o 
qu e os inspectores de obras faziam com 
a demora no emprego l egitimo das quan
tias recebidas. Este facto, porém, era de 
excepção po rque a totalidade dos ins
pectores de obras só merecia elogios. 
Não d'evia passar sem reparo a dimi
nuição da r enda proveniente dos im
postos do Rio Negro, O Gove'rno Impe
rial prohibira o commercio com a pro· 
vincia do Rio Gra,nde do Sul, por mo
tivo do estado de guerra civil em que 
se achava aqueUa prqvincia, pelo que a 
de S. Paulo tinha d,e renunciar, por 
tempo ind'eterminado"a percepção de 
avultada quantia que annualmente re
cebia de bestas importadas , do Rio 
Grande. Era necessario por isso crear 
nova renda Que substituísse a que estava 
faltando. Entre os ~iores serviços em 
andamento es tava a factura da E strada 
da M'aioridade, ligando a Capital ao seu 
principal porto. O presidente suggeria 
um imposto sobre o consumo do sal 
como suhstituto daquelle resultante elo 

";'liommercio de animaes. Sendo enorme 
a quantidade de sal importado, uma pe
quena taxa daria grande,s resultados 
para os cofres publicos sem gravar o 
contribuinte de modo sensivel. A crea
ção ' <le um juizo pr ivativo ,vara os feI
tos d,a Fazenda ti,nha feito melhorar de 
muito a cobrança das rendas em atra
zo, A receita orçada para o ' exerciCio 
de 1842-1843 foi calculada em 361 :510$000 
r s,; e a despeza em 502 :902$245 r5" ha
vendo em conse«uencia um deficit de 
141 :392$245 rs. 

Explicando as rubricas das desp cza" 
O pres iden te declarou t er feito calculo 
caut eloso nas rendas do Rio Negro e 
dos dizimas , porque acreditava ua d i· 
minu ição deUas por alguns annos, de
vido, quanto á primeira, á revolução do 
Sul; e qu anto aos dizimas ao g,:ande . 

estrago qu e a ultima geada fizéra nas 
plantações de café e eanna de assucar, 

os dois principaes productos da provin
cia. O saldo exist ente nos cofres provin
ciaes era, em 30 de junho de 1841, ela 
avultada somma de 353 :190$737 rs., pen
sando o presidente qu e se lhe devia dar 
destino util e conveniente. De accôrdo 
com a lei foram compradas apolices no 
valor de 80 :000$000 rs. possuindo a cai
xa provincial, no momento, 175 daqueI
las apolices que lhe davam a renda an
nual de lO :500$000 rs, O inspector da 
Thesouraria prQPOz qu e se fizesse com
pleta separação entre as rendas provín
ciaes e geraes, ereando-se uma thesou
raria particular. Muitas provincias já 
haviam adaptado essa separação; e a 
idéa do inspector de entã-o fo i levada 
ao conhecimento da Assembléa para r~ , 

solver. 

OBRAS PUBLICAS, - Estradas , 
Pontes , - Assumpto de grande impor .. 
tancia á provinda, o presi,dente delle 
tratou longamente, dando preferencia á 
es tra<la que liga va o Porto de Santos 
ao interior da provincia. Dizia elle: -

, 

"Grandes, e admiraveis são os esforços 
que a provincia tem feit o' para ter uma 

bôa estrada, entre esta cidade, e a de 
Santos; lnas a natureza, como que que ... 
rendo pôr em prova a constancia, e es· 
pirita ernprehendedor, dos paulistas, op
poz uma barreira que até ha pouco ti
nh< , baldado t odas as tent a tivas. Era 
indispeusavel passar pela serra do Cnba .. 
tão, e a estrada q~e, ao principio , "e 
lançou sobre elta quasi, a prumo, era 
um embaraço t errivel para as comml1" 
n icações; todos os, volumes que não po
dem ser transportados sobre bestas só 

, 

passam por esta estrada á , custa de 
trabalhos mais que extraordinarios, e 
c.onl despezas enormes; e vós sabeis qlle 
isto é um mal incalculavel para o cOm
n1ercio. e para a industria, pois que 05 _ -lucros do commerciante minguam ne-
cessariamente com o accres'CÍmo das 
des,pezas de transporte; e qualquer in· 
dustria que dependesse do emprego de 
machinas importadas do extrangeiro, pa-
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rava ante a impossibilidade de cond,,· 
zil-as para cima da serra, visto que e:l
las são de ordinario, volumosas, e dunl 
peso tal que não podem ser conduúdas 
'em bestas. 

As difficuldades com que se tem con
duzido algumas machinas para a fabri· 
ca de ferro do Ipanema, as avultadas 
despezas ql1'e se tem feito com O trans
porte dellas attestam esta verdade. Era 
pois um desli'deratum· para a provinda 
inteira a achada duma vereda nessa ser·· 
Ta que, COlil um·a ligeira inclinação 50-

• 

bre o ho'r;zonte, facilitasse a passagem 
de toda a especie de transportes; e ca
be-me hoje a fortuna de annunciar-vos 
que esta diHiculdade longo tempo jul
gada insuperavel, acha-se afinal venci
da, com a abertura dum trilho desco
berto o anno passado, mediante os in
cessantes, e bem dirigidos esforços de 

meu ·antecessor, que o denominou - "Es
trada da Maioridade". Quando tomei 
posse da presidencia ache,i já em anda
mento os trabalhos para levar a effei
to seu aperfeiçoamento, e conclusão, c 
entendi que deveria dar~lhes o maior 
impulso possivel, bem' seguro da vossa -approvaçao. 

Como, porém, não houvesse ainda um 
trabalho scientifico completo para ser-

• 

vir de base ás disposições do Governo, 
acerca desta inlportantissima obra, e 
lneslno para ser trazida ao conhecimen
to da Assembléa, mandei pelo habil en
genheiro José Jaques da Costa O'uri
que levantar a planta, e tirar O nivela
mento da lnesma estrada, e -confeccio
nar um aproximado orçamento das des-, 
pesas necessarias para ser levada ao seu 
estado de perfeição. A inspecção da 
planta, e nivelamento, tirados com toda 
a exactidão possivel, vos mostrará, se, 
nhores, que já não pode entrar em du
vida que a provincia ha de, em breve, 

. , 
colher os beneficios duma estrada de 
carro por esta serra; pois que ella é 
possivel pelo mesmo trilho que primei· 
ramente se abr,iu e que está fielmente 

'-

representado na planta, e muito menos 
diHiculdades será necessar,io vencer des
de que os exames que se continuam "l 

fazer, par-a diminuir o lllalis possível o 
numero dos angulos, tiverem tão feliz 
resultado COlllO o primeiro que se fez, 
O certo é porém que esse mesmo trilho 
tosco, e estreito como está já é prefe
rido pelos v,iandantes por ser incompa
ravelmente melhor que a estrada actual. 
Para que o paiz pudesse colher mais de
pressa ·as vantagens da nova estrada, 
fiz alguma alteração no plano dado por 
meu antecessor, determinando que, por 
emquanto, seja feita na largura de 20 
palmos, o que tem permittido adiantar 
muito os trabalhos. 

Emfim, senhores, é preciso deixar de 
fa'lIar desta obra que traz captiva a 
m.inha attenção, para tratar doutras qu~ 
tanlbenl são importantes; porém não 
concluirei sem dizer-vos que todos os 
sacrificios que se fizerem para leval-a "
eHeito serão largamente compensados 
pelos inapreciaveis beneficios que eUa 
ha de trazer· á industr.ia da provincia, :: 
tambem affiançar-vos que as quantias 
que ,para eUa applicardes hão de se,· 
muito escrupulosamente despendidas_; 
pois que disto são um garante, o des
interessado desvelo que tem mostrado 
a favor da estrada e a reconhecida pro· 
bidade do inspector. della O chefe de Es
quadra Pau'lo Freire de Andrade, e não 
menos do administrador João Baptista 
da Silva Bueuo. Tinha resolvido contra
ctar COUl algul11a pessôa capaz, e por um 
preço certo, e muito inferior ao total 
das despezas que se fazem por adminis
tração, a conservação da estrada deste 
cidade ao alto da Serra e sua ramifica
ção ao Tanquimho; mas apesar de appa
recerem propostas vantajosas, vendo que 
o inspector della dava esperanças de 
conserval-a com a quantia annual de 
tres c-antos de ré,is, mais ou menos, unIa 
vez que se não fizesse obras novas, e 
ponderando, por outro lado, que talvez 
brevemente tenha de ser abandonada 
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grande parte da actual, por causa da 
nova, e muito preferivel direcção que 
se ha de dar a uma terça parte del'la, 
pelo menos a partida do alto da mesma 
ser-r-a, parte:<:eu-m1e prud~lflte adlia.r. -a 'feali ~ 

sação dest a medida, prov idenciando en
tretanto, a continuação das obras pro
priamente de conservação. 

A parte da estra-da do alt o da serra 
á cidade de Santos, acha-se e111 bom es
tado, e continua a ser melhorada por 
111eio de construcções solidas, e dura-
dour.as ; mas notando que era 
avultada a despeza que com eBa 

muito 
se fa-

zia, n1and ei limitar a um conto de réis 
mensalmente, e espero que a interven
ção do chefe de esquadra Paulo Freire 
de Andrade, que tambem é inspector 
della, não deixará de concorrer para a 
perfeição dos trabalhos, e economia da3 
despezas. Todas as estradas que são ra
mificação da de Santos ach a m-se em 
bom esta·do; pois qne o governo tem 
applicado par ticular cuidado em conser
vaI-as, e em procurar que sejam levadas 
ao gráo de perfeição compativel C0111 o s 
reeur·sos que offerece O pa'iz para , con5-
trucções desta natureza ". 

Tratava-se de ·abrir nova estrada 
para J undi.ahy e Itú. Achava-se . bem 
ad"antada a ponte de Sant' Anna . A 
estrada de communicação com ' a viUa 
de Ubatuba recebeu grandes m elhora
Jnel1'tos, em consequencia delle s au~men
larem cons"deravelmente as rendas da 
re spec tiva barreim. A estrada de Cara
guatatuba estava em bôas condições e 
no momento trabalhava-s e no calç.a
menta da sub.ida da serra. A verba para 
a estrada· de S. Sebast ião a S. J osé do 
Parah it inga, quasi esgotada, neccessi
ta va de reforço .. O inspector da es tra· 
da era o padre Manoel de Faria Dor ia 
de quem a pres,iden<CÍa tinha as melho .. 
res referencia-s. 

Prosegu'Íam as obras da estrada en
t re Santo Amaro e Conceição de Ita 
nhaem, existindo já 14.000 braças pre
paradas. Trabaihá ra- se sem cessa,r nas 

. 

, 

e~trada s de P a ra naguá, Morret es e An-
o , _ 

tOllma para qu e es sas povoaçoes se 
communicassem com as de serra acima , 
Existiam pa ra tal Iim du as estradas a 
da - Campina - de diificil transito, e 
a do - Arraial - qu e apresentava uma 
quebrada, tão aprovei tavel, qu e com 
pouca despeza se prest aria ao transito 

de carros. 

Não ha:viaJ , co.mmunicações directas 
en tre Paranaguá, Santos e povoações 
de serra ac·ima. Cogitava -se de abrir 
es tradas en ire Parall apallel1la e Xiriri
ca,; Itapetininga e J uquiá. A es t rada da 

• 

Marinha para o sul da provincia, desde 
Santos até Cananéa . , ecebeu melhora
mentos. Mandou-se li ga r Iguape a Ca._c 
nanéa; e Xiririca ao rio ]acupiranga. 
Auctor.isou-se a constru cção de es trada 
ligando Cananéa ao município de Curi
tyba. Tornava-se necessar io cuidar das 
antigas estr·a.clas do chamado Norte da 
provincia, cujo estado er a pessimo. 

O goyerno tna·ndotl ab:- ír uma es trada 
qu e, partindo da vill a do Principe pelo 
Campo- do Tenente i05 5f ter • a serra 
da Jararaca, da ndo commun ic ação com 
o Porto do Rio de S. Francisco na pro
v,inda <le Santa Catharina. A estrada 
geral ligando S. Paulo á Capit'al do Im
perio, . tinh a re-cebido melhoramentos, 
sendo sat isfactorio o 5ê: 11 es tad o . A e3 ~ 

Irada denominada yIamb l1 caba estava 
conclui'da, te ndo o Gove rno comb inado 
com o presidente da provinc ia do Rio 
de J ane·iro para que man das; e ia zer a 
sua parte, que, atrav essando te rr itor ío _ 
fluminense ia ao porto d e em barque, 

Tratava-se d e construir a ponte da 
Cachoeira, muito neces sar i"a ao tran sito 
da estrada de Mambucaba . Tin ham s ido 
felizes as diligencias fe ita s para enco n
trar tn elhor vereda nos municipios de 
Guaratinguetá e Cunha. A est rada Ce~ 

zaréa encontrava-se em bom estado, 
ne·cessitando porém de melhoramentos. 
A estrada dos Ramos precisava de uma 
ponte no Rio do Braço, e .de calçadas 
na serra. Foram orçados os t rabalhos 

• 
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paTa a estrada de Jurubatuba até Mo
gy das Cruzes. Estavam em andamento 
as obras necessarias na estrada de So
rocaba á villa de Castro, entre ellas as 
pontes de Jagu<tricatú e Yapó, e o ata
lho nas Furnas. 

A ponte sobr,e o Rio Sorocaba fazia
se com todo cuidado e perfeição. Além 
de obras, o pres.idente deternlinou diver
sas e:x:plorações: - entre elIas uma para 

estrada em linha recta da freguezia das 
Palmeiras ao porto da Victor ia no Cam
po de Palmas. Estava feita a explora
ção pan abertura de estradas entre a 
villa de Constituição e Cuyabá pela 
margem do Rio Paraná, numa extensão 
de 81 leguas, não tendo sido feita a ex
ploração da picada que passava por 
Arara,quara, devido ás chuvas. O pres,i
dente mandou rever toclits as vallas da 
Varzea do Carmo e desentulhar o. Ta
manduatehy para evitar aguas estagna
das tão perto da cidade, tendo essas 
obras custado 125$000 rs .. 

Isso foi um remedio provisorio, 111as 

o pres,idente mandára estudar os meios 
de resolver: o problema evitando assim 
a repetição do phenomeno das inunda
ções tão prejudic,ial á saúde, devendo 
ser o rio encaminhado directamente dos 
Lazaros até debaixo da ponte de Sant, 
Anna. O canal de Iguape estava quas; 
concluido, 
os furados 
1840; e já 

o rneSIllO acontecendo com 

da Ribeira, decretados em 
se trabalhava na aberturo 

dos novos, recentemente determinádos. 
Os furados tinham por fim. encurtar as 
grandes voltas da Ribeira e, portanto, 

• 

as v·mgens. 

JARDIM PUBLICO. - Foi construi
do muro na frente e assentado portã'J 
de ferro C01l1 pilares de cantaria. 

CASA DE CORRECÇAO E CA-
DEIAS. - Achava-se bastante adean
tada a Casa de Correcção. A cadeia da 
cidade de Santos fazia-se com cuidado: 
seria edificio solido e perfeito. Outra~ 

cade,ias precisavam de reparos e novas 

construcções desse genero tornaranl-

se necessarias elTI varias pontos do ln-
• tenor. 

EGREJAS MATRIZES. - O Gover
no providenciára C01l1 zelo no emprego 

das verbas para o serviço do culto c 
não poupava esforços para que todas 

as parochias tivessen1 lnatrizes decen~ 

tes e proporcionad3$ ao numero de seus 

habitantes. A Assembléa tomaria em 
consideração os pedidos de novos au

:x;ilios, afim de que, aos poucos. a pro
víncia toda possuisse templos compati-

• 

velS C01l1 o seu progresso. 

CONCLUSAO. - São estas as pala
vras com que o presidente encerrou o 
seu relataria: - "Sobre lTIuitos outros 
objectos á cerca dos quaes - " nao taço, 
nem é possivel fazer, especial 111enção 

neste relataria, podereis exigÍl~ as infor
mações, ou es.clarecimentos quaesqUf!r 

de que carecerdes para o andamento de 
vossos trabalhos, que com a maior 
pro111ptidão e fra.nqueza vos serão sem 

duvida alguma ministrados por esta pre .. 
sidencia. Não é justo, senhores, que 

por 111ais tempo fatigue a vossa atten

ção benevola; antes porém de concluir 
, . . '-permlttl que eu aproveIte a occaSlao, e 

° lugar, para pagar un1 tributo devido 
ao merecin1ento,' e á verdade: é esta 
senhores, a declaração solemne de que 
durante o tempo da lninha administra
ção encontrei constantenlente, em to
das as au'ctoridades, e empregados pu
blicos da provincia, com rarissünas ex
ce:pções, a 111aior assiduidade e zelo no 

cUlnprimento de seus, deveres, 
pontual, e judi.ciosa observancia 
dens do Governo . 

• a lnalS 
das or-

E' á cooperação leal e activa de taes 
auctoridades e empregados publicos, e 

com .muita especialidade ao prestin10, 

intelligencia e probidade do digno e lit
terato secretario da presidencia,' que 
sou devedor dalguma cousa que de bom 
pude fazer emquanto tive a honra de 
administrar a provincia. QueiralTI elle:3 

pois a·ceeitar, com este publico testemu
nho, os ll1eus sinceros agradecimentos, 



." bem merecidos louvores, louvores que 
tambem saudosament e tributo á provin
·eia inteira , emquanto faço arde ntes vo
tos ao Alt issimo para que ella continue 
sem perturbação na majestosa carreira 
de sua progressiva prosper idade. 

Possa a heroica provinc ia de S. Pau
lo, pela virtude de seus habit antes, e 
por sua inabalavel fidelidade á P essôa 
Au.gusta do Monarcha Brasileiro, con
tinuar sempre brilhante fo rmando a 
mais preciosa joia, o mais formoso flo
rão da Corôa Imper ia l! 

Palacio do Governo de S. P aulo, 7 de 
janeiro de 1842. M igL!el de Souza Mello 
>e Alvim" . 

• 
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• 
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dente Miguel de Souza MeUo e Alvim 
,·êr: Chronologia PauliSita, de J. J. Ri
beiro, 2.· vaI. !.' part e, pago 101; Sacra
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• 
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- Ode pindarica; Rio de Jan eiro, 1811, 
pags . 8 ; Poesias. livro inedit o que a fa
Ipil ia conserva, segundo affirma Sacra-
m ento Blake. 
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JOSE' DA COSTA CARVALHO 
(marquez de Monte Alegre) nasceu na 
Bah ia do legitimo consorcio de José d. 
Costa Carva,lho, patrão-mór da Barra 
da ci<lade de S.Salvador, com · d. Ignez 
Maria da Piedade Costa. Em 1819 re · 
ceb eu O diploma de bacharel em scien
cias juridicas e sociaes pe1a Universida
de de Coimbra; volt ando á patria, foi 
nomeado ju iz de fóra da cidade de São 
Paulo e mais ta rde seu ouvidor, -exer* 
cendo os · dois cargos em 1821 e 1822. 
Casou-se Com d. Genebra dé Barros L ei
te, de impo rtante familia paulista; e, 
domici li ando- se definitivame nte na Ca
pital de S. Paulo, deu expansão ao seu 
talento multiforme. 

Em 1827 funidou o per iodico - Pha
rol Paulistano - que foi o primeiro jor
nal exist ente, e Conl esse' nome, na 
m esma Capital. Esse jornal defendia as 
idéas liberaes, sendo ' redigi<lo por seu · 
fundadOr e proprietario, e por outros 
amigos e collegas, todos de br ilhante t a .. 
len to, figurando entr e eUes A ntonio Ma
ria no de Azevedo Marques .e Odorico 
Mendes. Foi eleito me mbro da Assem
bléa Cons tituinte Brasileira pela sua 
prov incia natal; mas, . a de S. Paulo ele 
geu-o depu ta,do á prim eira, segun-da c 

quarta legislatu ra s. Companheiro ie 

Paula 
cello s 
breve 

Souza, Fei jó , Evaristo, Vascon
e tantos outros, tornou-se enl 

um dos mais eminentes chefes 1'0-

litícos; e tal foi o seu prestigio, q1JC 

por vezes presidiu a Camara dos Depu
tados e depois o Senado. Quando se de · 
ra m os acon tecimentos de 7 de abr il 
de 1831, e houve a abdicação do primei 
ro imperador, o dr. José da Costa Car-

, . 

• 

va lho (barão, visconde e marquez de 
Monte Alegre) fez parte da regeneia 
permanente, conservando-se no exerci ·, 

I cio eHectivo do cargo até julho de 1833. 

Dessa data em deante retirou- se par. 
S. Paulo, não voltando á r egencia. 
Quando com a ext incção da regencia 
trina se proced eu á eleição da regencia 
una, o dr. Costa Carvalho recebeu vo
tos para esse elevado cargo, mas foi 
derrota<lo pelo padre Feijó, seu velho 
com panheiro de lucta s, e depois ini
migo. Em consequencia da rebell ião de 
1842, oecorrida nas provincias de São 
Paulo e Minas, foi o padre F eijó preso 
em Sorocaba e deportado para o Es
pi rita Santo, porque o dr. Costa Carva
lho. então presidente da provincia, viu, 
na permanencia do padre F eijó em São 
Paulo, ameaça constante á ordem pu
blica. Foi dir ector da Faculdade de Di· 
reito de S . Paulo, desde 1835 até o ann0 
seguinte. Em. 1839 mereceu ser eleito 
se na<lor pela provincia de Sergipe. 

O dr. Costa Carva lho alistou-se nas 
fi leira s do partido conservador que sur
giu da scisão do partido liberal, em co n
seq uencia da s discordias havidas após os 
acontecimentos de 7 de ab ril. Em 1841, 
foi agraciado com titulo de barão de 
Monte-Alegre; e com a carta de conse
lheiro de esta<lo em 1842. No anno se
guinte, foi nom eado visconde j e no de 
1854 marquez de Monte-Alegre; fez 
pa rte do gabine te de 29 de setembro de 
1848, em companhia do marquez de 
Olinda (a qu em substituiu na presiden
cia do conselho) de E usebio de Quei· 
roz e Souza e M ello. 

Presidiu tambem o, gabinete de 8 de 



128 

outU:bro de 1849, de que fizeram parte - ceu no dia 7 de fevereiro de 1827, quan
vultos notaveis da política conservado- do o dr. 'Costa Carvalho completava o 

, 

ra. O dr. Costa Carvalho foi um homem seu 31.° anniversario natalicio. O mar-
de incontestavel valor politico, pela sua quez de Monte Alegre in.fluiu poderosa-

.,.:.- , .' 

ilIustração, caracter probo e patriotismo mente nos destinos .da politica brasilei"" 
esclarecido. A sua carreira politica e so · e paulista. Reflectido e calmo, rico e 
cial attesta o alto merecimento da sua int"lIigente, actuou na sociedade de seu 
personali.dade. Foi president e da provin- tempo de man eira constante e beneficá. 
cia de S. Paulo, no periodo que vae de Espirito equilibrado sempre se ba teu 
20 de janeiro a 17 de agosto de 1842. pela ordem e paz interna e externa. A 
Como já se viu, a rebelIião de S. Paulo quéda de Rosas na Argentina e o res-
deu-se justamente quan.do o marquez ,de t abelecimento da tranqu ilIidade em São 
Monte Alegre era pres idente da provin- Paulo são acontecimentos notaveis, que 
cia, pelo que durante o exercicio della augmentam o brilho da fulgurante per-
não poude elIe occupar- se senão de t ,a- sonalidade politica do dr. José da Costa, 
balhO,s referentes ao r estabelecim ento da Carvalho. 
ordem publica, gravemente compromet- Em torno de seu nome podem ser 
tida. Contrahiu segundas nupcias com 
d. Maria Isabel de Souza Alvim, a qual, 
tendo enviuvado do marquez de Monte 
Alegre, casou-se com o dr. Antonio da 
Costa Pinto e Silva, que tambem pre
sidiu S. Paulo. 

O dr. José da Costa Carvalho falleceu 
na cidade de S. Paulo em 18 de setem
bro de 1860. Seus restos mortaes de~ .. 
cançam no cemiterio municipal . da Coo· 
solação. Foi conselheiro de estado, gran
cruz do Cruzeiro e da Legião de Hon
ra; membro do Instituto Historico e 
Geographico Brasileiro e primeiro pre
sidente da sociedade de Estatistica do 
Brasil, fa zendo egualmente parte de mui
tas outras sociedades literarias e scien
tificas. Tomou ,parte activa nas luctas 
pela independencia -do Brasil; test emu
nhou o casamento da princeza d. ,Fran
cisca, irmã de .d. Pedro lI, com o prin .. 
cipe <le Joinville. Foi durante O seu go
verno, como presidente do gabinete de 
8 de outubro de 1849, que a Republica 
Argent ina , se libertou <Ia dictadura de 
Rosas. 

• 

Além de seus relatorios oHiciaes, es-
creveu - Instrucções para reconheci. 
mento e explOração do rio S. Francisco 
- O Pharol Paulistano fórma uma col
lecção de 6 volumes desde 1827 a 18;:2. 
O primeiro numero desse jornal appare· 

escriptas muit as paginas, e <Ias 
interessantes, da historia politica 
ministrativa do seu tempo. 

• 

•• •• 

• 
rnalS, 

e ad-

O barão de Monte Alegre não 
latorio da sua administração. O 

fez r~

estaria-
dos negocias provinciaes consta do re· 
latorio que o, seu antecessor Miguel de 
Souza Mello e Alvim , apresentou em 
1842. T endo havido em maio daquelle 
anno a revolução chefiada pelo briga
deiro Rafael T obias, senador Diogo Fei· 
jó, dr. G3Jl>rDeI Ri1>eiro dOIS Sa.n,tos e 
outros, e havendo o barão debi:ado " 
presidencia em 17 de agosto daquellt: 
mes~o anno, não teve opportunidade dt" 
dIrigir-se á A ssembléa Proviflcial, que 
só se reuniu em janeiro de 1843'. O pe
riodo governamental do presidente dr. 
José da Costa ,Carvalho, aliás de -pOUCOS' 

mezes, decorreu todo no meio de gra · 
viss ima agitação, limitando-se, portanto, 
a sua acção ao empenho de restabe· 
lecer a ornem, vencendo e pynindo os 

, .. ' 

cu1pado.s . Foi o que elle fez com o con
Curso do ' governo imperial. 

Em torno do seu e do nome do gc
,neral Luiz Alves de Lima e Silva (barão· 
de ,Caxias) póde ser escripta a historia 
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da revolução paulista e mineira de 1842. 
A esse acontecimento far-se-á desenvol
vida referencia quando se tratar da 1'1'e
sidencia de 1843. 

* * 

BIBLlOGRAPHIA - O marquez de 
Monte Alegre escreveu documentos, re· 

• 

la torios e informações officiaes nOS mui
tos e elevados cargos que occupou. Foi 
j omalist a e fundador do Pharol Paulis-

• 

• 

• 

tano, primeiro jornal que segundo se af-· 
firma viu a luz em S. Paulo (182i ). 
Sobre o marquez vêr: - Azevedo Mar
ques, 2.' parte, pago 36; Sacramento· 
BI .... e, v.ol. 4, !pago 399; Teixeira de 
Mello, Ephemeridcs, varios dias; Inno
cencio, 'letra ]. pago no; Sisson, Galeria . 

. de Brasileiros IIlus!res; Revista do Ins= 
tituto Histodco e Geographico Brasi
leiro, vol. 23, pago 685; João Baptista de 
Moraes, Revolução de 1842; Antonio. 
Egydio Martins, São Paulo Antigo. 

----
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quando se tratou do luesmo dr. José 
Carlos Pereioca de Almeida Torres, vis
conde de Macahé, 3,' presidente dc São 
Paulo, 

" , 

_', .I. 
r: • ',' 

Em sua Fala dirigida á Assembléa e1l1 

7 de janeiro de 1843, o presidente as
sim expOZ a situação dos negocias pu
blicas provinciaes: ~ "Senhores da As

sEmbléa Provincial. E' com a maior sa-
, 

tisfação que l11e vejo ainda uma vez no 
seiada representação duma Provincia. 
onde encetei minha carreira publica, 
cuja administração me telTI sido -pnr 
duas vezes confiada, e que me tem aco
lhido senlpre C0111 os mais lisongeiro6 

testemunhos de amizade, Certo pois que 
me ouvireis -COll1 attenção, e que rele
v'areis as faltas, que por ventura se no
tem nasinfornlações, que passo a dar

vos eUl cumprimento ela Leí, 11enl por 
isso abusarei da vossa paciencia, fati·' 

gando-vos COli1 LIma exposição mais nli

nuciosa do quecollvem., antes limitar-
111~-ei a tocar de leve no pouco, que 
pude colher durante o curto prazo des
ta minha adnlinistração, e' que era pos .. 
sivel fazer-se no ultimo intervall0 de 
vossas Sessões, reservanclo-nle para na 
correspondencia ófficioil chamar vossa 
attenção sobre objectos particulares) 
quedella n1e pareçan1 dignos, e satis
fazer--vos COIn as informações que, exi

girdes" . 

SECRETARIA DO GOVERNO.
Achava-se em dia o expediente da re· 
partição. Attendendo á grande somma 
de trabalhos extraordinarios, devida :, 

perturbação da ordem pub11ca, no de
curso do anno de 1842, os· empregados 
receberal11 gratificações. 
lhorar os vencimentos 

• • nos, por sereln eXlguos., 

Convinha me
dos fun<:ciona-

TRANQUILLIDADE PUBLICA. 
"Todos sabemos, senhores, (C0111 indi
zivel magu'a tenho de tocar em lnat~

ria tão melancolica), todos sabemos 
que pela prinleira vez o grito da rebel
Hão se fez ouvir na provincia de São 

Paulo, e que sob os mais frívolos pre
textos pegou-se e111 armas contra o Go

verno de S. M. ° Imperador! No dia 
17 de maio de 1842 n,a cidade de Soro-, 

caba, e nos seguintes na cidade de Itú 
e em algumas villas. circumvizinhas ao 
sul desta provincia.· teve lugar o acto 
revolucionario. Ao norte nas villas mais 
proximas ao Rio de Janeiro, e ao de
pois na cidade de Taubaté, e nas viUas 
da Parahybuna e Pindamonhangaba 
fez-se logo' sentir a grande agit·ação 
que manifestou o interesse que tOlnaram 

pela causa da rebellião, 

Enl algum lugar, como em Call1pinas, 

no ponto da Venda Grande, (doloroso é 
dizel-o), o sangue de nossos innãos foi 
derramado de parte a parte. Naquellas 
pr.imeiras povoaçÕes, durante o tempo 
enl que estiveram fóra do regimen le
gal, nenhum crime se perpetrou além 
do politico. Não assim em Taubaté e 
Silveira-s; na prirndra dois cida,dãos iner .. 
ll1es e presos na cadêa foral11. victimas 
da ferocidade dos anarchistas, e na se
gunda o sub-delegado de policia teve 
de succumbir á descarga da força si
tiante. " Quando porém cheguei á pro
vjn~'ia,- e tomei cOnta '-da sua' adminis-
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tração em 17 de agosto, já as energicas 
providencias do Go·verno Imperial, a op
portuna execução dellas pelo dist incto. 
cidadão meu antecessor, e mais que tudo 
a frieza conl que os proprios desconten ... 
tes acolheram o movimento e o levan
tamento etn mass'a de grande maioria 
da provincia . contra elle, tinham-o ja 
suffocado em todos os pontos; e tres 
mezes eram ap enas decorridos depois do 
brado erguido em Sorocaba, quando o 
bravo general, qu e aqui o abafára, e,:,:;

tava por esse·s mesmos dias extirpando 
oS uHimo~ restos de outra rebellião, 
noutra provincia, a mais de cem leguas 
dos limites desta. 

Es te r esultado pode fazer-nos tomar 
esse ephemero movimento por um be
neficio da provín,cia, pois deve ter es
carmentado aos mai s ousados, e con
vencido a todos de que a provincia de 
S. Paulo, bem que sempre Evre e ge
nerosa, é tambem sisuda. leal, e 111ais 
que tudo amiga da ordem sem o que 
não pode haver liberdade. Reduzindo-se 
pois a minha missão a consolidar a or
dem e a tranquillidade, felizmente tão 
de prompto restabelecidas, entendi que 
para isso o que maís convinha era eo-

• 

operar para que, por um lado não esca
passem a justa punição de seu delicto 
os principaes auto'res do movimento, ao,:; 
quaes sómente a nossa legislação impõe 
penas, e, por outro lado) a ignorancía, 
ou os odias, as paixões, e intrigas 10-
caes tão r mesquinha·s, !Quanto:· activas, 
não envolvessem na perseguição e no 

• • extenlllnlO os cegos instrumentos da 
rebellião, que, constrangidos ou ilIudi
dos, a<:ompanharam o movimento, mui
tos cuid<tndQ talvez que não faziam 
mais do que obedecer a au toridades le
gaes, que o habito lhes ensinára a res
peitar. 

Felizmente a nOva organisação judi
cia'ria d eparou-me os meios de satisfa
zer a estas vistas de uma verdadeira 
politica (pois que eram justas e hones
tas), .por via da jurisdição cumulativa, _ 

que para a formação de culpa aos 
attribuiu a todas as auctoridades 

, 
reo:, 

poli-

ciaes inclusivé o chefe deltas na pro
vincia. Um ·facto, que, por estender seus 
funestos e(feitos sobre ~.ma grande par
te da provincia, não deixava de ser um 

, 
50 e o mesmo em suas causas, em sua 
tendencia, e em seus criminosos resul· 
ta dos, pareceu-me que só poderia ser 
bem a1preciado num processo unico, e 
esse organisado por um magistrado ju
ri s,perito e habil, qual o doutor chefe 
de policia, que, por fortuna em sua não 
residenCía na provincia durante a rebel
tião, e enI sua re·cente nomeação, offe
r ecia, a garantia de imparcialidade. En
carreguei-lhe -portanto a organisação do 
grande processo de formação de culpa 
aos cabeças da rebellião, servindo-me da 
auctorisação que me confere o a'rt. 60 
do Regulamento de 31 de janeiro do 
anno proximo passado para ordenar·-Ihe, 
como ord·enei, que se dirigisse. aos pro
prios' lugares, onde a rebeHião se t i
nha manifestado, para ahi instituir o 
processo, com faculdade de avocar os 
começados pelos juizes locaes. 

Cump'r e por esta occasião advertir 
que, tendo o governo imperial, por D e· 
ereto n. 180 de 18 de junho do anno 
proximo passado, annexado provisoria ~ 
mente á provincia do Rio de Janeiro os 
municípios de Guarat>nguetá e os qu e 
se lhe seguem ao norte desta provin
cia, ahi teve o chefe de policiarespect i
vo de organisar logo um processo ge
ral e semelhante sob"e o mesmo crime, 
o qual, ha muito, se acha no Archivo da 
Policia desta cidade. A disposição do 
citado D eCreto cessou tambem logo pelo 
outro que o revogou ' de n. 215 de 29 de , 
agosto do mesmo anno. O inconvenien-
t e de mais alguma demora que tem ha
vido na decisão da sorte dos culpaq.os, 
que nu.nca se deve deplorar, quando com 
essa demora se consegue uma mais : jus
ta apre'CÍação dos factos, e um mais 
exacto conhecimento da criminalidade 
ou innocencia dos réos, era tanto me .-
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nos attendivel, quanto as providencias 
para se fonnarrem as novas listas dos 
jurados, que deviam julgaI-os, tinham 

Bigo talúbem retardadas, parte pelas dif
ficuldades, que sempre acompanham as 
novas instituições, parte pela propria 
rebellião, que tudo paraJlysou. 

Essa medida pois, que reputo capi-, 
tal, e que foi approvada pelo governo 
Imperial, o emprego da força militar 

necessaria á disposição das auctoridades 
policiacs nos lugares que soffreranl as 

convulsões da revolta, tem sido bastan
te para restabelecer a confiança enl toda 
a parte, e fazer com que os pacificos e 
industriosos habitantes da provincia vol~ 
tenl ás 
çlão-mc 

suas ordínarias 
emfim aprazer 

-occupaçoes; e 
de poder-vo6 

. annunciar que a provincia está perfeita
ll1cl1te tranquiHa. Antes de passar a ou

tro objecto, devo tambcm C0111111Unicar

vos que na occurrencia das desgraçadas 
circumstancias, ctn que naquelle tempo 
se achou a provincia, foram suspensas 
pelo Decreto 11. 168 de 17 de maio al
gumas das formalidades das garantias 
indivicluaes cujo effeito cessou pelo ou
tro Demeto n. 225 de 25 de setembro 
do dito anno; E, para honra do gover
no, e das diversas auctoridades da pro
vincia, nenhum abuso (ao ll1enos que lne 

conste) se fez desta medida". 
,CULTO PUBLICO. ~. Achavam-s~ , 

providas as cadeiras de ensino creadas 
• 

para educação dos moços, que se de-
dicaSSEm á carreira sacerdotal, tendo 
havido cuidado na escolha dos professo
res: O presIdente observava COIn triste
za, porém, que na maior parte dos luga
res, onde se manifestou o lTIovimento 
revolucionario, os cletigos, e até os pro
prios parochos, tonlaraln neUe parte 
muito activa. Era lastimavel tal proce
diInento, tão escandaloso, quando é 
certo que na sociedade brasileira os n11-
nistros da religião eran1 reconhecidos 
C01110 pregadores incessantes dacarida
de; soffrimento, humildade e obediencia 
ás leis e auctoridades. Os sacerdotes não 

. tinha!l1 excusa por impellireln as ove
lhas do seu rebanho. a ll1ancharel'l1-Se 

em sangue f'raterno. Tomando em consi-
. 

deração a sua qualidade de sacerdotes, 
o Governo Imperial auctorisou o prela
do diocesano a remover temporaria
D1e-nte para diversos pontos os cleri
gos que se tornaram mais escandalosos 
na lucta !raticida. 

I ADMINISTRAÇAO DA JUSTIçA. -
A divisão judiciaria continuava a mes
ma, sendo, porém, insufficiente o nu
mero de jurados. O governo encontrou 
muitos obstaculos para pôr enl cxe~ 

cução a refonna judiciaria, devido á for·· 
te opposição que teve aquella mesma 
reforma. Generalisando-se, porém, a con
vicção ,de que as. novas leis não atacav-a111 
as publicas liberdades, as novas auctori~ 
dades iam exercendo as suas futlcções 
em toda a provincia" se111 queixas nern 
reclamações. 

ESTATISTICA. - "A nova orgal1isa
ção policial, de que acabo de fallar-vos, 
faz tambem esperar que brevemente te
nhamos unl arrolamento lnais ou menos 
perfeito da população, o que é de tão 
reconhecida utilidade; e iguahnente uma 

estatistica dos crimes, que possa ser de 
algum prestimo. 

Sabeis, senhores, que nenhum dos 
meus antecessores até O' presente tentou 
sequer a execução da Lei Provincial nu
mero 6 de 19 de fevereiro de 1836, que 

. 
prescrevia a fórma desses arrolalnentos; 
e tereis tambem notado que todos se 
têm queixado da impossibilidade de oi
ferecer algum trabalho, que não fOSSe 

sobre-maneira incolnpleto, acerca da es
tatistica criminal da provincia. Hoje, es· 
sas obrigações sendo impostas expressa
mente á auctoridade de nomeação do 
governo. e que formam um·a cadeia re
gular e systematica desde o chefe de 
policia inspector de quarteirão, • ate o 
devemos ter es,peranças muito mais fun
dadas de se obterem dados positivos so
bre essa palrte da estatistica, e então, 
por via dessas auctoridades, ou de ou-
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tras que com , a nova orga nisação judi
ciaria ficarão menos sobrecarregadas de 
attribuições , poderá o governo colhe,· 
sobre a producção da provincia, sobr e 
sua importação e exportação, e sob r e 
muitos outros objectos, que geralmente 
se t em concordado pertencerem ao do · 
minio da estatist ica. noções nla is segu· 
ras, e organisar quadros, que não ac
cu sem falta de civilisação da provincia. 

1sto, porém, O tempo é que ha de 
ir trazendo ' aos poucos, pois que por 
agora m.uito se tem feito em poder 
montar- se o novo systema judiciario, c 
em tratar-se do expedient e que não ad
mitte demora ." 

INSTRUCÇÃO PUBLICA. - Cont i
nuava no m esmo pé em que a deix ára 
o presidente I antecessor; e as reda-

• 

mações contra a negligencia dos profes -
sores, faha de fiscalisação .. reduzida fr e
quencia e out ros males ai nda não ti
nham desal'parecido. Ao poder legis la
tivo competia estudar o assumpto e de
cretar o remedio. Os isenlinario-s de edu
candos de ambos os sexos em S. Paulo 
e Itú funcc ionavam regularmente, cou
vindo não esquecer de dar destino ás 
educandas, que chegassen1 a certa .eda
de, para que se re tiré.lSSenl da casa, ha
vendo assim luga r para a entrada de 
novas. Installára-se o Gabinete Topo
graphico, sob a direcção de um enge
nh eiro de merito. Era preciso dar-lhe 
um a judant e. para que o estabelecimen
to correspondessc aos intuitos de sua 
creação: p'r eparar pessoas apta s para a 
con strucçao de es tradas, pontes e obra ; 
publicas em gera1. 

VACCINA. - Os recursos votados - . . . nao perl111ttlam que a vaCC1l1a tornasse 
o desenvolvimento desejado. 

ILLUMINAÇÃO. - Durante o mo
vim ento revolucionario ° Governo de· 
terminou que a illuminação publica func
cionasse até o amanhecer, o que acar
retou augmento de despesa sobre O 

qual era preciso providenciar. A illumi
nação ·até a meià noite era medida in-

completa; e ~ sendo ella UIn meio de po
licia devia funccionar todas as noites, 
desde o crepusculo até a madrugada. Tal 
melhoramento, porém, trazia ao mun i
cipio encargo pesado e preciso se fazia 
remediar tal estado de causas. 

FORÇA PUBLICA. - "A o Guarda 
Nac ional pres tou, durante a crise, por 

•• • • • que passou es ta prOVInCla, servl~OS mUl-

to impor tantes; e ainda uma parte 
c1ella, sobre tudo na capital, se conser
va debaixo darmas. Sua organisação 
porém (cu mpre não dissimular) longe 
está de ser a luais propria para os f:n s 
da disciplina e instrucção, e dar ao ser
viço aquella regular idade, que a tornam 
menos pesado aos - cidadãos m a i5 -pro
veitoso ao s interesses publicos .. e ma is. 
excita o enthusiasmo dos chefes e of
ficiae s· da dita Guarda. A falt a de se-

, . . -

gurança nos postos, que ate aqul a in S-

tabilidade em t udo o mais, e a a usencia 
de toda a sorte de recursos na s mão, 
do governo, pócle em parte jus t ificar; 
a forma do alistamento, qu e ta nto se 
presta ao pa t ronato e injustiças; e. pelo 
que toca a esta provincia em particular, 
a dep endencia de propostas das Cama-

. 

'ras para provimento desses mesmos 
postos; s'ão obs taculos sempre renascen · 
tes, que impedem todo e qualquer me
lhoram ento dessa instituição. 

Ma,s, c-omo estes inconvenient es têm 
sido geralmente sent idos, e o remedio 
a elles sempre e instantemente recla
mado perante os poderes supremos da 
nação, póde-se esperar que o Corpo Le
gislativo Nacional, depois do ' immenso 
passo dado' na cureira dos melhoramen
tos com a reforma judlciaria e policial, 
que, nas deu com a Lei de 3 de de
zembro de 1841, se veja agora assaz 
desembaraçado ,Pa ra fazer outro tanto . "", , . 
com uma lnstltulçao, que , e o mais se-•• 
guro garante da O'l'dem, da liberdade, e 
da integridade do Imperio. 

Logo que me cheguem as informa
ções, qu'e tenho pedido a todos os che
fes da Gua rda Nacional, ser-vos-á pre-
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'sente um mappa da Força ""tual della, 

·que não foi possivel organisar já, por 

desejar o governo a'Presentar-vos um 

.qpadro mais completo. Tambem se de

vem g,randes louvores á Guarda Poli

cial pela maneira, porque se prestou 
• • 

·ao serylço na mes·ma cnse, ConServan-

do-se por alguns mezes na . capital Ulll 

batalhão, formado exclusivamente della, 

·que fez o serviço da guarnição. Com 

a nova organisação da Policia passo!, 

esta guarda, canlQ era de razão, a fi

car debaixd da acção immediata dos 

d elegados e subd elegad os o pelo Regula

mento de 16 de abr;1 do anno proximo 

passado, que vos será presente: e sen

do estas auctoridades dependentes da 

acção do governo, não é possivel que o 

serviço deixe de lucrar mui to com tal 

med ida ". A respeito do Corpo de Mu

"nicipaes Pernlanentes, o presidente - re

servou-se para informar em outra op

-portunidade. 

CATECHESE E CIVILISAÇAO DOS 

INDIOS. - Havia receios de novos as

'saltos contra Gua'rapuava, COlno os de 

1839, visto como nas proximidades do 

povoado achavam-se bandidos, desordei

ros e · vagabundos, qu e am-eaçavanl sa
'ques, mortes e devastações. Para ali mar

chou uma força <lo Exercito sob o com

mando de official de confiança. Posterior

m ente, o governo Imperial mandou re

tirar a força de linha, d'e modo que era 

n ecessa'l"lo normalisar o policianlento <.lo 

povoado, creando um a força regular ou 

entregando o se rviço á Guarda Nacio

nal. O Campo de Palmas achava-se tam

bem necessitado de força e tambem de 

medico, pharmaceutico, capellão, ferra 

dor e medicamentos. O medico contra· 

ctac;!o, chegando a P aranaguá julgou-se 

desligado do contracto, allegando doen

ça . . Não havia ferrado-r nem capellão de 

modo que tudo alli era difficil. 

O bispo diocesano nomeou um padre 

estrangeiro para a capella do Campo de 

Palnlas; mas não havia o indispensa vel o 
o 

• o 

para a realisação de qualquer cerimonia ' -

do culto. O presidente pedia aos depu

tados O ordenado de 1:000$000 rs. por 

anuo ao sace rdote que fos se permane

cer na povoação de Pa'lmas; e que tam

bem tomassem com brevidade todas 

aquellas medidas julgadas necessarias ao 

progresso e seguran ça da nova povoa-
-çao. 
NOVOS ESTABELECIMENTOS. -

Ainda não funccionava O Banco Pau

listano. A rebellião de 1842 tudo per

turbára, tendo sido gastos com a tropa 

ll1ilitar as sobras· da caixa provincial, 

destinadas ao fundo do Banco, pelo que 

f icou suspensa a organisação desse es

tabelecimento de credito. Pelos mesmos 

motivos não tiveram execução as leis 

creando a Escola Pratica, para cultura e 

fabr icação do chá; e o Archivo Publico. 

E stavam tambem por instaUar as vi1las 

de r·ecente creação; e bem as sinl, como 

é facil d e comprehender, paralysou-se 

tudo .quanto o gover.no só poderia 

em pratica em regimell de paz. 

NOVOS DESCOBRIMENTOS . 

• por 

-
"Ser-vos-ão -presentes as pa,rticipações, 

que teve o governo do descobrimento 

do Campo denominado - Pa equerê -, 

onde suppõe-se ter existido a antiga ci

dade de Guayra . .Este annuncio, feito 

pelos proprios ch efes da Sociedade que 

havia tentado ess·a Em'presa, e confir

mado mais tarde pelo dis tincto cidadão 

o coronel João da Silva Machado, foi 

acreditado sem h esitação -pelo governo, 

. que alguns pequenos soccor·ros POZ á 

disposição dessa Sociedade, e maiores 

pretendia reclamar de vosso patriotis

mo. Ha pouco porém, acabo de receber 

da Camara M uniciopal da Villa de Cas

tro uma partici'Pação singela de que não 

houvera tal descobrimento. 

Per~lexo, Icom semelhante participa

ção, e mais ainda com o laconismo della, 

tratei logo de exigir novas informações, 

qu e, apenas cheguem, vos serão t.ambem 

presentes" . 

RENDAS PROVINCIAES. - As dili· 
• 

g encla s que o governo fez para uma 
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. -reun lao 
aiim de 

extraordinaria da As·sembléa, 
tratar do orçamento, que não 

poude ser discutido em tempo proprio, 
não se realisou devido a ter ·rebentado 
o movimento revolucionaria. Serenados 
os animas, foÍ um dos primeiros cui
dados . do presidente preparar-se, para a 
sessão que · se ia abrir. Não tendo obti
do a le i orç·amentaria, continuou-se na 
a"recadação dos impostos votados e na 
desrp eza· estabelecida em leis anteriores. 
O presidente antecessor assim · ordenou 
em portaria de 20 de junho de 1842; e 
fôra mantida essa r esolução. Sendo pos
sivel que o governo Imperial não pague 
de prompto as quantias que lhe foram 
emprestadas·, e que por outro lado a 
provincia necessite de contrahir emprcs 
tü;no, a A ssembléa foi conv idada a resol
ver sobre o assumpto. 

O presidente pedia a creação de um 
juiz privativo para os feitos da Fazenda, 
acreditando que essa medida contribui
ria para o augmento das rendas com a 
cobrança das dividas resultantes de im
postos ·atrazados. N ecessario tambem 
era tOll1ar contas aos coUeetares, com 
brevidade. Os superintendentes ambu-. 

lantes tinham sido todos demittidos ou 
'removidos; e o presiden te não os res
tab eleceu, porijue lhe pareceram inutei s. 

ESTRADAS E OBRAS PUBLICAS. 
- Não era possivel esperar melhora
mentos neste ramo de serviço publ ico. A 
quadra foi-lhe desfavoravel, tendo sido 
feito .apenas o possivel, em época tão 
anolfma.I. O governo ordenou a suspen
são de todos, oS! trabalhos , re·duzindo 
mesmo os da Serra do Cubatão, unica
mente ao indispensa vel. Restabelecida a 
ordem f porém, activaram-se as, obra ~ 

urgentes. Na proposta de orçamento fo
ram mencionadas todas as obras preci
sas. Entre as mais importantes, que se 
acham em andamento, ou projectadas, 
mereceu preferencia a estrada que vae 
do pico da serra á cidade de Santos, a 
cargo do ilIustre dr. José Antonio Pi
menta Bueno. Tendo O presidente che-

gado por Santos) examinou pessoa lml!n
t e o estado da importante estrada que 
de Santos vem a S. Paulo. 

Sendo ella a mais importante de to
das as da provincia, o governo não pou
pava esforços para tornal-a a melho r 
po,ssivel. Os serviços encetados nas es
tra·das de Mogy das Cruzes ao Porto de 
Santos. pela S.erra ·de Jurubatuba; a de 
Itapetininga ao J uquiá; e a de Parana
panema a Xiririca estavam paralysados. 
O presidente ·reconhecia o estado de de
cadencia nos serviços de estradas e ou 
tras obras publicas, vi.sto como a rebel
lião perturbára profundamente a vida 
provincial, em todas as suas manifes
tações. O governo · fôra obngado a con
centrar toda a sua actividade no re sta
belecimento da ordem publica . 

CASA DE CORRECÇÃO. - T inha 
sido lambem suspenso o serviço de 
construcção, que agora, restabelecida a 
ordem, pr:oseguiria com a possivel e ne-

• • , cessarIa urgenCla. 

CADEIAS. - A da capital era in"uf
ficiente para o movimento dos presos. 
O assumpto era digno da melhor a tten
ção do poder legislativo. · Egualmeilte 
em atrazo e por ' motivos já conhecidos 
muito 'havia a fazer a respeito da s ca
deias do interior. 

MATRIZES. - Apezar da bôa von
tade do governo, que reconhecia ser ' a 
religião a fonte moral para o progres
so da civilisação, quasi nada poude fa-

. zer em favor dos templos, pelos moti
vos já varias vezes allegados e conhe
cidos da grave desordem qu e abalou 
toda a provincia. 

. 
CONCLUSÃO. - O visconde de Ma-

cahé, que presidiu pela segunda vez a 
provincia de S. Paulo, em quadra de 

• 

grandes difficuldades sociaes e financei
ras, terminou a Sua Fala com estas pa
lavras: .- "Concluindô este breve es 
boço que . acabo de apresentar-vos do 
estado da ' provincia, resta-me, senhores, - .. _ assegurar-vos que sao os malS stncetos 



. . 

os desejos que tenho de coadjuvar-vos 
no empenho, em que de certo estaes de 
dar a esta interessante provincia os 
meios mais eHicazes para o desenvolvi-

" ' ,-
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menta de 's·ua industria, riqueza e for -
tuna e que elS tão a vossa disposição 
para esse fim todos os soccorros que 
porventura couberem nas attribuiçõe s 
do governo provincial. 

, 

S. Paulo, 7 de janeiro de 1843. 

JOSE' CARLOS PEREIRA DE AL
MEIDA TORRES." 

., . .. 

• • 

BIBLIOGRAPHIA - Vid e p a go 34 da 

Galeria . 

---~ 

• 

• 

'. 

, 



• 

• 

Joaquim José Luiz de Souza 

15.0 PRESIDENTE 

• (De 27 de Janeiro a 25 de Novembro de 1843) 

• 

• 

• 
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JOAQUIM JOSE' LUIZ DE SOUZA, 
decimo quinto presidente da 
de S,. Paulo, foi um desses 

, , 

prOVlnCla 

severo s e 
br a vos militares de que os governos 
lançalll ll1ão para a ordem ser mantida 
com ,odo o rigor. S. Paulo sahira de 
uma r evolução, a de 1842. O presidente 
dr. José Carlos Pereira de Almeida Tor
res, vi sconde de Macahé, deu á a ssem
bléa provinéial conta do estado dos ne
gocias paulistas e logo se !'etirou para 
o Rio de Janeiro, Ficou como seu suh
stituto o coronel Joaquim José Luiz de 
Souza que ,se limitou a actos de expe
diente, á conciliação dos elementos sa
hidos da lucta e á manutenção da ar· 
dem._ manu militari, sem esquecer o an
damento dos processos resultantes da 
r ebellião. 

São ' absolutamente escassos os ele
nlentos , biographicos do 15.0 presidente 
de S. Paulo. O que deUe foi possivel 
obter é o que abaixo Se vae ler, e is,so 

, . 
confirma a supposição de que eUeera 

• 

um soldado de confiança dos governos 
que se viam na ·eontingen cia de empre

gar a força no desempenho de suas ele

vadas fUllcções . O coronel Luiz de Sou

za pertencia ao Estado Maior de primei
r a classe e á arma de artilha6a. Sa
be-se que assentou praça em 7 d e de
zembro de 1807. 

Foi promovido a a lferes em 22 de ja
neir o cl e 1824; tenente a 29 de abril do 
mesmo anno; capitão a 10 de jan eiro 
de 1826; major a 18 de outubro de 1829; 
t enen t e-cOronel a 17 cle outubro de 
1836; coronel graduado a 2 de ' dezembro 
de 1839; effectivo a 30 cle setembro de 
1841; em 1848 achava-se em Pernam-

• • 

, 

buco, onde faUeceu não se sabendo o 
mez e dia, pois que nessa época a quella 
p rovincia achava ... se conflagrada >{>ela 
r evolta dos praieiros, Do almanach mili
tar de 1848, existente' na Bibliotheca do 
Exercito, consta a Sua lnor te, em nota 
manuscripta. No Archivo Militar não 
existe fé de officio do coronel, nem se 
sabe o fundamento de suas promoções, 
isto é, se fora-ln · por antiguidade, estu
dos, merecimento ou bravura. Tão pou~ 
co se s-abe como e de que morreu .. 

A proposito repr oduz-se a seguinte 
carta, firmada pelo coronel reformado 
da arma de ca va11aria, sr. Epiphanio Al
ves P equeno: - Meu alnigo e sr. de 
Eugenio Egas, S. Paulo. .. Rio, 21 de 
dezembro de 1922. Hoje, respondendo 
sua estimada carta de 19 do corrente, 
sobre O ce!. Joaquim José Luiz de Sou
za, cabe- me dizer-lhe que promptamen
te para sat isfazer os seus desejos, fui 
ao Archivo do Exercito, e Bibliotheca 
do Exercito, á procura dos dados para 
lhe in formar sobre o ce!. acima alludi
do; naquelle nada encontrei, pois não 
existe sua fé de officio ou outros infor
mes; nes ta encontrei o Almanaeh Mili
tar do anno de 1848, do qual constam 
os da·dos referidos na nota appel1S~. Do 
referido almanach , não consta dia e 
mez em que elle fa11eeeu, apenas, uma 
nota manuscripta "falIeceu" e que es-
tava el11 Pernambuco". 

O coronel Joaquim José Luiz de Sou
za no dia 13 de maio de 1836 á frente de 

uma columna de infanteria e artilharia 
tomou parte na occupação, por ordem 
do marechal Andréa, da cidade de Be
lém do Pará, que foi restaurada. Isto 
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durante a revolt.a do s caba-nos, qu-e pO'r 
nov e lllezes devastaram aquella capital . 
Eni 1843 encontramol-o em S. Paulo 
logo a.pós a terminação da revolução 
de 1842, e quando ainda exist iam resi
duas da agi tação por que vinha de pa s
sar. Em 1848 vemo1-0 em Pernambuco, 
onde a revolução praieira tanto traba
lho d eu ás forças militares do paíz. 

Bastará relembrar que, durante aquel- I 

la gravis sima perturbação da ordem, ) 
I 

houve trinta e quatro encontros entre 
rebeldes e legalistas. As forças impe
r iaes tiveram 313 homens mortos e -513 
íeridos; os rebeldes, 502 mortos e 1188 
feridos. 

Consultado o Instituto Archeolo -
gico de P.ernaln-buco sobre o coronel 
Joaqu im José Luiz de Souza respon deu 
nada con sta r a seu resp eito, visto C0l110 

os archivos e jomaes daqu ella época 
tão calamitosa para Pernambuco (1848 ) 

estavam em desordem, com falhas ou - .. 111esmQ nao eXIstIam. 

Foi 111uito solemne a pos se. do corone l 

Lu iz de Souza no cargo de comman· 

d·ant e das armas de S. Paulo, como se 
v e da segu int e portad a: -

• 

"N. 178 - IlImo. Sr. Tendo-me 
sido cOll1municado enl Aviso da Se
cretaria de Estado dos Negocias ela 
Guerra de 16 do corr en te que S. :>'1 . 
o I mperador houvera por bem. por 
d ec retos de 11 deste meS1110 mez 

exonerar á V. Ex. do commando das· 
Armas dessa provincia, e nomear 
para substituir ao Ex. cel. Joaquim 
José Luiz de Souza, igualmente 'no
meado: ·presid ent e desta provincia, , 
participo a V. Exc. que t enho re-
solvido de accordo C0111 o mes mo 
Sr. que a posse do referido cargo 
de commanda n t e das< Annas 
amanhã ás 11 horas no Palacio des
te Governo, ant es da poss e que tam~ 
bem deve tomar o mesmo Ex. cd. 
desta presidencia pera nte a A sseln
bléa L egislativa; devendo pa ra ma;or 
solemnidade destes actos , haVê '· 

parada. da t ropa da guarn ição no 
Largo do Collegio, para que V. Ex. 
se servirá expedir as suas ordens, 
convidando para este . fim a compa
recerem n o mesmo P alaclo todos os 
oHiciaes da guarnição. 

Deus guarde a V. Ex .. Pai. cio do 
Governo de S. Paulo, 26 de janeiro 
de 1843. José Ca rlos Pereira de A1-
111eida To.rre s, S r.· c~1. -Jo sé Thomaz 
H . " ennq1!e . 

O presidente coronel Joa quim J osé 
Lu iz de Souza não .apresentou relataria .. 

* 
* * 

BIBLlOGRAPHIA. Não ha. Teixeira 

de Mello, Ephemerides, refere · se ao co
ronel Luiz de Souza a proposi t o da res
tauração da cidade de Belém do Pará. 
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MANUEL FELIZARDO DE SOUZA 
E MELLO nasceu a 8 de dezembro de 
1805; na ireguezia de Campo Grande, 
antigo municipio Íleutro, hoje Districto 
Federal. Seus paes foram o major Ma
noel Joaquim de Souza e d. Luiza Ma
ria de Souza. Em junho de 1822 o joven ' 
Manoel Felizardo embarcou para Por
tugal, onde estudou mathematica e phi
losophia. Diplomado em 1826, regressou 
ao Brasil no anno seguinte, nomeado 
lente substituto da Academia, Militar 
da Côrte do Rio de Janeiro. Pouco tem
po depoi s já ·era capitão do Corpo de 
Engenhekos. Até o anno die 1832deseim
penhou importantes commissões, que 
lhe confiou o Governo. Foi eUe quem 
organisou . a Thesouraria Provincial do 
Rio Grande do Sul. 

Retirou -se dessa provincia poucos 
dias antes de estalar a revolta, que por 

. 
dez annos agitou o Rio Grande do Sul. 
Em 1837 o capitão Manoel Felizardo ini
ciou- se na carreira poli t ica canlO presi
dente da provinc ia do Ceará. Ahi soi
freu grande opposição, e viu-se forçado 
a reagir para manter a ordem publica. 
Dois annos depois, em 1839, presidiu á 
provincia do Maranhão, o nde a sedição 
q;mtra o seu antecessor não se achava 

• 

extin cta . A força legal mandada contra 
os sediciosos pelo presidente antecessor 
fôra toda aprisionada e seu comman
dante esfolado vivo. Foi então que o 
presidente Manoel Felizardo poz em ac
ção tona a. sua energia e capacidade or
ganisadora. 

R eunidas as forças que lhe ch~ga

ram de varios pontos do Brasil, as tro
pas di sponiveis subiram a 5.000 homens 

Com os quaes bateu os revoltosos, de
pois de haver r estaurado por . duas ve
zes a cidade de Caxias. Repellidos os 
desordeiros, a sedição concentrára-se 
na remota comarca de Pastos Bom. 
Succedeu-Ihe na presidencia do Mara
nhão o barão de Caxias. O exercito dos 
revolt osos era de 15.000 homens. A ac
ção mortifem de Icatú foi dirigida em 
pessoa e victonosamente pelo presiden
te Manoel Felizardo. Presidiu ta mbem 
á provin",;" do P ;a'uhy egualm~'fite p'f1"
turbada pelos desordeiros do Maranhão. 
Por esse tempo obteve sua promoção do 

major, passando tr ês mezesde1püis a pre
sidir a provincia de Alagôas, profunda
mente agitada contra o presidente 
Agostinho da Silva Neves. 

Essa presidencia foi exercida pelo ma
jor Manoel Felizardo durante dois an
nos e meio; e elle a exerceu sem oppo· 
sição e na mais perfeita tranquillidade. 
Foi a esse tempo eleito deputado geral 
por duas vezes. Em 1843 é escolhido 
para presidir á provincia de S. Paulo, 
que ainda se r esentia dos abalos e con
sequencias da revolução de 1842. Em 
1844 o major Manoel Felizardo voltou 
á Camara dos Deputados, que foi dissol
vida, dedicando-se então ao magisterio 
da Escola Militar até 1848, quando foi 
chamado para os conselhos da corôa 

como minis tro da Marinha e da Guerra, 
no ministerio presidido pelo visconde 
de Macahé (Jósé Carlos Pereira de Al
meida Torres). Era o minist erio de 8 

de março que foi substituido pelo de 31 
de maio do mes.mo anno de 1848. Em 
se tembro ainda do mesmo anno, voltou 
a ser ministro da Marinl;Ja e intedna-
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.lnente da Guerra~ permanecendo como 
tal até fins de 1853. 

Foi durante o seu minis teria que se 
fez a pacif icação de Pernambuco e o 
exercito brasileiro obteve grandes vi
ctarias: a dis solução incru enta do exer· 
dto de Oribe qU€ 'ha dez annos sitiava 
Montevidéo e dominava o U ruguay e a 
pacificação, pelas armas, da Republica 
Cisplatina. A organisação miEtar bra
sileira mnito lhe deve. Em 1848, pri· 
meiro de outubro, foi eleito senador pela 

• • 

provincia do Rio de Janeiro e escolhido 
em dezembro seguin te. Presidiu em 18.~8 

a provincia de P ernambuco) cujo gover
no entregou ao conselheiro J. A. Sarai
va , visto ter sido novamente chamado 

• 

para exercer o cargo de nlinistro da 
Guerra. 

Em 1857 foi promovido a brigadeiro: 
rece'beu a commenda de Chrísto; e ele 

. 
Portugal mereceu a gran-cruz da mes-
ma Ordem. Falleceu no Rio de Janeiro 
em 16 de agosto de 1866, contando, por
tanto, 61 annos de edade incompletos, 
e tendo servido o paiz durante 34 an
nos. O conselheiro e senador Manoel 

. 
Felizardo de Souza e Mel,lo foi militar 
competente, politico tolerante e espiri
to organisador. Foi grande o seu pres
tigio em toda s as camadas sociaes em 
que! influiu. 

;. 

I~ * 

. Do seu R elatorio, apresentado á As
sembléa Legislativa de S. Paulo em 7 
de janeiro de 1844, consta o seguinte: --. . 

O presidente congratulava-se com o po
vo paulista pelo consorcio de' d. Pedro 
II com a Sra. D. Thereza Christina M a
ri~) princeza italiana e desde então im
peratriz do Brasil. Annunciava ainda o 
casamento da princeza brasileira D. 
Francisca, irmã do imperador com o . . . 
principe de Joinville; e, ainda, o com-
pleto restabelecimento da ' preciosa sau
de dá princeza 'brasileira D. ] anu·aria. . . . 

lainbem irmã do imperador. 

TRANQUILLIDADE PUBLICA. --
Extincta a revolta continuou a dominar 
em tod a a provincia ' a obediencia ás leis 
e aos poderes cOl1stituidos. A tranquil-· 

• 

lidade publica não tornaria a ser pertur-
bada, pois era bem conhecido o bom 
senso do povo paulista. 

ADMINISTRAÇÃO DA JGSTIÇA. --
Existiam 25 juizados municipae,. dos 
quaes apenas 6· não estavanl providos; : 
41 delegacias de policia e 110 sub-delega
cias. A instituição do Jury havia de me
lhorar, quando a inst rucção publica se 
fosse a largando. Era de lastima r-se a 
condescendencia do jury no julgamento 
de crimes politicos, levado por indis
creta compaixão, mal entendida ge nero
sidade, e considerações particulares. 

FORÇA PUBLICA. - A Guarda Na
cional dividia-se em 4 commandos · su-
.' . 

periores com 24 batalhões; 21 compa
nhias de infantaria e 19 de ca\'allaria;. 
12 esquadrões; 5 companhias de artilha
ria num total de 1. 510 praças, já apu
rado, devendo porém elevar-se es se nu· 
mero porque a inda não tinham ,sido con
tados os mappas de duas comarcas.· A 
miVkia dvil p,ne'Stava bons se~viçosf lnas 
a sua organisação era defeituosa, não · 
cabendo aos poderes provinciaes melho-. . 

ral-a. A guarda policial pres tá ra magni-
ficas serviços nos tristes mezes de ' 
maio e junho de 1842, em que se for- , 

mou repentinamente na Capital um ba

talhão com as suas praças; a sua or- · 

ganÍsaçáo, . porém, era nenhuma; e ne-· 
cessaria se tornava que se lhe désse 

ordem e· disciplina para que melhores 
s erviços prestasse. 

CULTO PUBLICO. - Existiam na . 
provincia 100 freguezias, das . quaes 40 
com parochos collados, 58 encornrnenda
dos, 2 vagas; 12 capeUas curadas, senda· 
4 sem capel'lães. Nas atilas de theolo
gia moral matricularam-se 20 . alumnos e 
na de theologia ' dogmatica, 25. Esses 
alumnos destinavam-se á carreira sacer- · 
dotal. 
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INSTRUCÇAO PUBLICA. - Exis - I 
tiam 75 escolas d'e primeiras letras, 'das 
'luars 21 vagas ; 16 para o sexo fem;-
nino com 7 vagas; eram frequentadas 
por 2.378 alumnos e as femininas por 
390. E sse5 - numeros.. porém, não se po-· 
di'a af-firnl ar ' fossem exactos. Existiml1 
11 cade ira s de latim e francez das quaes 
7 providas com 128 alumnos matricula
dos. Os ordenados dos professores de 

• 

latim e irancez variavam de 300$000 a 
400$000 n. por anno, e o presidente 
achava escas sos. A s escolas fnncciona
vam ma·J por falta de predios e obje-

• 

ctos escolares, devendo merecer tão sen-
sivel lacuna a melhor attenção da As
sembléa. O Cathecismo Historico, de 
Fleur)', impresso por ordem da Assem 
bléa, acabava d.e ser distribuido pelas 
escolas primarias. 

CASAS DE EDU CAÇA0. - O Semi~ 
nario de Educandas, de Nossa S. da 
Gloria abrigava 27 educandas gratuitas e 
6 pensionistas. Achavam-se vagas algu
mas cadeiras de primeiras letras e o 
presidente acecitando a idéa do seu ano 
tecessor - lembrava tambem que a s se 
minari stas em vesperas de deixar o Se
minario fossem aproveitada s no luagis -
terio publico. A despeza foi de rs ...... . 
3:162$850. A dotação precisava ser QU

gmentada. No Seminario de Sant'Anna 
havia 21 rapazes sobre cujo destino era 
tempo de cogitar. No Collegio ltuano 
existiam 16 internos; 21 externos e 8 
orphams sustentados pela dotação. Esse 
Collegio cahira em decadencia tendo 
lunçcionado como Seminario até 1841. 

Casa de Educandas de Itú continuava 
a prestar serviços ás orphams desvali
das; sua dotação era de 300$000 rs. an
nuaes. A casa vivia em estado. de indi-

• genCla. 

GABINETE TOPOGRAPHICO. 
Creado por lei de 24 de março de 1835; 
estabelecido por lei de 12 de março de 
1840, foi installado na Capital em 1842, 
50b a direcção do 2.' tenente engenhei
r o José J acques da Costa Ouriques. Ma-

t ricularam-se 23 alumnos. Era urgente 
providenciar sobre o emprego de aju
dante do director. 

SAUDE PUBLICA. - Apesar de per
mane'cer a Capital durante seis mezes no 

~ Ille io de Uln lago occasionado pelas 
inundações da s varzeas do Tieté e Ta-
111anduatehy, eram bôas as suas condi
ções sanitarias. Necessario se tornava 
evitar a continuação desse estado de 
cousas. A sorte dos lazaros era das 

• •• • 
maIs tnstes; . vagavam pejas viIlas e fre-
gueúas, implorando a caridade e espa· 
lhando o contagio do seu horrivel mal. 
Impunha-se uma providencia a respeito, 
pois o hospital de morpheticos, depen
dente da Santa Casa, tinha capacidade 
para 24 enfermos apenas e mais não po
dia fa zer por falta de recursos. 

CEMITERIOS. - Era tempo de ces
sar absolutamente a pratica de enterra
nlentos no int erior dos tenlplos', pelo 
que convinha prOlno.ver a construcção 
de cemiterios enl lugares proprios, afinl 
de ir pouco a pouco se convencendo o 
publico do perigo dos jazigos dentro de 

• egre]as. 
VACCINA. - O serviço de vaccina

ção creado por lei provincial de 5 de 
março de 1838 fazia-se com resultados e 
regularidade possivel. No norte da pro
vincia appareceram 'muitos cas-os de va
riola, tendo a presidencia expedido oro 
dens no sentido de sustar-se o desenvol
vimento da epidemia. De dezembro dI 
1842 a novembro de 1843 vaccinaram-sl 
243 pessoas; sendo com bom resultad, 
192, sem elle 9, fartando 42 que aind, 
não tinham sido examinadas. 

ILLUMINAÇAO PUBLICA. - Pouco 
satisfactorio o serviço de illuminação d; 
Capital, por serem os lampeões caBo 
cados a longos intervallos e funcc iona 
rem até meia noite, quando era cert o 
que dessa hora em deante mais neces 

• sanas se tornavam. 

ESTRADAS. - Do relatorio consta 
seguinte sobre estradas: - "Em um 
provinda tão extensa como a nossô 
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con ten do de Norte a Sul mais de du
zentas leguas, e outras tantas de Leste 
a Oeste, de primeira e mais palpitante 
necessidade' é a abertura e conservação 
de est radas, que ponham em communi
cação entd"e s i os differentes 111unic~pios 

espalhados por essa ár ea immensa, tor- · 
nando possivel e facil a circulação de 
idéas e produetos, dest'arte augmental1. 

do a industria, o cOlllmercio e a civili
sação de seus habitantes: esta necessi
dade tem sido seguraunente sen tida pe
las Assembléas e Adminis t rações passa· 
das, mas cre io não se poder tambenl af- , 
firmar. que tivesseln ·applicado as me~ ' 

didas mais efficazes para provel-a de 
remedio. 

De primeira intuição é a convenlel1 -
cia de Um plano estudado e fixo de 
estradas, que, passando por certos e de
t enninad os pontos, levem e promovam 
a vida aos estabelecimentos que e5tão 
em embrião, ou já desenvolvidos e que 
ao lnesmo tempo demandem menores 
gastos e prestem-se ao serviço de maior 
numero cle municipios. Não lne consta 
porém que até agora tenha- se assen
tado na direcção que devam te-r as nos
sas estrada s, quaes dellas lnereçaúl ser 
com pr'eferencia abertas, ou reconstrui

das, resultando dah i qu e a Assembléa, 
sem bases sufficientes, sem os dados in
dispensave is para conhecer a maior ou 
menor conveniencia de c·ada uma estra
'da, e apellas levada por informações 
pouco exactas , decreta sommas avulta-
. . 
das, que) ou são improficuamente gastas, 
não prestando os 'Iiovo's caminhos me-

. 
lhor transito que' os an t igos, con10 acon-
t eceu com a estrada de S. Sebastião a 
S. José do Párahitinga, que aberta e 
exposta ao tr-ansito publico por bastan
te tempo, tão limit ado numero de vian
dantes por ella passou, que a bar·reira 
chegou a produzir em um annoa rir\i·· 
cuIa quantia de 1$200 rs., · ou dão entrada 

-e sahida · a bem pequena qúa ntidadé de 
. productos, e prestam auxilio a força 

productiva ' em mui ' pequena escala; 

quando a mesma despesa app licada a 
outras 10ca.J id-ades iria: dar fomento . a 

forças muito mais avultadas, que produ
zindo proporcionalmente, darian1 em pou
co t emp o para Índemnizar os Cofres Pu
blicos dos gastos com ellas fe itos, r e
produzindo som mas, que então pode
riam se r applicadas ás localidades de me· 
nor ilnport ancia, vindo assim a serelll 
ellas beneficiadas sem g rava me dqs co
fres da provincia. 

:NIuÍ util e conveni ente seria fixar uni 
systenla de estradas, afim de conseguir 
s e sua conservaçã o com menores dis
pendios e poder a admini stração com 
111ais segurança exercer sobre e11as e 
seus inspectores, maior vigilancia e fis
cali sação' uma estr·ada que, partindo da , , 
villa do Bananal segu.isse com p eque na s 
s inuos idades a rumo de sudoeste e 
atraves sasse as lnais importantes povoa
ções da - provincia; pondo-as não só enl 
relação entlfe si, como tambem COIU o 
grande mercado do Rio de Janeiro; ou
tra s que, palrtindo dos mais valiosos e 
seguros portos d~ mar da provincia, fos
sem t er pelo mais curto caminho e me
lho r terreno á estrada principal; outras 
e l1l fim que comnlunicassem ., os diversos 
municipios com essa mesm,a estrad a, se
rianl decerto sufficientes pa.ra animar 
a producção de nossa provincia, offere
cendo bom transito aos passageiros e 
pouparia não -pequeno numelfO d e estra

das que, feita s sómente com vistas de 
encurtar distancia, não podendo ser, por 
falta de meio., levadas a perfeição, Ilun
ca prestam com moda passagem, ficam 

• 

bem depressa intlransi,taveis 'na prilneira 
es tação chuvosa que apparece e de tal 
sorte det erioram-se· que redu~em-se a 
completo abandollo, sendo pedidas no
vas/ e talvez maiores somlnas para O 
seu reparo. 

O methodoaté hoje seguido na factu-
ra de nossas estr·adas é para os ' cofr es 
da provincia um sup-plicio bem seme
Ihimte ao do tonel das Danaides; pre
ciso é com ' t empo re fle<:ti.- ' ~obre esse 
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objecto. certamente um dos mais impor- . rem emprehendi·das a es mo, sem prece -
tantes da província, e a que natttral
mente tendes de applicar vossa attenção. 
Sem duvida g rande parte desses incon-

•• • 
venientes, que atacam tão dlrectamente 
a industria e cammercia de nossa pro-

- -

vinda, a perda sensivel dos dinheiros 
publicas, são devidos a nâo haver unla . 
dir-ector ia - de obras publicas, a quem 
possa a presidenc ia encarregar o exame 
das estrada s, sua dir ecção, methodo de 
COllstrucção e outros trabalhos dessa 
natureza, sendo forçada a guiar-se por 
inÍonnações, nas qua es domIna a pai
xão, o espirito de interesse e bem ve
zes a ignorancia e desleixo: a necessi-

• 
dade dessa directoria tem sido constan-
temente séntída por meus antecessores, 
sem duvida por a,ntolharem os embara
ços, eOU1 que Juctam as "adm.inistrações, 
lnand-ando fazer ohr,a's, cuja vantagem 
não podem bem reconhecer, determinan
do pagamento de des'pesas que não sa 
bem se foram real e utilmente feitas. 

Bem que não solicite um estabeleci-
-

m enta apparatoso, que acarrete com seu 
superfluo cortej o avultada despesa, devo 
todavia ponderar-v-os a urgencia de 
crear-se a directoria de obras publicas, 
corhposta -de um pres,idente 'e: de quatro 
membros; e alguns contos de réis des
pendidoSl com_ esses empregados eco
nomisa'rão l'argas ·sürr1lma's, que a pil'o'vin
cia improficuamente despende; bas tando 
para tornar sensivel e palpavel a veraci
dade desta ass-erção, a rememoração do 
que se recuJisoou a respeito das estradas 
de Mogy das Cruzes ao Porto de J uru
hatuba, de Itapetin inga ao Juquiá, de 
Apiahy a Curityba e a Iporanga, de 
Paranapanema a Xiririca, de Jacareh)' 
por Itaquaquecetuba , de S. Sebastião a 
S. José de Parahitinga, picada na serra 
de Santos e de innuln eras outras, que 
não podem ir ava1nte J já por te·rem sido 
orçadas em áimlnutas qnantias por igno
ranela e mesmo por má fé para afugen
tarem arremata,ntes e poderem ser fei
tas por administraçã-o, já porém por se-

-

~ derenl as observações de arte e exame 
- das localidades, não devendo ficar em 
. es-quecimento que taes males deixarão de 
: apparecer, ao menos em grande parte" 
' desde que as obras fo rem emprehendi
; das c executadas sob a inspecção cie 
, 

empregados publicos, profis sionaes na 
. materia, nutrindo d'esejos de gtangear 

conceito e de ser conservados . 

O curto espaço de minha administra-
, ção, a obrigação de volver as vistas para 

objectos tão diversos e variados, quan
tos são aquelles que éstão sob a ihspec
ção da presidencia, não -m e pe·rmitt em 
dar sobre as estradas da provincia jui
zo seguro, informações exa'Ctas e por 
isso limito-me a expôr o que tenho co
lhido dos relator ios dalguns de seus ins
pector·es e das respectivas CRmaras mu
nicipaes e supprirão a faBa que necessa
rialnente -deve· haver ,Vo.s sos. conheci
mentos prati.cos das loddidades e inspec
ção que deveis ter feito atravessando 
em varies sentidos a provincia em vos-' 
sa viagem á Capital. A estrada que des
ta cida-de vae para as villa-s do norte, 
reclama concertos logo no aterrado da 
varzea do Canl1o, que se acha em mau 
estado em consequel1cia de escavações 
causadas pela damnificação da es tacada 
que o fir,mava j cunlprindo -renoval-o COlU 

solidez e dar-rhe maior largura para evi
tar a repetição de funestos desastre s. 
occasionados por sua nimia estr'eiteza 
e altura em a-lgun s logares, sendo a lém. 
disso indispensavel reedificar a ponte 
denOfllinada - do meio -, • que e sta 

assaz alfruinada. 
Em sua ramifLcação para a freguezi~ 

da Conceição dos Guarulhos e villa de 
Santa lzabel, e seguimento para a villa 
de Mogy das Cruzes, é sensivel a ne
cess idad e de reparos, alguns dos quaes 
foram a pouco detenninados, sendo ain
da mister fazer-se 'na estuda de Sant' 
Izabel uma ,ponte no - Baquirurú - , 
mais tres pequenas na continuação d, 
seu aterrado. Comquant-o foss,enl proxi· 
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mam ente despendidos r s. 956$880 em 
conce r tos da estrada de Mogy das Cru
ze5- a J acarehy, resta aind-a muito a fa
zer , como seja uma ponte sobre o rio 
T ietê e outras pequenas em varios cor
regos. exgotto5, at errados e atalhos , 
obras es ta s que foram orçadas pdo ins -
pector e -camara respectiva em ... ... . 
3 :600$000 rs. 

A es trada de Jacarehy a S. J osé acha 
s e em estado soffrivel" necessitando p~ 

rém de duas pontes nos ribeirões de 
Agostinho José da Rocha, e do Salto e 
de r eparos em toda a sua extensão. Em 
a es trada de S. José para T aubaté iaz
se preciso unla ponte e at errado com 80 
palmos de compriment o no logar d eno
mi,nado - Divisa - e mais outra no 
ribeirão Tatituba; bem como é ncces
sario um at err-ado no Piracangaguá, \! 

concerto da ponte e aterrado na que 
segue de Tau baté para Pindamonhan
gaba, e aterrado na varzea do - Ta
baú - na que parte daquel1a cidade para 
Ubatuba_ Em seguimento da de P inda
monhangaba a Guarat>nguetá é prec iso 
reedificar o at enado da varzea do rio i 
- Una - construir duas pequenas pon
'tes, 'concertar a denominada do - Ri

beirão - e a do rio - Ag ua Preta --

e seu aterrado, sendo igualmente recla

ma'da uma ponte no ribeirão - Chico de 
Godoy, e mais duas nos · rios de José 
Machado ·e Lopes na est r·ada que da 
mesma vilIa se dir ige á provincia de M i-
nas Geraes. 

A s estradas d e Guaratinguetá para 
Lorena e Cunha ex igem concerto s radi 
eaes, além de duas pontes sobre os rios 
Piajohy e T aboão na que vae ter á 
provincia de M i'llas Geraes, ' orçadas e'm 
1 :459$800 rs., a s quaes' mandei pôr em 
arrematação; sendo certo que as es tra
das dos munidpios de Lorena e Cunha 
estão em pe·ssimas ci-rcumstancias, ' in
formando a cama!'a do segundo, ser ge
ral o clamor de .seus habitantes e dos 
tropeiros· por tal motivo. ' SÚpposlo não 
o.btivesse detalhadas informações sobre 

as estradas da vi lia de Aréas a Bana
nal,consta todavia que o atalho na es· 

.. trada da mes ma villa para Queluz, em 

. cuja ab e>rt ura d ispendeu-se em 1842 ... 
2 :027$500, acha-se em muito mau esta-
do. reclamando concertos ra dicaes , por 
ter desmoronado o terreno e entulhado 
bôa parte do caminho. Não obstante 
ter-se mandado calçar de pedra o morro 
_ Boqueirão - e atalhar o - For-

. moso - n'a estrada que da villa do Ba
nanal segue para a provincia do Rio de 
J anei-ro.. acha-se entretanto intran s ita
vel, cumprindo fazer uma calçada no 
alto do - Boqueirão - e pontes nos 
rib eirões - Lambary, Capitão-mór, Ca
choeira. Tur vo e P ara-pet inga, e a ta~hos 

em Rlguns maus passos., 

A estra da da serra do Carioca e a dos 
Ramos, que vão ,t er á cidade d'Angra 
dos Re is~ ex istenl eJl1 s ituação deplora
vel, sendo forçoso despender subida 
quantia para pol-as em estado de oifere 
cer Íacil trans ito e absoluta ne cess idade 
de ponte sobre · o rio do Braço. A ca
mara da villa de Arêas insta desde tem
pos e agora novanlente, pela abertura 
dum cami'nho, qu e partindo da es trada 
Cesaréa, dirija-se a Mambucaba, decla
rando s'e'r elfe de s unuua ~antagenl a seu 
municipio, tanto que, apesar do mau 
trajecto, que presentemente offerece, por 
ser apenas simples picada, os tropeiros 
o preferem, vendo-se iorçado o adminis
t rador do Registo da Onça a mudar sua 
residencia para a fazenda do Bom J ar
dim, onde começa o atalho, ·afi m de 
evita-r o prejuiz o das rendas provin

c ia·es; não s e te ndo -de tertuinado a aber
tura desse a talho, talvez por julgar-se 

pouco convenÍ-ent e ,'a multiplicação de es
tradas para o mar, e mais util aperfei
çoa r a Cesaréa ~ qu e vae dar em ,seguro 
por.to ~ pres ta-se ' a 111ais dUUI municipio, 
não apresentando o p'rojectado at';iho 
vantag·erú transc end'ente, seja quanto a 
distancia , s'eja quanto a bondáde' do por- ' 
to a que vae dar ; a~crescendo por on
tra pa rt e ser assa z dispendiosa sua aber-



':tura l e conservação., attenta a natureza 
'do t,eTrenO, por que passa, e falta de 
'madeiras proprias par~ pontes, confor
'me depreh,ende-se de informações exis
-te ntei ' na secr,etaria -do governo, 

A estrada de Lorena a Mambucaba, 
a-penas conc1uida a3 annos, acha-se in·· 
transi tavel, não tendo sido appli'cada 

,quantia alguma para sua conservação e 
orça-se ' em '3 :000$000 r~. a despesa com 
seu melhoramento, sendo mister fazer c 

, 
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haiam decorrido dois annos' além do 
termo aprazado, acha-se ainda a estra
da e ponte por acabar e 0 - que mais é, 
sem haver esperança de o ser, constan
do por uma , representação da camar~ 

municipal de J acarehy e do architecto 
medidor José Podirio de Lima a quem 
Íoi incumbido seu exame, nenhum pres
timo terem os trabalhos feit'ús pelo ar
rema tant e que, desprovido de conheci
mentos da materia, mas sendo tenaz em 

_reedifica,r vinte e tres pontes, convindo suas pretenções, deu pessima direcção á 
,além disso edificar dois ranchos um n~ estrada, chegando mesmo , a começar a. 
carrego da Esperança, e outro no ribe i- ponte grande com madeiras já deterio-

'rão do Entrecosto. Na es.trada da serra ra-das e inuteis, empregando tanchõ~s 

-de Itajubá, que de Lorena segue para de pequena grossura e tão curtos que 
Minas-Genes, fizeram-se ha pouco ur- ha receio de ficar a ponte submergida 
gentis sÍ-inos concertos, reedificando-se a em qualquer enchente. 

ponte sobre o - Par.ahyba - e cuida-se Estando reconhecido que o arrematan-
,na construcção de outra no ribeirão -- te não póde desempenhar as obrigaçõe3 
Em-baú -, A estrada do Pinhal, par· do contracto celebrado, tendo já ialta-
tindo da mesma villa para Paraty, foi do ás suas condições essenciaes e su-
arrematada pelo capitão Ignacio Mon- jeito á multa de 1 :000$000 rs. e urgindo 
leiro de Noronha e vae tendo andamen- providenciar sobre eSse objecto, ordenou 
to, constando porém ser mui insigniii- meu antecessor ao juiz municipal da 
,cante seu plano, assaz estreita e neces- _ villa de Jacarehy, que por meio de lou-
'sarios algun s atalhos, não podendo por vados escolhidos pelo col,le<:lor de ren-
'ÜrSO prestar-s e ao fim que se tem em das proyinciaeS I com as.sistencia do ar-
'vista, e sobre o que acabo de exigir de- rematante, procedesse a exacta avalia-
talhadas informações para resolver de ' ção dos serviços por elle feitos e ape

• • :'manelra convenIente. 
Tendo sido posta em arrematação a 

'factura da ponte da Cachoeira no mu-
-nicipio de Lorena, em virtude da lei n. 6 
de 21 de ievereiro do anno preterito, 
,nao appareceu algum licitante a exce-

-,pção de Vicente Moreira da Costa, com 
quem não se effectuou o contracto por 
'falt·a de sufficientes garantias_ Tendo 
Manoel Rodrigues de Mello arremata
do em 22 de julho de 1840 a factura da 
estrada de Jacarehy por Itaquaquece
tuba a esta Capital, inclusive a ponte 
'grande sobr e o rio Tietê, ' pela quantia 
de 5 :000$000 r·s. em tres pagamentos 
iguaes, sujeitando-se a conc1ui-i- essas 
obras no espaço de um anno s'úb pena 
de ser multado em 1 :000$000, recebeu 
Jogo por conta 2 :100$000 rs, e bem que 

nas chegue esse ultimo esclarecimento, 
enviar-vos-ei t'údas as peças officiaes 
relativas a essa estrada, para que resol-

, 

• • • vaes o que mai s conVIer aos mteresses 
publicas. Depois de rescindido O contra
cto feito com o capitão Joaquim Anto· 
nio de Magalhães para a factura da es
trada de Mogy das Cruzes ao porto de 
J llfubatuba na <:idade de Santos, ne· 
nhum trabalho mais tem-se nel1a feito, 
de -modo que em breve desapparecerão 
se é que ainda existam, os vestigios dos 
feitos pelo arrematante, e que á pro, 
vinci:l custaram 1 :200$000 rs. instando 01"1 

as '::J maras de ambos os municípios pOi 

sua conc.lusão, orçada ' em 14 :500$000 rs 
pela de Santos, que pondera a v-antagen 
q-ue resulta em facilitar ás villas do noc, 
te a comml1nicação com esse porto_ 
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Occ.orre porém fer participado o ca
pitão João Rodrigues Seixal, inspector 
de estradas daqu ella villa, em officio de 
14 de outubro proximo passado, que 
mandára abrir á sua custa uma picada 

em seguimento do alto do rio - Ypi
ranga - a t.oca'r em linha recta , no alto 
da serra do Cuba tão, cuja exploração 
fôra coroada de successo, faltando ape
nas algumas leguas para chegar ao pon
to d'es'ejado, t"n<lo sóm:e:nt e oi·to de ex
tensão, atraves-sando sempre terrenos 
firmes e algumas varzeas susceptiveis de 
melhorament.os. Uma vez concluida a pio 
cada e verificada a possibilidade de ahi 
fazer-se uma bôa estrada conveniente 
seria aproveital·a e aba ndonar a proje· 
ctada para Jurubatuba, só bastando para 
isso ter-Ise em consideração a com'nl0di
dade dos tr.opeiros e v;andantes, que 
chegando ao porto de Jurubatuba, pre
cÍsava\m de transporte paTa Santos, o 
que o'C'casionaria despeza s, prejuizos c 
demoras. 

Comquanto tenha o governo dado pro· 
v idencia s para concerto's na estrada que 

da Capital segue para J undiahy e mu

nicipios seguintes, todavia seu estado é 
bem máu, ponderando a camara daquel
la viUa ser isso devido, não só á falta 
de jornaleiros, como principalnlente a 
expectativa de levar-se a e!feito o pro
jecto da nova estradp em linha recta a 
esta cidade, cuja procrastinação 1anlenta 
em razão da su,mma. vantage·m e grand e 

interes:se q.ue aos 111uni-cipios ' assucarei

ros devem trazer sua abertura. Inior · 
mado de ser exacta a informação da ca
mara e de terem sido alguns trabalhos 
emprehendidos por determinação das 
Assembléas e administrações transactas 
sobre e&te objecto, mas desejando ca· 
ll1inhar com segurança para evitar dis

pendias infructiferos, pretendo mandar 
examinar mui circumstanciadamente a 
picada aberta, e bem assim averiguar se 
convirá tirar da ponte do Tieté denomi-

. 
nada - Bento Dias -, 11a cidade ·de 
Itú, uma recta que venha tocar em 1.U11-

diahy, visto que a actual estrada de 
Itú de'screv'e uma grande curva! au

gmen1ando . consideravelmente sua dis
tancia, o que dá lugar a de.·sprezarem os 
tropeiros a estrada geral, preferindo ca
minhos particulares, como inform-a a 
camara dessa villa. 

Em o lTIUllÍ'c ipio de Ca,mpinas as es

tradas não oHerecem transito seguro. 
por não ter-se nellas trabalhado ha qua
tro annos, s'endo ordenada por portaria 
de 21 de novembro· do anno pr.eterito a 
cOl1strucção de pontes sobre os rios J a
guar)' e Camandocaia, cuja falt a era so
bremaneira setilida. As estrada s de Mo-

. 
gy-mir-im conservam- se em bom es tado, 
t-alvez pela ttnica razão de serem per~o
dkamente concertadas por, seu s habitan

tes em virtude do disposto nas posturas 
municipaes .. medida esta que bem con~ 

ven iente era estender-s e aos outros mu-
. 

nicipios, sendo porém necessaria a cons · 
trucção de uma ponte sobre O rio Mo
gy-guassú, cuja planta e orçamen'to im

porta em 7 :468$920 rs. , feito pelo archi
tecto medidor José Porfirio de Lima 
vos serão presentes; cU111prindo decla

rar-vos que a ca,mara 111unicipal respe

ctiva pondera ser indispen·savel e de hu
nl~na ~J11portancia a um mun.ic ipio essa 

ponte, pela qual transita crescido nu
mero de carros, que conduz e,m ,?S pro
ductos . de Casa Branca, Batataes e 

• • 

Franca, levando em retorno, além de 
outros objectos para seu consumo, gTan
de porçao de sal, destinado par'a alguns 
logare,s de Minas-Geraes e Goyaz, sen
do ·certo que é mais conveniente cons

truir pontes duradouras l embora com 
maior es dispendio s l antes que insigni
ficantes, sujeüas a concert'Üs ,e ,cuja re~ 

novação se tem de fazer em muito,:; 

curtos p'~riodos, parecendo aliás mere
cer algum sa.crifido um municipio im

portante, que nada eXIge dos'" Cofres 

Provinciaes para manutenção .c\e suas 
estradas. 

As pontes sabre os • nos - Pardo e 
de Ca ' a Ja~ary - l1a estrada da villa 
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Branca preoisam de reparos e · bem as
sim aquellas sobre o rio Sapucahy e ri
beirão - Batataes - m anifestando a 
cama'ra respect iva a urgencia de cal· 
çai'-se a serra da Lage. Sendo pelo § LO 
do art. 14 da Lei Provincial n. 17 de 26 
d'e março de 1840 designada a quant ia 
de 4 :()()()$OOO rs" para a construcção da 
ponte do rio Pardo, e atalhos na est ra 
da de Mogy-mirim a F'ranca, foi arre· 
mata'da sua factura pelo capitão Anto .. 
nio Ferreira da Rosa por 1 :965$000 rs., 
e sendo entregue ao a rrematante a 1. ' 
pres tação de 1 :200$000 rs, em virtude do 
seu c-ontracto approvado por portaria 
de 5 de agosto de 1841, não tem rece ' 
bido a ultima prestação por não estar 
ainda conduida a obra; e bem que a 
cOlllmissão nomeada pela camara par:1 
exatninal-a, notasse estar abatido um 
esteio da ponte, reconh eceu entretanto 
estar ena feita em conformidade do 
ajuste, com altura e largura ·suHiciente. 
e com madeiras de lei, obrigando- s~ 

além disso o arr-ematante a reparar a 
sua cu's ta qualquer damno que a ,m esn la 
soffra no decurso de cinco annos, Em 

• 

bonl estado conservam-s e as estradas 
do município da vi1\a Fran ca do Impe· 
rador, sendo const,ruida a expensas de 
seus habitantes a ponte sobre o - Sa· 
pucahy-mirim -, resta fazer -se duas 
outras en1 rib e1rões proximo.s á villa, 
que nas enchentes tolhem a passagem 
e concer tar- se a do Sapucahy grande 
na divisa com Batataes. 

• • 
S endo assaz ilnportant es os lTIUl1tC l -

pios de Franca, Batataes e Casa Bran · · 
ca, e obvia convenienc ia e vantagem de 
facilitar-lhes a communicação com lu
gares 111a15 proximos á Capital e lnais 
ilhi strados e proporcionar-lhes mais 

am'plos mercados, util seria conformt! 
represe nta a camara de F ranca, m elho
rar a estrada d e Campinas de modo, que 
oifere'cesse seguro transito a carros de 
grande porte, por ser esse o meio de 
transporte por aquelles municipios ado
ptado. Bem que exis ta uma estrada da 

villa Franca para Uberaba, represe nt<\ 
a ,cam'ara ser mui tortuosa, to rna ndo-se 
neces·sar,ia a abertura de uma nova. que 
a ponha em br·eve e facii communicação 
com o territorio de Minas-Gerae5, bas
tando para isso decretar-se a consigna
ção de 300$000 rs. 

As es trada's de S. Roqu e, 
Itú, Porto Feliz 

, 
necessItam , 

Sorocaba, 
de mui 

promptos reparos, reclamando a 1.' duas 
pontes no Marmellinho e no Pi
nheiri11ho, aterros desde Piragibú até d 

varzea gra nde, atalho desde os - Olhos 
d'Agua - até sah~ .. na estrada geral de 
Itú e concerto nas pontes do rib eirão -
Gravatá - e rios de Una e Sorocabl1s
sú ; a 2.a um -de svio no morro do Bal'· 
reirinho, que fica intransitavel em tem
pos chuvo.sos e varias concert os na que 
segue para Campo Largo até a estrada 

, 
da Matta de Sarapuhy, i11clusi"'e o ata-
Ih'o do - Terass ú - propondo a ca
Inara n1unicipal respectiva a abertu ra 
duma nova, que de Sorocaba vá ter ao 
rio Juqujá, atraves sando a villa de Ita
petininga, da qual existe lima picada 
feita pelos moradores até o ri o - Sun
guy - faltando apenas a dis'la ncia d~ 

duas leguas para chegar a esta villa, 
cuja despesa orça em 1 :000$000 rs.; a 

. 3,' finalmente tem prec isão de dois ran
chos , um na ~s,tra:da para Campo Largo 
e outro no lugar - I tapéva - na 1e 
Capivary. 

A ponte do rio CaJpiva-ry, cuja COJlS ~ 

trucção foi contractada com Manoel 
Ferraz de Sampaio lior 500$000 r5" está 
concluida, promettendo muita duração 
pela solidez com que foi edificada, e 
pela bôa qualidade das madeira s empre
gadas em sua construcção. P elo n. i ,1(> 

§ 11 do art , 1.0 da Lei Provincia l n. 17 
de 26 de março de 1841 foi det erminada 
a construc'ção da ponte de Sorocab3. 
cuja administração conf.iou o co ronel 
Raphael Tobias de Aguiar ao te nente 
Elesbão Antonio da Costa e Si l,"". e 
bem que ten ha-se com essa obra des · 
pendido a subi<la quantia de l O :337SÕ7~ 
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T5.. rod2t via existem apenas feitos dois 
pilare:. e esses' meSill-QS com tamanha 
falt a de segurança, com materiaes de 
tão infer·ior quali<iade e defeitos tão no
taveis, que póde se reputar perdido o 
trabalho feito. 

Encarregando-se ao 
C. A. Bresser o exame 
tanciado dessa obra, 

·officio de 4 de agosto 

engenheiro 
. . , 

CIVU 

ocular e 
informa 

• 
ClrCUlns-

elle em 
proximo passado, 

'que aS madeiras estão expostas ao tem
'po ' e por es se motivo algumas já bem 
·damnifiea das e que havendo na proxi
mida<l e da obra pedreiras de bôa quali
dael e, ioram pau a mesma trazidas, de 
granel e distancia e com largos dispen
dias, pedras moles e de tão má quali , 
dade que mesmo fóra dagua, desfazem
se e inutilisam-se. Pondera além disso 
ter sido cc>meçada a ponte sobre um 
'plano cheio de ·obv.os defeitos, sen,je> 
-mai s notaveis, 1.0 sua pouca altura de 
'modo que em accasião de enchente, che
.ga o rio até o madeiramento; 2.· o me
thado de engr;ldamento das madeiras e 
·a longa distancia dos pilares, que não 
offerece sufficiente resistencia para sus " 
tentar o peso da ,mesnla; 3.° sua nimia 
,estreitesa, .dando causla á frequentes de
.sastres a largura de vinte palmos em 

, 

uma ponte, por onde transitam innunl.e -
ras 'tropas de bestas. 

Offferecendo o mesmo engenheiro um 
novo plano de ponte com · duas passa
ogens de dezesseis palmos cada uma, cuÍ't. 
factura é orçada em 12 :322$236 r5., e 
sendo ouvida a camara municipal da ci
dade de Sarocaba ' sobre este importante 
objecto, não só confirma a vera'cidade 
·de ,sua's asserções; inform-ando haver o 
administrador da {)bra dado aos mate 

. 
riaes da ponte diversa e c·riminosa ap-
plicação, acerca do que foram expedi
das ·as convenientes orden·s, como taln~ 

·bem. apoia com instancia a adopção do 
novo plano da . ponte. 

Convindo ser eUa edificada no mesmo 
Juga r da a I1tiga, e sendo indispensavel 
·deitar csta abaixo para trabalhar-se 

com desembaraço, mas não podendo L
car o rio sem ponte, lembra o engenhei
ro C. A. Bresser a providencia de fa
zer-.se uma provisoria, julgando para 
eUa, proprio o lugar em que o rio tem 
apenas 90 palmos de largura. Todas as 
peç'as officia,es .rdativas a !essa ob~ta 

ser-vos ~ão presentes e resolvereis o que 
melhor parecer em vossa sabedoria, cum
prindo-me declarar-vos que a obra está 
parada, e que tenho expedido ordem 
para que sejam guardados em rancho os 
materiaes existentes, afim de não fica
renl totalnlente inutilisados. Sabeis per
feitamen te ter,em sido baldados os t,raba
lhos e serviços feitos pelo cidadão Joa· 

, 

quim Pinto de Castilho e Mello, arre-
matan te da estrada de Itapetininga ao 

• 

Juquiá, não sÓ por ter-lhe dado pessima 
direcção, atravessando lugares escabro
sos e de muito custoso melhoramento, 
como . principalmente por finalisar em 
um tibeirâo de t,al insignificancia, q1le 
não admitte navegação, nem ainda em 
canôas de mediano porte; consta entre
tarito, por informação da camara muni
cipal de Itapetininga existir aberta pelo 
coronel Domingós José Vieira uma pi
cada, que passando {por terreno proprio 
e sem morros muito elevados, vae dar 
no grande rio J uquiá, donde descem 
com facilidade canôas de grande dimen
são e balsas á Ribeira de Iguape; infor
mando a camara desta villa, em officio 
de 5 de outubro proximo passado, te
rem já por essa picada de~cido de lta
petininga algumas C\lrregações de ge
neros a vender- se. 

Ser-vos-·á apresentado o requerimen-. . 

to do referido coronel Domingos José 
Vieira e de Manoel Joaquim da Silva 
em que offereceln-se a construir essa 
est·rada por commodo preço; e, como 
pareça ser eUa de reconhecida vanta· 

o,,' 
gem aos municipios de ltapetini-nga, So-
roeaba. Porto Feliz e Itú. é . de esperar . . 

que torneis eSse obj"cto na devida con
sideração, . ficando a cargo da presiden-
cia mandar proceder aos 

, 

necessanO:3 



• 
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'exa-mes ,e orçanlento e estipular no can·, ' 
tncto condições garantidoras do bom 
-exitoda empresa. 

Em virtude da Lei Provincial n. 4, ele 
3 de fevereiro do anno findo foi contra
ctada com Joaquim José Gomes Pres
tes, a iactura da estrada de Paranapa
nema do municipio de Itapéva a Xiriri
ca, pela quantia de 18 ;000$000 paga em 
tres pres:tações iguaes, sujeitando-se o 
oarrelllatante ás novas condições em di
"Ia lei impostas, e prestando fiança ido
.nea. Recebendo a primeira prestação co
:meçou desde logo o arrematante os tra
balhos da estrada, declarando em junho 
preteri to es t·ar prompta metade della e 
com direito á segnnda pre·s tação. 

D eterminando-se ao engenheiro civil 
C A. Bresser a escrupulosa inspecção 
dos trabalhos feitos e do modo por que 
.haviam s ido preenchidas as condições 
do contracto, relatou mui detalhada e 
minuciosamente em officio de 4 de 
agosto proximo pas'sado achar-se feita 
,a estrada desde Paranapanema até o 
ribeirão - Rosario - em cumprimento 
de S leguas e 1.300 braças, roçada e 
limpa na largu'ra de 80 a 100 braças, 
t endo no centro 20 palmos cavadds em 
terreno plano, e apenas 1S nos lagares 
pedregosos e bem sem estarem acaba-

. 
da's a-l~unlas pontes, e aterrados, outras 
quasi promptas e serem de bôa quali
dade as madeiras empregadas em obra, 

• 

a·sseve·rando por ult imo não achar-se 
conclui da metade da estrada, posto que 
presumia dever isso verificar~se até 
meiado de setembro, visto ne11a traba
lharem com esmero 60 pess oas. 

Em consequencia pois de taes infor
nlações re.solveu meu antecessor em 
Portaria de 7 de outubro proximo pas
sado mandar ,satisfazer ao arrematante 
a segunda prestação, obrigando-se elle 
a fazer á sua custa os ater.rados e es
tivas, que com o transito de tropas tor
narem-se necessarios, sendo de crêr qu,: 
apesar de ter -se. estipulado o prazo de 4 
.annos para dentro-delles apresentar a es-

trada . acabada, consiga-se sua finalisa
ção no corrente anno, á vista d'osesfor
ços que para isso emprega o arrematante 
e do interesse que lhe resulte de receber 
a ultima prestação. As estradas da viUa 
de Apiahy á cidade de Curity ba e a fre
guezia de Iporanga, cuja factura fôra 
arrematada por Ignacio Duarte do Val
le, nenhum andamento tem tido .pelos 
motivos expostos no Relatorio do anno 
preterito, estando sujeita á vossa delI
beração a rescisão do contra'cto, pro
posto pelo arrema'tante, fundado em ha-

. 

ver contra<:tado pela quantia de r s. . .. 
4 ;000$000 por lntermedio de seu procura
dor, obras cada uma das quaes só por , 
12 ;000$000 rs., poderá ser levada a per-
feição_ Informa a camara dessa villa 
ter-se aherfo uma picada para Itapéva, 
que assevera-s.e dar passagelu a carros 
e encu rt-a'r a distancia de s eis a oito 
legua s nas desoito, que tem a antiga es
trada. 

A obra da ponte do YpOK, na villa de 
Castro, para a qual fôra consignada a 
quantia de 3 ;000$000 r s., está em anda-

. 
menta, sendo mister mais 1 :700$000 ·rs. 
para Sua conclusão. Estando concluida 

• 

a ponte do rio Pitanguy, . com que des
pendeu-se 512$000 rs .. , além dos 65$000 rs. 
de contribuições voluntarias, trata-se de 
reed ifica'r a do rio - Jaguaricatú .
sendo necessario construir uma outra 
sobre o - Tibagy - e mais duas so· 
bre o Guaraúna e Cupy na es trada que 
vae para Guaracpua va e Campo de Pal
mas. Insta a camara da mesma villa 
pelo melhoramento da picada , que se
g ue para Cu,ityba, declarando que, ape
sa r de es tar apenas aberta, tem por ella 
passado cargueiros e mui va ntajosa seI 
a all1bos os municipios eSsa via de com-
1l1unicação. As estradas de Curityba pa· 

ra a, villas do Princi'pe e Cast ro rccla· 
mam concertos urgentes, começand< 
pela do - Carro- na fr·eguezia d. 
Piedade e pelas margens do Iguassú { 
Serrinha . ; 

Ex istindo um caminho para a villa d: 
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Ca,stro por Votuverava e Assunguy, que 

encurta talvez mais de 10 leguas, offe
reCelTI-Se os moradores a pôl-ü e'ln es
tado de ser transitado, uma vez que se 
lhes preste o auxilio de 1 :000$000 rs, 
para compra de ferramentas e utensi
lias segundo informa a ca-mara eln af
licio de 8 de outubro passado, O cami
nho do porto de embarque do Iguas sú 
para o Campo de Palmas está reduzido 
a méra picada, tão má que, tendo apo;-
nas sete leguas de extensão, gasta-se 
em atravessal-a oito a quinze dias, rc·· 
sultando dahi serios desgostos aos ha
bitantes dessa povoação que desa-coro
çoam por sere·m obrigados a affrontar 

, . 
esse peSSlmo trajecto, ou a dar ex-
traordinaria volta por Guarapuava; in
formando outro sim a camara de Curi
tyba que,' procedendo-se por ordem do 
governo a exploração de uma estrada 

para aquelle lugar, consta haver pela 
nova vere'da a distancia de 40 leguas, 
quando cont<lim-se 80 pela antiga estra-
da para Guarapuava,. orçada sua factura 
em 4 :000$000 rs. 

Ac:ha-se em pessilnas circumstancias, 
quasi intransitavel, a estrada do Arraial, 
que desce para a Marinha, preferindo os 
moradores da freguezia de S. José dar 
grande volta e seguir pela da Campina 
o que era devido a não ter-se-Ihe dado 
beneficio por muito tempo: Foram dadas 
por meu antecessor a'lgumas providen-· 
cias, que talvez possam melhoraI-a, fi
cando a meu cuidado reiterar as ordens 
da presrdencia, cabendo-vos a decreta
ção dos necessarios fundos para a con
servação dessa estrada, que é vantajosa 
aos habitantes da cidade de Paranaguá, 
de Morretes e mesmo de Antonina. 
Cumpre reedificar a ponte do rio Gran
de, na estrada que ~egue para S. José, 
bem as.sim como a do Belém e varzea 
res'pectiva. A estrad... para a viU a de 
S. Francisco na provincia de Santa Ca

tharina, tendo a principio servido para 
passagem de gado, dá hoje transito a 
artimaescarregados, por terem os lna· 

radores daquella viUa aberto em bene
ficio U111 outro caminho na serra do qual 
SerVelTI-Se os habitantes de Curin"ba e 

pondera a camara l11ulücipal desta cida
de que, abrindo-se o matto do Pirahy, 
que terá -duas leguas, bem assim duas 
restingas e concertando-se alguns pas
sos, poderá seu municipio conseguir 
muitas vantagens pelo cOlTImercio cem 

a provincia de Santa Catharina. co11o
ca'lTdo-se ahi uma ])arreira cuja renda 
serásufficiente para conservação e 11le
lhoramento dessa estrada. 

A da Matta no municipio do Princi
pe precisa de forte consignação paTa 
ficar em termos de offerecer iacil tran
sito; ben1 como a que segue para turi

tyba, sendo além disso reclamada uma 
ponte no rio - Iguassú. As duas estra
das que da villa de Morreles partem 

-
para Curityba. sendo uma pela bane;,.., 
do - Barro Vermelho - e, ou tra pela 
do rio - Pinto - e .arraial de S. José 
dos Pinhaes, acham-se e111 menos' bom 
estado, sendo indis'pensavel appilicar 

", 
para seu concerto, não só o rendimento 
das respectivas barreiras, 'C01110 ainda al
gU111 saldo antigo, na certeza de que seu 
rendimento deve avultar, apenas as es· 
tradas offerecerem transito seguro, Re
presenta a camara 111unicipal dessa vi11a 

a· necessidade de proceder~se a abertura 
da ramificação da estrada procurando 

, 

encont-rar a da villa Antonina no .. --
Campo de D. Anna Lain<:s - e destran
car-se o rio - Cuba tão -, afim ele fa
cilitar a navegação de harcos e. canôas, 
que conduzem os pr·oductos pelas duas 
estradas i1llportaelos e exportados, cuja 
despesa orça em 1 :000$000 1"S. Regular 
andamento tem-se dado á estrada que 
de Antonina segue para o porto de cima. 

Na que C0111l11Unica á cidade de Parana

guá C0111 os ll1unicipiüs cen traes. ha ur

gencia de pontes nos rios Sàgrado c 
Rangel e reparos em toda e11a. 

A. camara da viUa de Gllaratuba re
quisita 4 :000$000 para a abertura de uma 

. estrada á cidade de Cnrityba, da qual 
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já existe picada. por ond-t tem descido, 
não só gado, i11a:3 tarnben1 carregação 

de herva-n1ate. Ba3:2.nt...: demorados teln 

sido os trabalhos dz1. estrada de Cananéa 
-.. ' 

a Xiririca, e a,r-e-!l12.tada por Antonio 
• 

Lourenç.o d.o P,adü -pela quantia de ... 
400$000 [5 .. qUê já recebeu o L' paga· 
nlento: lamê:1:ando a ca-mara daquella 
villa não ter sido levada a effeito a ex· 
ploração da picada para o porto de Mi· 
nas d.:' Pontuná, que julga ser lTIui util 
a 3dl municipio, parecendo-nle que O 

fito de economisar os dinheiros publi
CO:3 t as consideraveis - despesas feitas 
com essa exploração deranl lugar a or
denar a presidencia em portaria de 7 de 
novembro de 1842 sus'pensão dos traba· 
lhos com essa picada. 

Na cidade de Santos - as estradas da 
Barra Grande, de S. Vicente e a que 
segue da Bertioga para o Sahy, deman
dam dispendiosos reparos; e na villa Bel
la da Princesa sente-se a falta de pOll 
nos rios - Perique e Ribeirã9' A es·· 
t'rada de S. Sebastião a S. José do Pa
rahitinga tornou-se absolutanlente in
transitavel e senl a nlininla serventia, 
apesar de hai.rer-se com ella periodica e 
constantelnente de,'spendido largas som
mas e sendo eviclentelTIente reconhecida 

-a inconv~niencia ele designar-se para sua 

conservação qualquer quantia, que seria 
. 

gas'ta em pura perdaJ nãü produzindo a 

barreira o 
• 

lnalS insignificante rendi-

menta, resolveu nleu antecessor SUpprt-

11lil-a, indo assinl de accôrdo con1 o pá

récer da thesouraria e pensar da camara 

munjcipal~ que insta pelo ll1elhoramento 

da serra de Caraguatatuba, solicitando 

que seja considerada con1'O ramificaçã') 

della e conservada pela respectiva bar

reira a estrada que desse porto segue 

a S. Sebastião, requisitando além disso 

a construcção de uma ponte ou barca 

sobre o rio Juqueriqueré, indispensavel 

aos ha'Qitantes de seu municipio, visto 

que os tropeiros ahi fazem parada para 
• 

evitarem o incomn10do de d,escarregarem 

seus animaes e ll1esn10 de pagar pa3sa
gemo 

A serra de Caraguatatuba, que existia 
inhansitavel, receheu beneficios suHi
cientes e offerece hoje c0111moda passa
gem sendo rep;etid'as as recommendações 
da presidencia para reparar-se logo em 
principio qualquer desmancho, que de
pois só COm grande di's'p-endio poderia 
ser concertado. A e,strada que comn1U
nica a villa de Ubatuba com a de São 
Luiz e C0111 outros municipios de serra 
aCln1a, -deve mereoer vossa attençãü, por 
ser UlTI lTIunicipio de conhecida impor
tancia, por onde crescida e aVUiltada 
porção de valiosos productos é exporta
da. O di21imo cobrado em Ubatuba não 
é muito irderior ao arrecada,do em San
tos e, havendo aqui repartição melhor 
ll1011tada para percepção e fiscalisação 
desse direito, pôde bem concluir-se que 
por Ubatuba não se exporta menos que 
para Santos. Pela presi·dencia foram de
terminados alguns melhoramentos nessa 
estrada e nas que a ella vão ter, achan
do-se hoje em estado soffrivel, posto que 
não pe-deito, con1p seria para desejar. 
A ponte grande de Sant'Anna, construi
da sobre pilares de pedra em conformi· 
dade doparagrapho L' do artigo 12 da 
rei n. 25 de 23 de março de 1841, está 
quasi concluida e em breve offerecerá 
segura - passagenl aos viandantes e tro
pas carregadas, que das viJ.1as de Atibaia, 

Bragança, Mogy-mirim e de alguns mu
nicípios da provincia de Minas-Geraes, 
por ella seguem com direcção ao porto 
de Santos, faltando apenas o resto de 
ma calçada e a grade de ferro nos la· 
dos ,exterior.es, 

Não offerecendo a devida commodida
de aos tropeiros o rancho da Luz, ia 
por estar collocado no meio da rua, 

. -' '. , -em sItuaçao 1111propna, Ja 'por ser aca-
nha·do, resolveu meu antecessor ordenar 
a edificação de um outro na var.zea d~ 
Sant'Anna, que tenl maior largueza e 
ma:isse ·aju·sta com o com modo dos tro .. 
peiros, que fazeln pa.sta'l.· seus animae3 
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j:"l:;:O 2. S:, ::: deixam de estar sujeitos 
3. :nnumeros inconvenientes, cuja obra 

vae tendo regular andamento. Existem 
bem arruina,das as es,tradas desta cidade 

, 

para as villas de Atibaia e Bragança; e 
destas para a proV1incia de M.inas-Ge
raes, por nã'o terem sido, ha ,muito 
tempo concertadas, tendo O'ra ordenado 
que se proceda ao orçamento das pontes 

de Jaguary,e Uberava em Bragança, 
cuja COll'strucção é indispensavel. Tendo 
a lei provincial n. 25 de 23 de março de 
1841 consignado ern o I § 7 t dd ar
tigo 12 a quantia de 2 :000$000 rs. para 
concertos e atalhos na estrada que da 
villa de Jundiahy segue pela da Ati
baia a encontrar em J a'carehy a estrada 
do Rio de J aneito, não foi esta despen
dida, estando por esse motivo a mesmã 
intransitavel. 

A estrada de Santo Amaro a Concei
ção de Itanhaem, supp'Osto não estejo 
concluida, acha-'se toda via descortinada 
até o alto da Serra, que consta ter duas 
leguase meia de facil e suave descida 
até a villa, orçando-se em 1 :000$000 a 
despesa para sua fin~lisaçãü e para duas 
pontes nos ribelrões - Vermelho e Fun
do -; sendo accordes as canla-ras de 
amb,os os municipios em manifestar a 
vantagem que dessa· estrada deve re
sultar, já para o com:r;nercio, já mesnlO 
para estabelecimento de lavradores, vis· 
to serem de optima qualidade as terras 
em que está collocada. A camara de 
Santo Amaro requisita além disso ... 
400$000 para reedificação da ponte sobre 
o rio - Jurubatuba - por onde expor
tam para Santos seus praductos os mo
rad'ores do municipio. Tere;s de exami
nar a planta da ponte sobre o rio Tie
té, na entrada da villa de Parnahyba em 
o lugar denominado - Meatinga - e 
bem assim o orçamento importando em 
6 :154$760 rs. 

Cabe-me emfim tocar na importante 
estrada da Capital ao porto de Santos' , 
nessa estrada, com que a provincia des
pende diariamente sommas avultadas c 

que deve ser elevada a perfeição, afim, 
de facilitar o transporte dos productos 
de todas as villas do Sul e de algumas 
do N arte e dar incremento á industri':-t 
e commercio, não só pela prestesa das 
conducções como pelos ll1enores gastos,. 
que c'Om ella deve fazer-se. Essa estra
da conserva~se senlpre soffrivel, repa
rando-se imnlediatamente qualquer fnina. 
occasionada pela estaçâo chuvosa, e, 
benl que os viandantes sintanl fadigas 

ao transpôr a serra velha, todavia é isso
unicamente devido a natur.eza do terre
no e quasi nunca a desmanchas. A serra 
da Maioridade, cujas vantagens transcen
dentes e 'Obvias só podem ser cabal
mente apreciadas por quem nella trall; 

sita com suavidade, depois de haver com 
custo e trabalho atravessado a serra 
antiga; a serra ela Maioridade, que dará 
cons,iderave1 impulso á producção de nos
sa provincia, apenas conseguir-se a eles.
cida e subida de carrOS carregados, vae 

em progressivo andamento. obtendo , 

cada dia n'OvOs melhoramentos, de modo 
que já offerece transito desde a base 
até a extremidade superior, não só a. 
cavalleiro e ~nimaes de_ carga, mas tam
benl a liteiras, infounando-nle o respe
ctivo inspector ter ha pouco por eUa 
subido uma traquitanda. 

Metade da serra, com pequena diffe
rença, está irregula~mente aberta, ten
do a largura de 20 a 30 palmos, na par
te superior e a'penas 15 a 20 na infe
rior, sendo ainda menor sua largura nos 
lugares de pedreiras em razão da falta 
de polvora para "arrebentaI-Rs, sobre o 
que foram por meu antecessor dadas al
gumas providencias, ora por mim am
pliadas. Trabalha-se actualmente no 
ma,is alt'O da m'Ontanha, esperando-se 
completar no mez de dezembrü finde. 
150 braças com a decretada largura de 
40 palmos, bôa parte das quaes está" ni

vellada, e prompta para receber o nla
cadamisament'O; send'O acompanhada de 
um muro de pedra c'Om altur~ de 4 a 
5 palmos, que garanta a segurança d'O 
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transito no , lugares p erigosos , do qual 
estão feitas 15 braças, continuando-se a 
edificai-o ao passo, que finda o nivella
mento da estrada. 

éurnpre entretanto confessar que 
ll1Uito está ainda . palm fazer, sendo in
dispensavel despender sommas mui avul·· 
ta.das ' e consd·deraveis para a serra fi

car com a necessar.ia solidez, assegure 
permanente duração e possa prestar~se 

ao transito de tropas e caffOS; e é 111i

nha opinião que largas quantias sejam 
applicadas no mai s ' curto espaço p05si
vel, ·para qu e as novas obras fiquem 
bem defendidas, seguras e acabadas e - . . nao se estejam arrumando e renovando 
as despesas COmo actnalmente snccede' , 
ainda que para issó pr"eciso Íosse um 

• 

emprestimo, cujo capital e juros serianl 
pagos pela barreira do Cubatão de San
tos, quando não seja·m sufficientes os 
saldos a·ccumulados nos cofres da pro
vineia. Ness e caso, e dada a hypothese 
não empregar-se menos de 10 :OOO$OOOrs. 
mensaespara a serra da Maioridade é 
forçoso por á t es t a della homem pro
fissional, que por seus antecedentes e 
pratica, in spire confíança, afim de ob
ter-'se obra mais segura, ma·is com mo . 
da e menos dispendiosa. 

Em o relatodo do anno preterito foi 
levado ao conhecimento da Assembl~a 

terem~s'e alguns cidadãos · nesta p.rovin
cia, relacionados com outros da de Matto 
Grosso compromeaido a fazerem a e.s
trada, que se projecta para a mesnla, 
desde li villa da Constituição até o Pa
raná, dando-a prompta e perfeita' para , 
carros no espaço de dois annos, sem 
exigirem do governo outra condição 
mais que a de dar-se-lhes a quantia de 
20 :000$000 rs. depois de ter sido exa · 
minada e julgada em tudo conforme ' 00 

plano por elles apresentado; sobre cujo 
objecto aliá s bem importante á provin
oia nenhuma res olução tomou ' a mesma 
Assembléa, mostrando-se entretanto os 
empresarios da estrada persistentes em 
seu P""oposito, tendo em ' principio 'do 

anuo PCl"gulltado á pres1ct::-:~:,-:' >~ -

d ia m da r começo aos respcc: i\-_:-;: ::- ~':-!:. _ 

lhos na es tação prop ria. 
Palpaveis e transcendent es • 

~ a o 

vantagens, que a provincia de ~ _ Pa-J.l0 
colher ia, pela faól e prompta COJl":mu -

. -ll1caçao 'COm a de Matto Grosso, (lb t~!1 -

do m a is um i':nercado para SêU,5 p:-Ct ·,:i-~t

ctos e im portando os desta) o qU e :: C'2"U • 
• 

rame'nte daria forte impulso a sua :n. 
dustria e commercio, sendo de crtí q-\.l e 

para aqui affluiriam as carregações de 

Matto Grosso, visto ser reconhecida. a 
bondade da estrada que se pro jecta. 

tanto que o exmo. vice-presidente des sa 
• • 

prOVll1Cla~ estando ha muitos nlezes pri-

vado de noticia's da CÔfte em razão da 

difficultosa e demorada marcha do cor 
r eio, re solveu · em 1.0 de setembro do 

anno preterito fazer seguir pela nova. 

estrada, que não passa de un1mero tri
lho, dois estafetas a pé, os quaes aqui . 

entregaram a mala das correspondencias 

no fim de 2 mezes, annuindo o governo 

imperial á solicitação do mesmo exmo. 

vice-presidente afim de alterar-se a an

tiga marcha do correio dessa provínc ia 

para a Côrte, sendo dirigida pela nova 
est rada. 

Cumpre-me entretanto ponderar -vo; 
qu e a camara municipal da villa da Cons
tituição, em oHicio de 21 de outubro 
preterito, instando pela abert"",a dessa. 
estrada, cuja despesa desde o rio - Co
rumbatahy até o sitio de Antonio ·Fer-· 
reira, orça em r,s. 9 :000$000, informa ,er 
essa a porção de estrada mais custosa 
de faze r-se e que mais gastos exige, 
visto que do sitio de A.ntonio Ferreira 
ao P,.? raná, a maior parte della é cam
po, precisando apenas de alguns ata
lhos para encurtar Iiistancias". 

OBRAS DIVERSAS. ~ O abasteci
m ento de agua potavel á Capital devia 
ser feito pela provineia, porque a Mu
nicipalidade não t,inha renda sufficiente 
para tal obra, orçada em 18 :740$000 r s. 
Em Santos eonstruia-se um chaia·riz por 
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su D.:.(, ipção particular , tendo a respe
cri\' a municipalidade solicitado do gover
no O a uxilio de 5 :000$000 rs. para con
c1uil -o. Era necessarrio construir ou pre· 
parar"se em algum edificio uma sala em 
condições para funccionamento regular 
do Tribunal do Jury. O governo cont i
nuava a interessar- se pela constI:'.ucção 
e reparos de egrejas e lnatrizes, as quaes 
enl geral estavanl em deplorav.-:l estado 
de conservação, existindo mesmo algu 
ma s em ruina. Diversa's cama,ras 111U

nicipaes ped,iram auxilio para esses re
paros ou construcções na avultada 50111-

ma de 106 :667$400 rs. 
CADEIAS. - O assum,pto merecia ~ 

melhor attenção, parecendo • ao preSl-
dente p'referivelconstruir umtt por vez 

• 
a inicia·r varias em differentes munici-
pios. A dispersão dos auxilios contri· 

• 

buia em muito para a falta de cadeias 
e estado ru inoso de muitas. Ada Ca-

, 

pital necessitava de reparo:.'! urgentes; ::i-

de Samos, quasi cO!jc1uida, seria a me
lhor, da provineia, devendo a sua eons
trucção iica.r em cer,;a de 56 :000$000 rs. 

CASA DE CORRECÇÁO. - Acha
vam- se paralysadas as suas obras, des-de 
1842, nas quaes já se havia gasto a som· 
ma de 22 :150$187 r,s. Conviria activar a 
condusão dum raio do edi ficio e da par
te destinada ás oHieinas. Na esperança , 
de ser attendido, o presidente propoz 
no orçamento ' a quant ia de 12 :000$000 

, 

rs. pa.ra a C'Onbnuação de tão util em-
preh en d imen to. 

CAMPOS DE PAEQUERE. - Lê-se 
no Relataria: - "Ao espi.rito de empre
sa e esforços, que dominou constante
mente os antigos paulis ta,s e os levou , 
a transpOr obstaculos quasi invenc iveis, 
atravessando sertões ~ inda não trilha
dos até penetrarem eln Matto Grosso, 
Goyaz, Espirito Santo e outros lagares 
do B.ra,sil, d'eve-se seguraménte a fun 
dada tradição acerca dos famosos e qua 
si encantados Campos do - Paeque.r~ 

- ond'e assevera":se existirem muita ~ 

hordas indigenas, grandes estabelec imen· 

tos dos extinctos jesuitas, restos de po· 
voação regular com o nome de ViU" 
Rica, minas de cobre, excel1entes terras 
de agricultura, e optimas pastagens. Le
vados desse espirito emprehendedor, que 
dominára seus avoengos, impellidos d.~ 

natural desejo de aproveitar tão preco
nisadas vantagens, t em alguns individuos 
ao Sul da provincia feito varias explora
ções, sendo a ultima deUas emprehendida 
pelo cidadão Antonio Pereira Borges, 
não obtendo .suas investigações fruet;· 
fe ro resultado, talvez porque mesquinhas 
forças individuaes não sejam sufficien · 
tes para levare·m · a cabo empresas, que 
demandam gastos subidos, pessoal mais 
nu'meroso. 

Quando porém seja exaggerada, fabu
losa mesmo, a existencia de estabeleci
mentos e outras importantes minuciosi~ 
dades nesses Campos do , Paequerê, ao 
menos é certo que nas -margens do Uba
hy observam-se claf(ls signaes de an
tigas lavras de metal, e no sertão das 
margens de,ss~ rio e do Paraná, alnda 
não descobertas, encontranl- s'e arvores 
fructiferas não espontaneas e planta
ções de cereaes, bem . como vê-se roças 
derrubadas com instru·mentos 'cortantes, 
sendo além disso eneo.[1trados alguns ob
j ectos de ferro e aço, segundo colhe-se 
do officio da camara municipal da villa 
de Castro com data de 3 de março d." 
anno prete"ito, acompanhado dum outro 
do director da ultima sociedade explo
rad ora, que vos serão present es . 

Es'scs vestígios , a existencia dos .ob
jectos miudamente relatados 'em ditos 

• 

officios, bem clara e formalm ente reve· 
Iam ter em algum tempo pene,trado a 
civilisação no interior desses sertões 
hoje desconhecidos, pois só a presença 
do homem civilisado poderia ter arras
t2!do o indolente indigena a explorar mi-. , 

nas, a lavrar a terra com regul~'ridade, 

a plantar arvores não espontaneas, a 
possuir e conservar objectos por. elle 
não conhecidos. O cidadão Joaquim 
Francisco Lf)pe~, suppõe poder~,deparar 
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,com os Campos de Paequerê, entrando 
pelos Campos-Geraes ao s ul da provin
'cia entre os rios Ubahy e Tabagy e 
,pede ser coadjuvado nessa empresa; res
ta pois que, tomando em consideração 
esse obj'ecto, reflectindo sobre as van
t agens , que re'sultariam á provincia de 
ta es des-cobertas, resolvaes ' como mais 
convi er e ditaI: vossa prudencia". 

CATECHESE E CIVILISAÇAO DOS 
INDIOS, - "Ao lançar os olhos sobre 
a Car ta Topographica de nossa provin
cia , a presença dos extensos sertões ain
d. desconhecidos e a lembrança de que 
nelles existe in numera porção de ho
"mens, que poderiam augment(lr nossa 
diminuta população 'e contribuir para o 

• 

engrandecimento de nossa agricultura e 
ind ustria, com nos co partilhando os be , 
neficios da religião e da sociedade, sus
citam naturalmente a iJiéa de empregar 
todos os esforços para attrahil-os á ci· 
-v·iIisação, arredando·os da vida er,rant~, 

que o habito lhes tem feito adaptar, 
.Bem que par eça ter-se sepultado no tu
rn u'lo de nossos maiores o -espirito de 
cateches e .. que promoveu outr'ora gran
de aldeamento de indios, transformados 
.h oje em . povoações florescent es, comlu
·do .. imitando s·eu zelo e constante perse
ve,rança.. usando de meios proprios e 
a<l equados, poderem~>s conseguir o esta
belecimento daquellas tribus , que mos
trarem-se mais propensas á ciV'ilisação, 
com O que decerto muito lucrará nossa 
provincia, cabendo á vossa il1ustração a 
escolha das me<lidas mais acertadas c 
capazes de produzir resultados, 

Posto que em officio de 15 de íeve
"reiro do anno--'preterito communicaSSf o 
commandante da fl'eguezia de Belém 
dos Campos de Guarapuava, que conti

-nuava a persistir o receio de ser per

turbada a paz e tranquil'lidade do lugar, 
tanto pela apparição de muitos hom ens 

. extranhos e ·sug,peitos, corno por terem
",-e aproximado á povoação alguns indios 
'hravios, podendo este facto servir de 
~.prete"to aquelles para reunirem-se, ar-

marem- ;j"ê e depois prat icarem algun s 
a tte ntados, não estando de todo des trui 
dos os germens da desordem de 1839, 

• 

nãoco1l'sta todavia que desajuisados nÔ· 
ta veis occorress'ent na freguezia, nellJ. 
existindo unl pequeno destacamento re~ 

quisitado pelo mesmo commandan te, 
para de algum modo garan tir a segow 
ra nça dos habitantes e impô r respeito 
aos que nutrissem menos bôas iaten-
-çoes, 
Chamo \"05Sa a ttenção sobre a nece~·. 

sidade de haver ' em Gua rapuavauma 
força, elubora ditninuta, para apoio da 
auctoridatle publica, não sendo conve· 
niente distrah ir Guardas Naciona es dos 
trabalhos de agricultura e industtia em 
um lugar de pequena população, Tris·· 
tes e lamentave is occorrencias ti veram 
lagar em a nas<:ente povoação de Cam
po de Palmas, que viu bem comprOInet~ 
tida sua existen.cia, ameaçada a segu
ra.nça e propriedade de seus ha bitantes 
e consideravelnlente retardada a civili · 
sação dos indios, pesando a responsab: · 
lidade desses males sobre o ex-com
mandante da companhia de Municipaes 
P e·rmanentes alli esta·cionada, que sem 
motivo legit imo e imprudentemente pro
vocou os indios, levou-os ao excesso dI! 
desesperação, frustr·ando as vantagens, 
que se poderia colher de seu aldea
mento , Iv,teressando-se o capitão H er
l110genes Carneiro Lobo Ferreira p~la 

sorte do inglez capitão José de Sá, que 
fôra ha alguns annos apprehendido pe
los indios e con-s tava achar-se, com ou· 
tros por elles igualmente arrebatado~. 

em um alojamento para· as partes de 
Palma s, in fluiu o indio Victorino Condá 
para ir com alguns dos seus promover 
o resgate dessas pes·s oas , e seduzir o~ 

indios a virem habitar nessa povoação, 

Desempenhou Victorino Condá parte 
de sua commissão conseguindo trazer 
sete creanças brancas, que existiam em 
poder dos indios e fazer-se acompanhar 
por consider·avel numero deUes que re· 
soJve-ram-s e a ·resiáir na povoação de 



Palmas; seguindo logo de·po;s para esta 
cidade o capitão Hennogenes, Victori
no e as creanças resgatadas. A presen
ça dos indios can'sou fortes apprehen
sões ao ex-commandante da Companhia 
de Permanentes, qu e, enl vez de agasa-
111 al-os, mostrar-lhes affecto e disposi
ções pacificas, pelo contrario apressou
s e em deprecar auxilio de força armada 
ás auctoridades de Guarapuava, haven
do logo quem declarasse aos indios se, ' 
destinada essa força para mataI-os, com 
o que ficar·am aterrorisados e receiosos 
de trahição, muito contribuindo para 
isso seu caracter naturalmente descon
fíado e s uspeitoso, 

Ap enas houve noticia de approximar
se a Palmas o deprecado auxilio, os ín
dios pedem licença ao ex-commandallte 
para irem á caça e em virtude della 
retiram-se, tomando duas veredas di
versas, b que fez crêr a este a tenta
tiva dalgum assalto. Immediatamente 
determina o mesmo ex-coll1mandante a 
marcha de uma escolta suHiciente para 
o lano onde seguira o maior numero dc . 

índios, COm ordem de trazel-os, ou ma-
tal-os; e como impugnassenl voltar, 
usou a escolta da segunda alternativa ' e 
vinte tantos indios de ambos os sexos, . . . , 
Inermes, se,m 0ppo,rem reslstencla actl-
va, foram assassinados . No fim de dois 
mezes, impellidos pelo desejo de vin 
gança, avançam alguns indios sobre a 
povoação e mataram tres pessoas; este 
facto, e sobre tudo a noticia de que el
les em numero consideravel, pretendiam 
atacar a povoação, espalhou o alarme e 
a consternaçã,o, vendo-se obrigados os 
fazendeiros a desamparar seus estabele
cimentos. Esses receios porém a.cham-se 
quasi desvaÍ1ecidos, tanto que ordenan
do ·meu antece'ssor ao c0l11111andante su
periorda Guarda Nacional de Curityba 
a march a de 50 praças para aquelle la
gar em caso de absoluta necessidade, co
lhe-se de officios do mesmo comman-

. 

dant e super·ior . com recente ' data . não . . . . 

ter feito seguir' essa Íorça, á vista do 
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que determinei que unicamerite envias
se 20 Guardas Na'{:ionaes sob O com
mando de um official subalterno, devi
damente municiados , em c'aso de urgen-

• ela. 

Meu antecessor, a lém de demittir o 
commandante da companhia de Perma
nentes e ordenar que ~osse instaurado o 
competente summario pelos factos oc
corridos e de encarregar esse comman
do ao capitão Hermogenes a quem deu 
instrucções sobre o comportamento qu e 
deveria ter para com os indios, pro
curando por todos ' os modos ' de bran
dura chamaI-os ao gremio da socieda.
de, mandou entregar-lhe 220$000 rs . 
como gratificação pelo resgat e das 
creanças, e dar ao cacique Victorino 
roupas e alguns utensilios,nomeando-o 
com mandante dos indios, que por elle 
fossem seduzidos. E' de crêr que essas 
medidas e a cr eação da subdelegacia na 
povoação de Palmas tragàm bons re
sultados e que seus habitant es fiquem 
mais desassombrados. Cumpre-me de-

, clarar-yos que não tem sido possivel ob
t er um cirtlrgião para esse logar e bem . . 

assim que a's drogas comprad·a!; por 
perto de 2 :000$000 para a botica de . Pal-
• 

mas, ficaram de tal modo avariadas que 
forçoso foi a meu antecessor autorisar 
sua venda á Santa Casa da MisericoF 
dia da cidade de Santos por ' 1 :000$000 
r s., pagos dentro de dois annos em pres
tações s emes traes, 

Na capella do J uquiá, pertencente a 
villa de Iguap e, appareceu repentinamen
te um grupo de indios, que incendiaram 
algumaS casas e ameaçaram a seguranç.a. 
e 'prop riedade dos habitantes, não levan
do avante seus projectos, por serem a. 
tempo repel\i.dos, ordenando além disso 
m eu antecessor que' para 'alE seguisse 
uma força de Guardas Nacionaes, Com-

,. 
mandada por pessôa de confiança e 
prudencia, que rechassando quálquer ag--gressao, procurasse ao mesmo passo· 
chamar os indios á paz, infundindo-lhes 
idéas de amisade para comnoscQ'. Nas 
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immediações da villa de ltapéva da Fa
xjna a'present'Ou-se uma iribu de indios~ 

dotados de caracter doci! e pacifico, ma
p.ifestando intenções de fixar alli sua3 

" . 

residencias, segundo COlllmunica o de
legado de policia des.sa vi:l1a e coniirma 
o barão de Antonina, á cuja fazenda fo
ram ter alguns delles. Desejando anga
fiaI-·os, ca.ptar sua benevolencia e, con
s'eguir que se não retirem, ordene,i, á 
thesouraria que mandasse comprar cer
tos obje·ctos apreciados pelos indios, en
carregando sua distribuição ao barão de 
Anton;na, que por suas maneiras affa
veis e agasalhadoras tem attrahido os 
indios, mostrando-se mui satisfeit-os da 
mal1eira 1 com que portam-se a seu res
peito, os homens civilisa'dos. 

Convencido da importancia desta ma
teria e anhelando expor-vos quanto ha 
oecorrido, sobre eTIa, forçoso me foi en
trar enl minuciosos detalhes, que serVI
rão para esdarecer-os". 

ESTATISTICA. - Em 1839 circul()~ 

O livro Ensaio dum Quadro Estatistico 
que1 apesar de algu'lls defeitos inevita
veis , 111ereceu baTIl acolhimento por ser 
até então a tentativa em maior escala 
levada a termo sobre o difficil assumpto. 
Apesar de repetidas tentativas, junto 

• • 
das auctondades locaes para remetterem . 

recenseamentos das povoações do inte
rior, só haviam chegado os seguintes. 
'-' . 

mappas com o numero de habitantes: -
Porto-Feliz. 2.226 homens; 2.667 mu-. 

. 
lheres; 4.165 escravos; S. Roque, 2.282> 
homens; 2.430 mulheres; 1.188 escra

vos; VilIa Bella da Princeza, 1.810 ho-

11ltnS; 1.763 mulheres; 2.131 escravo"s; 

Capivar)', 699 homens; 733 mulheres; 

1.406 escravos; ViUa do Principe, 2.634 

homens; 2.660 mulheres; 1.676 eScravos. 

JARDIM PUBLICO. - Offerecia 
agradaveI recreio á popnlação. Convi-
nha que neIle se estabelecesse viveiro de 
arvores e plantas exoticas, que fossem 
repartidas pelos agricultores, afim de 
propagar-se a sua cultura. A verba Of-

çamcntaria. para cust{'jo desse estabele
cimento era insufboiente. 

NOVOS ESTABELECIMENTOS. -
. 

O estado de agitação em que se achou 
. 

a provincia durante o anno de 1842 c 
o de certa desorganisação em que ain
da se acha, em consequencia da rebel
Hão que tão graves danlIlos causou, Íez 
C01U que não tivessem execução as leis 
crea:ndo novos est~belecimentos, entre 
os ,quaes o "Banco Paulistano", a "Es .. 
cola Pratica de Cultura e Fabrico dó 
Chá" e o "Archivo Publico". 

CAMARAS MUNICIPAES. - Não 

tendo a Assembléa anterior votado " 
orçamento para o anno financeiro de 
outubro de 1843 a setembro de 1844, o 
governo mandou executar as disposições 
do orçamento anterior, (1842-1843) pelo 
que as camaras municipaes ·ficaram no 
mesmo regimen orçamentario votado 
para o exercicio precedente. 

SECRETARIA DO GOVERNO.
Compunha-se do official maior, 3 of
fi,daes, 2 amanuenses, continuo e porteí
ro, servindo este de archivista. A repar
tição funccionava bell1 e no exercido 
anterior teve expediente excessivo e de 
caracter urgente, pelo que o presidente 
pediu melhor remuneração aos funccio
narios que ne11a trabalhavam. 

THESOURARIA E FAZENDA PRO
VINCIAL - A provincia de S. Paulo 
.yi'via em abastança com renda.s surrE" 

. cientes para fazer face ás suas despe~ 

zas e accumular saldos avultados. O s)'s
tema de arrecadação e fiscalisação apre
sentava lacunas .. , que deviam ser pre
henchidas, . aiim de <lue os serviços do 
fis,co se aperfeiçoassem. A conveniencia 
de separar a Thesouraria Provincial ôa 
Thesouraria Geral continuava a ser ob
jecto de estudos, merecendo por isso 
que os legisladores se manifestassem a 

respeito. Depois de lamentar o facto de 
'ter ficado a provinda sem orçamento 
durante um exercido, o- .presidente ped·o;: 
que sejoan1 votadas as quantias por dle 
propostas, visto terem 
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mente calculadas de accôrdo com as n c
cessidadesda provincia, 

São do pr,esidente as seguinte, pala-
• • vra s com que encerrou o seu mInUCIOSO 

relatorio: - "O pesar que sinto, de 
não poder mais largamente expôr-vos o 
estado de nossa provincia, suas urgentes 
necessidades e indicar-vos as med,idas 

.- mais 'Convenie!1tes e capazes de reme
dia l-as, a isso op'pondo-s e o limitado 
tempo de minha administração, é ado-

,çado pela agradavel lembra'nça de que 
os des tinos do povo paulistano estão 
confiados ás luzes e patriotismo dos ci
dadãos benemerito,s que tem dado não 
equivocas provas de interesse por seu 
bem ser , por sua prosperidade e que ora 

• 

se esforçam, por tnais de um motivo, 
em promovel-a por tod os os meios a 
seu alca·nce. 

, -----

, 

• 

Em minl encontrareis sempre a mais 
franca e leal cooperação para quanto 
decretardes em beneficio da provincia 
coníia<la ,á minha administração e con-

, . 
tribuir possa para sustentar a ordem 
publica, as instituições politicas do IIh
perio e o Throno Augusto do Senhor 
D. Pedro Segundo. , 

S. Paulo, 7 de ja,neiro de 1844. -
MANOEL FELrZARDO DE SOUZA 
E MELLO". 

BIBLlOORAPHIA - J. J. Ribeiro 
Chronologia Paulista; Teixeira de Mello 
E!>hemerides; Sisson, Galeria dos Bra
s ileiros Illustres. O conselheiro Manoe! 
Felizardo escreveu Relatorios Oificiaes 
enl virtude -dos cargos que exerceu. 

, 

- '---
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Marechal 
Manoel da Fonseca Lima e Silva 

(BAR ÃO DE SU RU HY) 

]7,0 PR:ESlDENTE 

(De 1.' de Junho de 18.4 a 5 de Novembro de 1841) 
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MANOEL DA FONSECA LIMA E 
:5ILV A nasceu na cidade de São Sebas
tião do Rio de Janeiro, a 10 de junho 
de 1793. Filhú do marechal de campo 
J osé Joaquim de Lima e Silva, assentou 
praça de cadete voluntario no 1." regi ; 
mento de infanteria de linha. Foi pro
movido a alferes a 13 de maio de 1808. 
Matriculou-se na A<:auemia Real Mili· 
tar do Rio de Janeiro a 26 de abril de 
1811, sendo então promovido a tenente 
.aju'dante. Completou seu curso de ar
mas em 25 de janeiro de 1814, recebendo 
os galões de <:apitão. Em 18ti marchou 
para a provincia de Pernambuco. então 
revoltada com a divisão expedicionari3 
do general Luiz do Rego Barreto. Nesse 
mesmo anno' recebeu as insignias de ca· 
valleiro de Christo por serviços mili
tares. Pacificada a provincial regressou 
ao Rio, sendo promovido a major. 

Em 1823 úrganisou-se o batalhão do 
Imperador para o qual fo i transferido, 
mar<:hando para a Ba;hia, afim de tomar 
parte nas operações de guerra contra 
. as tropas portuguezas do general Ma
deira, que não reconheciam a indepen
dencia do Brasil. Assumindo o comman
do interino do batalhão do Imperador, 
tomou parte saliente nos ataques ao ini· 
migo, o qual foi repellido, e, afinal, ex
pnlso do territorio nacional. Esteve em 
todos os combates contrà as tropas pc,,
tuguezas, revelando bravura excepcio
nal, e I>ello talento militar. Comman

.. dou a 1.' brigada do exercito á ,frente 
da qual perseguiu tenazmente o gene
ral Madeira. Restaurada a ordem na 
Bahia, a 2 de julho de, 1823, e expulso s 

·05 . portuguezes, que : não a.cceitaram a 
j ndependencia do ' 'Bra,;il, voltou ao Rio 

de J a neiro, onde continuou a commaH' 
dar o batalhão do Imperador. A esse 
tempo foi nomeado moço da Imperial 
Camara, e official da ordem do Cruzei-- . . ro, em attençao aos seus serVIços pres-
tados na Bahia. 

Pronl'ovido a tenente-coronel Com·man
dante do mesmo batalhão, foi elogiado 
pelo imperador que, em visita inespera
da ao quartel, teve ensejo de elogiar a 
ordem, asseio e 'disciplina da mesma uni
dad·e militar. Em 1825, marchou para 
Pernambuco á frente do seu batalhão, o 
qual, em ordem de marchar, foi passado 
em revista pelo monaraha. O batalhão 
do tenente coronel Manoel da Fonseca 
Lima e Silva, tendo r ecebido ordem de 
embarque, apromptou-se dentro de uma 
hora e ficou á espera de ordens. Em 
maio d e 1825, marchou para Montevi
déo e tomou 'parte na guerra Cisplatina. 
Em dezembro de 1828, regressou ao Rio 

. 
tendo durante a sua permanencia em 
Montevidéo tomado parte em differen ' 
tes combates contra as forças 
Por decreto de outubro de 

. , . 
In1mIgas . 

1829, foi 
nomeado 'ca valleiro da ordem da lXosa. 
J á no pos ~o de coronel, foi nomea.-io 
veador 'da imperatriz; e, em julho de 
1831, minis tro e secretario dos negocias 
da guerra. Em 1832, occupou a pasta . de 
ministro interino dos nego cios da jus
tiça. Exerceu o cargo de commandante 
das ar mas da prov'incia do Rio de J a-

• nelro. 
Occupou 'ta'n\bem em 1835, e 1836 as 

pastas da guerra e do imperio. Ness e 
mesmo anno de 1836 foi elêito deputad" 
provincial pelo Rio de Janeiro. Promo
vido a brigadeiro, foi nomeado membro 

·do conselho supremo militar (4 'd'e" se-
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lembro de 1837). Em 8 de junho de 1839 
casou-se com d. ,Carlota Guilb(ermina 
de Lima e Silva , filha do marechal de 
c.ampo Francis{:o de Lima e Silva, que 
loi regente do imperio. Em 1841 rece
beu o titul o de c.onseJ.ho. pelos serviço:; 
prestados durante a minoridade do lm
p erador. Por c.arta imperial de 9 e 10 
de maio de 1844 íoi nomeado presi
.lent e e comman,u,n te da s .pmas da pro
víncia de S. Pa uio. t endo tomado posse 
desses .cargos no dia _ 1!' de junho c 

• 

exercido a té 5 de novembro d e 184i. 

Achava-se nessas elevadaB commissõe5 
quando foi pronlovido a marechal de 
ca mpo graduado, e logo depois eHectivo , 
recebendo a grã cruz da ordem de Sá" 
Bent'O de Aviz. Foi eleitor da freguezia 
da Sé da {:apital de S. Paulo, e, 110 

mesmo dia em qu e íoi exonerado do 
cargo de presidente de S. Paulo. h ouvr' 
eleição para sena-dor ~ entrando· seu nome ~ ! 
na lista triplice, não sendo 'Porém eSCQ 

Ih ido. Por deGeto de 2 de dezembro de 
1854, recebeu o titulo de barão de S·, .. 
ru·hy, com honras dt' grandeza. Foi -com 
mandante geral da guarda nacional <ia 
c.ôrte t lambem ajudante gener.:.l Jo 
exercito. Cheio de ~ervi'ços á patria. 
i e-nd o occupado e exercido tod'Os. o s pos -
105 e commíssões militares, que pudess~ 
almejar , o marechal Manoel da Fonseca 
L ima e Silva, harão de Suruhy, ialk· 
C.eu na sua cidade natal, a 1.0 de abnJ 

de 1869, con ta ndo " avançada edade d e 
76 annos dos quaes mais de 60 consa
grados á vida militar, que elle soube 

honrar com muita gloria para si e muito 
orgulho para o Brasil. Com seus i rmão~ 

Francisco e José ]oaquün, tomou part c' 
saliente \nos acontecimentos de 7 d e 
abril de 1831. sendo nessa occasião Q • • 

commandante das t ropas revoltadas. 
depuzeram o primeiro imperador. 

* 
* .. 

qu e 
• 

á AssembJéa 
Manoel da 

neiro de 1845, vê-se que o estado do, 
negocios da provincia de S . Paulo era 

o que se segue. 
FAMLLIA IMPERIAL. - Ll!>nga ~ . 

pertinaz molestia atacára a prillceza d. 
Januaria, irmã. d'o limperador D. Pe
dro II e esposa do conde d'Aquila, prin
cipe das Duas Sicilias, pelo q ue ficou 
resolvido que fosse á Europa em busca 
de saude, pois que os medicas entendiam 
que, 'permanecendo no estrangeiro por
cerca de um anno, a ·augusta enfenna _ 
se restabeleceria completamente. A via
gem da princeza e s eu esposo iealisou- 
se no dia 24 de outubro de 1844. na fr.! 
gata franceza - La Reine Blanche -
comboiada pela corveta bradeira-

Sete de Abril. 

SECRETARIA DO GOVERNO.
A affluencia dos trabalhos era tão g;-an
de, qu e se tornou necessario contr3.::ta:"

dois c ollaboradores, vencendo cada um 

delles a gratificação mensal de 12$OO{} 
r s. O expediente achava"se em dia. Os 
vencimentos do. pessoal eratn :nesqui- 
nhos e ao governo custava ter qu e exi
gir tanto de quem tão pouco recebia. 

TRANQUILLIDADE PUBL (CA .. -
Após a revolução de 1842, que ta,HO agi
tou a provincia de S. Paulo. volverô. ena 

. á sua antiga paz. A amnistia concedida 
em 1843 aos ,que se envolveram nesse 
movimento armado, commettendo crimes 
politicos, já estava produzindo ·-se u~ uc-· 
neficos effeitos. A calma e conii'lIlça 
iam renascendo em todas as esph-=ras 
sociaes. O governo imperial detel'll'. inou 
que ficassem em perpetuo silencio 05 

processos in staurados em virtude daquel. 
les -crimes politicos, que constituiam a . . 

r evolução de. 1842. 
"Resta, pois, dizia o presidente, que

uma candida confraternidade, um nexo· -t 
de interesses communs, deslembrando-se, 
a ssim como a lei se esqueceu das pas
sadas divergencias em politicas opiu:i5es. 
formem uma associação. de cívicos deve·· 
res, e opereln de accôrdo, para cimen-

Do relatorio apresentado 
Provincial pelo marechal 
Fonseca Lima e Sj.lva, no dia 7 de ja- . tar o congraçamento '-e a umao ; sem o 

- I 
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que não podenl0s ser felizes), seUl o r(!"lE 

a vida é unIa chhnéra ". 

CULTO PUBLlCO. - Havia queixas 
'coÍ1tra o procedimento desregrado de al
guns parochos, pelo que o governo soli
citou do sr. bispo diocesano providencias 
efficazes. Em vez de agir, o prelado deu 
respostas sophistas, tendo então o pre
sidente resolvido mandar responsabilisar 
aquelles parochos, como empregados pu
blicos que eram, por meio da legislação 
civil, visto a _ canonica fazer entorpeci M 

da. Tinhanl chegado tres missionarios 
capuchinos para o serviço de catechese, 
os quaes partiram para o sertão do 
campo de Palnlas, recebendo transporte 
e auxilio mensal de rs. 40$000 a cada um. 
Ainda era oe>do p-a'ra ter:em-s!t: notilcias 
delles. As aulas de theologia dogm~tica 
e moral eram frequentadas regularmen
te. Faziam-se reparações e reedificações 
em ll1atrizes que receb,tram auxilio orça
nlentario. 

ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. -
A divisão judiciaria e policial da pro
vilicia erà a ll1esma anterior. Silvelras. 

Pirapóra, "Lim.eira, Xiririca} Tatuhy e 
Queluz passaram de íreguezias a villas. 
A pedido das respectivas camaras mu-
nicipaes ficaram reduzidos 

districtos de paz de cada 

• a um 50 os 

Ulna das ci-

dad.es de Itú e Campinas. e das villas 
de S. Luiz, Porto Feliz e Principe. 

INSTRUCÇÃO PUBLICA. - Os pro
fessores primarias, que não cumprissem 
os seus deveres, deveriam ser denlittl
dos· de prompto, e sem dependencia de 
processo de 'responsabilidade; porque. 
enl regra, eSse processo não' dava. resul

tado e o processado voltava á cadeira, 
que era incapaz de ,·eger. As aulas de 
gra'lnnlatlca -latina funccionavalll satisfa
ctoriamente. Os Seminarios dos Educan
dos de ambos os sexos da capital e de 
Itú ainda não apresentavam os deseja
dos resultados. O presidente na visita. 
pessoal que lhes fez, encontrou-os em 
condições miseraveis, dignos de lastima; 
e as crearlças de ambos os sexos ali re-

colhidas deviaul ser tidas como das 111ais. 

infelizes, pelo que resolveu o governo· 
dar-lhes urgentes soccorros. 

A triste situação. melhorou. mas ur
gÍa fornece.r aos SemimHios mobiliaria· 
e objectos indispensaveis a semelhantes 
casas. O edificio das Educandas acha
va-se eUl tal estado de ruina, que o pre-

sidente as rerÍloveu para outro predio· 
que servira de hospital militar, até que 
tossem feitas as reparações indispensa
veis. Os dois Seminarios de It ú acha
vatu-se em deploravel estado: desprovi
dos de meios e de tudo quanto neces
saria era a casas de ensino e asylo. 

VACCINA. - Continuava a ser pro-· 
pagada na provincia pelo respectivo di
reetar da vaccinação, o qual não· pou

pava esforços para convencer a popula
ção dos beneficios de tão util serviço .. 

ILLUMINAÇÃO. - A da capital 
custava 2 :755$840 rs. por anno, além do 
azeite que era fornecido pela The50ura

ria Provincial. Fazia-se durante toda a. 
noite, existialTI 101 lampeões e o presi

dente mandon augmentar 20 que se 
compraram no Rio de Janeiro. Era sua. 
. - . mtençao . ·contmuar no augmento dos-

lampeões, pois a cidade já era bastante 

extensa e populosa e a 
insufficiente. 

sua il1uminação-

RENDAS PROVINCIAES. Por 
lnais sobriedade que se em·pregasse, não 
era possivel conseguir ·diminuir todas as 

despesas, porque em muitas o servíço. 

publico exigia o seu augmento. Não ha
via nenhuma divida externa; e, a in
terna ,provinha da morosidade dos cre

dores em solicitar os seus pag~mentos. 

Os capitaes encontravanl na provincia 

emprego facil e independente de quaes
quer sacrificios. Haviam sido organisa
dos os regulamentos para cobrança dos 

im,postos sobre aguardente estrangeira;. 

vendas em leilão; carne verde; subsidio 

das rezes; taxas de heranças e legados;. 
e meia siza de escravos. 

GUARDA NACIONAL - Continuava 
necessitando de_ armamento e ínstruc-· 
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,ção, A sua disciplina era tão bôa quanto 
'.permittiamas circumstanci.as, locaes, e a 
natureza dessa força civica, sendo de 

, 

presum1r o seu progresso, 
FORÇA POLICIAL. - Esta Força 

ainda não estava devidamente prepara
da. O serviço principal fazia-se com a 
Guarda Municipal de Permanentes, que 
além dos serviços communs de policia--. menta era empregada em todas as dili-
gencias. no interior da província; neces
sitava, porém, de ser augmentada. Na 
capital era auxiliada pela força de 1." 
linha (Exercito); mas, sendo a Força 

. Militar de condição amovivel e sub ordi
'nada ao governo central, não se devia 
,contar com a sua permanencia. Torna~ 

. --ya-se neces'sano nao somente o augmen-
to das praça!, mas tambem a melhoria 

,dos vencimentos de officiaes inferiores 
·e soldados. 

O presidente propunha que a - Com
·panhia do Campo de Palmas - pas
,sasse a ser a 4.' companhia do Corpo 
de Guardas Munidpaes Permanentes, 
Lembrava a necessidade de formar-se 
um fundo de fardamento para os sol
dados, visto como era-lhes muito pesa

',do fardarem-se á sua custa ou mediante 
descontos no soldo, O Corpo estava mal 
armado e peior equipado, Era urgente 
.melhorar a - Força Publica - da pro-

, , 

VInCla. 

, 

DIRECTORIA DE OBRAS, - Aca
bava de ser installada a repartição de 
que se esperava colhesse a provincia 
muitas vantagens. Passaram a seu car .. 
go todas as obras publicas até então su
jeitas a. orientações differentes. Entre 
as obras mais importantes achavam-se 
as estradas de rodagem, objecto de cons-' 
tantes preoccupações do governo, tendo 

,o presidente feito, em beneficio dellas, 
tudo quanto lhe foi possivel, procuran
,dd fazer cessarem os abusos que preju
dicavam o interesse publico na sua exe
,cução. Apesar de muitas difficuldades, 
'o gove,no empenhava-se em levar a ef
feito ."ma estrada que ,ligasse a provin-, 

cia de S. Paulo á do Rio Grande do 
Sul, passando pelo territorio situado a 
sudoeste do Campo de Palmas, encarre
gando desta commissão ao cidadão Fran
cisco Ferreira da Rocha Loures, que, no 
dizer do presidente, era homem para 
eSSe emprehendimento. Estava contra
ctada a factura da nova estrada desde 
Constituição até as margens do rio Pa
raná, ligando S. Paulo a Matto Grosso, 
pela quantia de 20 :000$000 rs. 

Pela quantia de 16 :000$000 rs. contra
ctou-se a estrada de Itapetininga aos 
rios Juquiá e Assunguy, Ia ser iniciada 
a estrada da capital a J undiahy, partin
do da - Ponte Qrande de Sant'Anna -. 
A estrada denominada da Maioridade 
continuava em andamento. , 

Pare·cia, porém, ao pres'idente, que 
eram nec·essarias grandes e"'bern combi
nadas operações pa:-a que ella ficasse 
em condições de solidez e capacidade. 
As ult imas chuvas causaram estragos na 
parte' superior da Serra, onde o traçado 
devia ser alterado por outro mais con
veniente, A estrada da Maioridade era 
digna de melhor attenção, por ser a 
mais importante e vital da provincia. Es
tava começada a estrada de Mogy das 
Cruzes á Serra do Cubatâo; a que ligava 
a capital a J acarehy estava concluida 
Muitas outras estradas e pontes nos lu
gares mais importantes achavam-se em 

, 

construcção, ou recebiam reparos indis-
pensaveis. O calçamento das ruas da 
capital fazia-se lentamente, porque não 
existiam operarias praticas desse traba
lho. Não obstante, estavam recalçadas as 
ladeiras que do centro da capital con
vergiam para o Piques e Bexiga; a rua 
Direita, parte das ruas do Rosario e 
São Gonçalo. Na rua do Ouvidor ia-se 
ensaiar o empedramento chamado mix
to, reconhecido como o mais prderive'l 
dos systemascol)hecidos. 

AGUA POTAVEL. ~ A capital re
sentia-se de falta de agua. A bacia da 
Pyramide achava-se abundantemente 

.' 
provida e concluidas as obrors de repa-
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ração. Por occasião dos trabaLhos des
cobriram-se' diversas optinlas nascentes, 
pelo que o presidente mandou construir 
um chafariz com torneira mechanica 

}:. 

dando-lhe o nome de - Chafariz 2 de 
Dezembro -. Estava para breve a inau
guração do chafariz de oito bicas me
chanicas nas proximidades das ruas Di
reita, Commercio e Cruz Preta. 

CASA DE CORRECÇÃO E CA
DEIAS. - A construcção da Casa de 
Correcção achava-se em ponto de rece
ber o madeiramento. Isto quanto a um 
dos raios, visto como a obra era exe
'cutada por partes. Esse raio, a casa dos 
empregados, officinas, enfermarias, ar
mazem, refeitorio e casinha estava!u 

·quasi todos emmadeirados e com as fer
ragens collocadas; a obra progredia e o 
orçamento apresentava saldo de ..... 
9 :565$800 rs., sufficiente talvez para ul
timar a construcção do já referido raio. 

MELHORAMENTOS DA CAPITAL. 
- O presidente pediu verbas para fa
zer as seguintes obras: a) Mercado Cen
traI - da capital, que devia ser amplo, 

. 
·commodo e asseiado e collocado no 
Largo da Misericordia; b) Matadouro 
Publico; c) a elaboração de um plano 
·que fizesse desapparecer as causas de 
insalubridade da capital; d) edificação 
de um predi(j' para a Assembléa Legis
lativa provincial; e) O monumento do 
Ypiranga -que commemorasse o maior 
facto da historia patria. A proposito do 
projecto de um monumento no Ypiran
:ga, dizia o presidente: "Parece que é 

• 

sorte commum do genero humano o ser 
a prosperidade quem per,petue a gloria 
dos grandes homens e das grandes ac
'ções !". No monumento devia ser gra
va'da para perpetuar o ,grande aconteci
mento esta escripção: .- "AQUI FOI 
PROCLAMADA A INDEPENDENCIA 
DO BRASIL PELO SENHOR D. PE
DRO I, que deu existencia e liberdade, 
·a tste rico e vas"to -imperial". 

• 
* • 

No seu relatorio de 7 de janeiro de 
. 

1846. o marechal. Manoel da Fonseca 
Lima e Silva assim expoz os 
da província. 

• • negociO.s 

VISITA IMPERIAL. - Cheíode ju
bilo o presidente annunciou á Assem
bléa Provincial a proxima visita do sr. 
D. Pedro 2.· e sua augusta esposa, que 
tinham ido ao Rio Grande do Sul, e an
tes de se recolherem á côrte pas_sarianl 
algum tempo entre os paulistas. Os im
perantes chegariam a Santos, subiriam 
para S. Paulo e visitariam outros pon-

• 

tos e cidades. Faziam-se grandes prepa
rativos para que a recepção dos mona r
chas fosse affectuosa e enthusiastica, e 
a sua permanencia demorada e· cheia de 
alegrias.' O presidente congratulava-se 
com os paulistas, não só por essa visita, 
mas tambem pela pacificação do Rio 
Grande do Sul, que, por longos dez an
nos) se mantivera elll lucta civil contra 

, . 
o 1m peno. 

Os imperadores foram ao Rio Grande 
do Sul visitar a provincia que voltara de 
novo á ordem e á paz; e vinham a São 
Paulo dar prova de seu apreço á· terra 
enl que se fizera a independencia, e 
onde tambem, quatro annos atraz. de
ra-m-se graves acontecimentos, esque.ci
dos pelaamnistia concedida em 1843. 

SECRETARIA DO GOVERNO. - Os 
trabalhos, que eram muitos, estavam em 
dia. Era de justiça mdhorar os venci
mentos dos seu_s funccionarios e au
gmentar a verba orçamentaria destinada 
ao expediente dessa repartição, a _prin
cipal da provincia. 

TRANQUILLIDADE PUBLICA.
A província achava-se na mansão da 
paz, em perfeito socego. Nenhum indicio 
de futura perturbação se antolhava ao 
governo. 

CULTO PUBLICO. - As quotas vo

tadas para reparações de matrizes e de
cencia do culto eram pequenas, e tinham 
sido applicadas. 

ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIçA.. 
- Nada apresentava de anormal 
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INSTRCCÇAO PUBLICA. - Convi
nha dar ao presidente o arbitrio de de
ruiUir livremente os professores que 
não cUlnprisseln seus deveres. Quanto 
dO m,aís, o presidente reportou~se ao seu 
reJat orio anterior. 

VACCINA. - Desenvolvia- se com 
a.proveitamento e beneficios para toda a 
província. Os encarregados do serviço 
pFocediam com zelo e dedicação. 

ILLUMINAÇAO. - Foi de 3 :OOO$OOG 
r s. por anno a despeza da iIluminação da 
capítal 1 não incluído o azeite que era 
forne·cido pelo thesouro p rovinclaL 

RENDAS P ROVINCIAES. - Difficil 
era reduzir a s de s.pezas poi s as exigcn· 

DIRECTORIA DE OBRAS PUBLI-. . 

CASo - Apresentava exce11entes resul
·tados em s.cus multiplos serviços. A ro
tina ia desapparecendo e · melhodos mo
dernos estavam sendo postos em pra
tica. A sua recente creação não permit-· 
tia julgar com acerto dos grandes bene
ficios que della iam tirar todas as obras 

.' . . . 
da provmCla, cUJa estatlstIca estav.a 
sendo organisada COln zelo e actividade. 
Escreveu Q presidente: - "Vou agora 
expôr á. vossa consíderação O estado
destas obras, classificando-as para me
lhor intelligencia, em obras já telIuina
das, obras em construcção, e obras que 
convem emprehender. 

, 
elas e desenvo1vimento dos negocias- (: 

Obras já te .. minadas - Nie·sta .ca-
thegoria Se acham comprehendidas na · 
capital as seguintes - a reedificação 
dos aqu eductos dos chafa.rii:es da Mi
sericordia, Bexiga e parte do quartel,. 

serviços publicas eram continuos, Torna
ra-se necessario augn1entar no proximo 
orçam ento a verba - Evelltuaes -. 

GUARDA NA CIONAL. - Continuav? 
pouco disciplinada e mal armada. 

FORÇA POLICIAL. - E~tava sendo 
estud ada a sua organisaçào; e o pre
sident e ainda não podia dizer ... u Jt ima 
pa lavra sobre a nlaterja. 

CORPO DE MUNICIPAES PER · 
MANENTES. - Estava com o eHect ;
vo augmentado, devido a constantes re~ 
cJa mações vindas do interior para o ser~ 
viço de vigilancia, repressão e captura 
de d elinquent es. O corpo devia ser au
gm cntado na .proxima lei de forças, e 
a sua organisação elaborada· ·de modo 
que a djscÍplina se apertasse , afim d e 
haver convergencia de intuitos e unida 
de de vistas nos corpos, conlpanhias e 
secções. Os ven cimentos de officiaes, in
f.erior es e praças deviam ser augmenta
dos. O armamento e equipamento acha
vam -se estragados, em grande parte; o 
quartel e111 mau es tado' de conservação ; 

a companhia de cavallaria tinha apenas 
20 ca"(a11os em condições de serviço; a 
promoção de sargentos aos postos de of
fieiaes subalt ernos era indispensavel e .0 

pres idente solicitou auctorisação para 
esse fim. 

I . 
' se ndo este bem · como do morro · . . 

da Forca, o de S. Francisco,e do Pi-
ques novamente construidos. 

A s reparações parciaes do antigo e' 
. muito arruinado encanamento das agua's 

do tanque denomÍJ1ado - Reiun o -
sendo algumas desta s obras de um custo
so e prolongado serviço pela deficienci;:; 
de opera rios profi ssionaes ; a calçada da 
ladeira do Acú, a r eparação de sua res
pectiva ponte, e aterrado, bem como o 
da rua Alegre; os aterrados das pontes 
do Carmo e Fonseca; a construcção da 
ponte dest e nome e de outra em sua 
proximidade; a limpeza do rio Taman
duatehy, a elevação e alargamento do 
aterrado da Ponte Grande· de Sant'An

·na; as accommodações para a escola do 
gabinete topographico, e trabalhos da 
direetoria, effectuados em· duàs cas·as 

. inferiores do palacio dú governo; e fi
nalmente os concertos 'da part~ exterior 
e interior da cadeia desta capital. , ... 

Acham-se mais terminadas as repara
ções do ranc:ho do Jaguarahé, da . ponte 
e at errado do rio Pinheiros; a construc
ção das pontes do rio . Cotia, e Agua 
Branca <:om seus competentes ·aterrados. 
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·ede maís 4 sobre o rio Baquerubú
gua'ssú, além de outra no logar denül1l:

nado - Catharina Dias - na estrada 
da Penha para a Conceição dos Gnaru
lhos; na ponte do rio Cubatão foranl 
substituidos por novos os tres arcos, que 
se achavam arruinados, - c renovado o 
retelhamento da coberta. O aterrado do 
Cubatão a Santos e do caminho da Bar

:ra, qu,e ultinlanlente soffreranl estragos 
pelas copiosas chuvas foram convenien
'temente reparados. Construíram-se, na 
estrada de Curityba, as pontes dos rios 
J aguaricatú e Yapok, bem como as dos 
rios Corumbatahy e Guanleriul úa nova 
estrada de Cuyabá. Esta ultima estrada, 
-cuja construcção fôra arrematada pOr' 

J anuaria Garcia Leal, está hoje concIui
da, de accôrdo - canl as condições esti
puladas, segundo infornlao engenheiro 

encarregado por - este governo de seu 
,exame; e as vantagens, que uma tal viJ. 
cle comulunícação devia produzir, já se 
com eçou a gasar. 

Em consequencia da noticia da 
de SS. MM. 11. a esta provincia, 

• 
Vl~1ta 

orde-
nei que se effectuassenl cOnl a maior 
pressa todos os. concertos, que necessa~ 
rios fossem ás estradas em qualquer 
direcção por onde approuvesse ao lno
"archa encaminhar-se gosaudo especial
-mente deste beneficio a de Santos 3. 

esta capital, a que desta segue a vi!la 
do Bananal, a que se dirige a Sorocaba 
.até a labrica de ferro do Ipanema, a de 
}undiahy, etc., construindo-se em tãc 
extensas veredas muitos aterrados e 

ponte~ dE: "ariadas dimensões, 
Obras em construcção - Sob esta de

signação darei prioridade á casa de Cor
Tecção desta capital, cujos trabalhos tem 
sido continuados com adeantamen~o, 

sem embargo do numero de trabalha
,do-res actualmente empregados, não cor
respondente ao plano, e ímportancia da 
obra, que estaria hoje paraly.sada com 
'prejuízo de sua construcção por se tc
.rem exgottado os fundos para .!la des
-.tinados; si, contando cain vossa appro-

vaçãoJ eu não tivesse applicado para n 
seu andamento parte dos que destinastes 
para as obras da sala da Assembléa 
Provincial, que se não verificaram por 
occurrencias, que na sessão passada of
fereci á vossa consideração. 

Presentetllente aprOlllptam-se a casa 

dos elnpregados e UIU dos raios do edi
ficio, que contem 42 cellulas com. seus 
acces1sorÍos. O af0r1110Seamento da fren-

• 

te do Jardim Publico, tambem está em 
andamento mas terá de pa,ralysar-se pela 
extincção dos::, fundos, que para isso fo
ram consignados. Os trabalhos da mui
to importa'nte estrada da Maioridade, 
continuam eUl evidente progresso, bem, 
que a acção das ultimas agua,s pluviaes 
tenha algumas vezes neutralisado par~e 

dos serviços respectivos. Eu já tive oc-
• 

casião de observar nesta casa, que lue 

parecianl necessarias grandes e bem 
combinadas operações, afim de dar á sua 
construcção a precisa solidez e capaci
dade; tal é ainda hoje minha opinião, 
e tem sido C0111 vistas semelhantes, que 
ultimamente se -effectuou um atalho, 
que~ tirando os dois unicos angulos agu
dos r que existiam na estrada, encurtou 
500 braças em sua extensão. 

A estrada que desta cidade segue ac> 
pico da sérra de Santos, comquanto se 

ache considera ,relmente 111elhorada~ exi
ge ainda não pequenos serviços. Em 
igual situação se devem considerar os 
trahalhos da estrada velha da mesma 
serra, cujas ruinas sempre repro'duzidas 
1·edamanl incessantes concertos. A no~ 

va estrada desta capital á vi!la de J un
diahy, continua enl suas operações, 
achando-se grande parte de sua extensão 
em estado de livre transito. A que se
gue de Mogy das Cruzes á freguezia de 
.T uquery, e dahi á esta cidade, foram par
ciahnente reparadas; exigindo ainda al
guns trabalhos. No mesmo caso se acha. 
a estrada da freguezia de Nazareth .. 
esta cidade, que sendo feita na distan
c:a de seis leguas ainda precisa ser 
concluida. Estão ell1 andanlento os ser-



. 
viços da estrada da viUa de 1fogy das 

• 

Cruzes ao aIto da serra do Cuba tão, 
arrematrádos pelo capitão João Rodri
gues Seixal; bem como os concertos da 
estrada desta capital desde a ponte do 
Ferrão até ao logar denominado - Ta-

, 
tuepe -. 

A estrada de ParaO'apanema a Xiriri
ca, contractada pelo capilão Joaquim 
José Gomes Prest.es, não foi recebida 
pelo governo como prompta; á vista da . 
informações que sobre eUa deu o cnge
nheiro, que a foi examinar; mas reque
rendo O contractante um novo exanle, 
111andei observaI-a, entretanto a consi
d ero em andanlento. Assinl s·e ach a a 
que da viUa de Itapetininga segue ao 
ponto da confluencia dos rios Juquiá e 
Assungui, contractada por Urias Em)':.. 
gdio Nogueira de Barros. A estrada de 
commun icação entre a freguezia das Pal
meiras e Campos de ' Palmas, bem quc 
se ach e pela maior pa rte feita, ainda 
não está termi nada; este caminh o tem 
a vantagem sobr e o de Guarapuava de 
encurtar trinta legua s pelo menos. Fo
ram' P01" es t e' governo dadas as nec ess:::t 
rias providen'cias para ' a reparação df 
alguns pontos das es tradas de Sorocaba 
á s viUas de Ita petin inga , It apeva e a de 
Porto Feliz; e para os concertos da 
estrada da villa da Const ituição pelo 
lllu nicipio da de Jun diahy . 

'As estradas da serraf' do Ramos , para 
Angra dos R eis, de Arêas para Mam
bucaba, de Taubat é a Santo Antonio dc 
Caraguatatuba, de São Luiz para Uba
tuba, de Loreria para a província de Mi
nas Geraes, e para a villa de Cunha, 
pela serra do Pinhal, umas estão em a.n
elamento e ou t ras paralysadas por fa lta 
de subsid io para O necessario. A fac tu
ra da' importante ponte do rio Parana 
panema acha-se em arre-ma.tação. A~. 

pontes dos rio s B.ananal, dos Barrdros .e 
P·arahyba, sendo esta ultima ÍlO lagar 
denominado - Cachoeira -, e contra
ctada pelo cidadão João Baptista Ribei
rOr estão em construcção. As 'de 50ro-
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• 

caba e Mogy-guassúacham-se paraly
sadas; a 1." por falta ele' operarias ha
bilitados para a execução de seus tra
halhos, a 2: por haver-se exgottado a 
somma decretada com os serviços já 
ieitos. 

As obras do s Furados, ditos '- de 
Joaquim Romano e Enfadonho - l1a 

Ribeira d'Iguape, estão em segu imento. 
A Sé Cathedral desta imperial cidade" 
cujas reparnções se acham em áctivo e 
regular andamento, tem apresen tad0 ;-'.:0 

decurso dos trabalhos respe ct;v;J:: . :"'.:() Y2. 3: 

e imprevistas ru ina s, {) q '":..1 :: :7:T ;'"\7 .X::-

z,'do a neces,',dau" de ~""" -, .~ . ' ...... <) '~ --~ • t: • . '<. ;.~ ::' ~ ' ... 1 ~.::; :: '.;J i: <::,,~.c;. -' 

ç.ões; do nde se póàe c.oncluir que mu itos 
estragos devenl ainda apparece-r, que 
exigem o emprego de não pequenas som
mas. As igrejas matrizes de Itapecirica, 
S . R oque, Porto Feliz, I tapetininga, 
Iguape, Itapeva, Castro, Villa do Prin· 
cipe, Jacarehy, S. José, Pindamonhan-
gaba, Guaratinguetá, Lorena, Bananal e 
S. Luiz acham-sle em reparações. 

A const rucção e reparação das cadeias 
da cidade de Curityba e viUas de J a
ca reh" e Bananal, acham-se actual-

. 

men te paralysadas umas, por excesso da-
competente quota, e outras por ' causa 
dos apuros do Cofre P rovincial; as das 
cidades de Para naguá e villa de Castro 
est ão em construcção. 

Obra>1 que convem emprehender
Prescindindo agora do d,es envolvimento . 
das razões que me determinaralTI a pro
por outr'ora a esta Assembléa a edifica-· 
ção de Ullla casa para oS seus respecti
vos trabalhos, limitar-me-*,i a recorda r--

• 

vos a sua necessidàde, e o meSmo farei 
pelo que interessa á construcção de um 
matadouro publico e de um mercado
central nesta · cidade. O antigo encana
mento das aguas do Tanque Reiuno para 
a bacia da P iram ide do Piques, e dalli 
para o Jardim Botanico é 'o menos re-, ~ . 

g uiar e bem feito que se . pode observar 
em trabalho desta natureza; donde tem 
resultado os reiterado's desmoronamen
tos dos terrenos lateraes, e os frequen-
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tes extravios das aguas, Conveln pois 
remediar este inconveniente 'por meio 
de um encanal'oento de pedra, que, sen
do coberto ao menos até á bacia de Pi
r amíde; : a'basteceria abundantemente o 
chafariz ali ha pouco edificado. Sendo a 
fonte denominada de - Miguel Carlos 
- a que melhor agua potavel forntce 
a esta capital, indispensavel. se torna a 
construcção de um chafariz, posto que 
singelo slej·a, no mesmo local da fonte. 

Existindo no tallque inferior no plano 
em que se ' acha o denominado do .
Zun'jga - uma perenn-e vertent e de opti- 
mas aguas, em altura tal, que a pouco 
di spendio poderá ser conduzida junto á 
casinha das casas das Educandas dest. 
cidade e dalli a um pequeno chafariz, 
qu e se poderá construir na proximidade 
da rua ·; é uluito para desejar que estas 
obras façam parte daquellas , que t em de 
ser por vós auctorisadas. 

As ruas do Quartel, da Cruz P rcta. 
. da E sperança , da Quitanda e S. Bento 

neSta capítal, precisam' ser recaJçadas; 
as do Ouvidor, da Freira, das Flôres, da 

• 

Bôa Morte, travessas do' Jogo da Bola 
e outTas 111uitas, necessitam ser recal
çad·as, ou convenientemente aterradas, 
e empedregulhadas. O canal de Iguape, 
para que possa utilment e s ervir, carece 
de ul ter iores e bem dirigidos trabalhos. 
Acha ndo-se a ponte do rio S. Vicente, 
na estrada de Santos, em um estado de 
ru ina inca1culavel e necessitando urgen
temen te ser substituida por outra, sob 
Ul11 plano apropriado e que faça dosap
pare cer o inconveniente de nlultiplica-
dos concerto s, que 
ll1Uito tenlpo a sua 

• sem garantlf por 
estabilidade, absor-

venl todavia fundos, com os quaes se 
poderia ter' feito antes uma obra per
manente; julgo -in.dispensavel a ·cons
trucção de uma nova ponte sobre pila
res de · pedra, cujo plano e orçamento 
vos serão opportunanlente· apresenta
dos. 

Sendo de muita ut ilidade aos munici-

pio , do Bananal, Arêas, Queluz, Re-. 
zende e alguns da provincia de Minas-
Ge.raes , a abertura' de uma estrada' de 
communicaç ão. que, partindo do 1.0 des-

• • • 

vá tocar ao Porto de te s. mun lcmiO~ • 
Jumm er im . na ~í adnha; cuja extensão 
terá de cinco a seis leguas! s endo· ape
na s tre, de ma ;; diiíicil trabalho; jul
guei conveniente lembrar-vos a sua fa
ctura. Adoptalido-a. is entareis aos po
v-os , dos precitados município s, de per- 
correr uma linha de doze leguas para 
exportar as suas producções in-dustriaes, 
ou se ja pela direcção · de Mangaratiba, 
ou pela do Rio Claro, como effectiva
In eute acontece; além de tornar luais
energico e i~or escen te O cOffilnercio nes- 
ta parte da provincia e de contribuir as
sim para o~1'-·a ugmento das rendas das es
tações íiscaes. 

_~ ia ctura da estrada , que da villa de 
Bragança segue á freguezia do Soccor
ro, bem como a ponte do Rio Juquery,. 
no ' municipio da qu ella villa, e no da Li
meira; o augmento da largura da estra
da que dá communicação á villa de 
Morretes com a cidade de Paranaguá e 
as competent es pontes de s eus longos 
at errados, assitn- conlO a ponte do rio
Piracicaba, pa re cem-me dignas de ser 
au ct or isadas . As es tradas desde a villa 
de Itapéva á extTemidade meridional da 

" proyincia e sua s ramificações para a 
~1arinha e desde a villa de Castro até· 
a íreguezia de Guarapuava J neces·sitam 
de não pequenas reparações, achando
se nas m esma s CirCU111stancías mais al
gllllla s em varias direcções da provin-

. 
ela . 

_~s igrej a ; matrizes de a lgumas viUas . '-'. . 
e freguezia:> da provin·cia, necess itam-
ser concertadas, carecendo· do mes!no · 
benciicio as cadeias de diversos municí
pios, entre. os quaes alguns ha que não 
a s tem, sendo portanto indispensavel a 
construcção de novas, como ver eis dos 
relatarias das resp-ectivas cam-ara s mu
nic-ipaes:· que VO:3 . s.erão . apreseii.tados;.. 
Pelas informações ultimamente obtidas, 
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acerca da exploraçao. a que mandei pro
ceder na estra<la qu e se projecta entre 
os Campos de Palma, e os de Missões 
na provincia do Rio Grande do Sul, con
sta que os exploradores encontraram 
uma excellente vereda cuja extensão foi 

.apreciada em 70 leguas a partir da fre
guezia das Palmeiras aos citados Cam
:p05 de CI~issões, quando pela estrada da 
Matta . conta-se entre estes dois pon
tos, 130 leguas pelo menos. 

A esse grande encurtamento na ex
-" tensão accresce ainda a superioridade 
·do local sobre o da antiga, porque evit a 
muit os rios <le dif·ficil e perigosa pas
sagem. Em taes circum stancias cumpre 
'promover effic-azmente a abertura de 
uma tal communlcação como proficua 
a todos os respeitos. Parece tambem de 
extraordinaria van tagem á esta provin
cia , á de Minas Geraes, e á do R io d e 
Jan ei ro, que se proceda á abertura de 
uma estrada do Campo de Palmas á 
Oessu doeste, a sahir na provincia de 

. 
Corrientes, que servirá de communica-
-ção ao cOlnrnerc io dessa província, e de 
Entre R ios, e mesmo de Santa-Fé com 
a nossa. 

Todos os dados ob tidos Concorrem 
'para faze r crêr que ao 111uito poderá ha
ver a extensão de 50 leguas á sahida 
·dos ditos Campos, seguindo a estrada a 
lomba divisora das aguas do Iguassú e 
'Uruguay, sendo por isso quasi certo de 
não haver ahi rio algum importante e 
nem consta a ·existeacia <le serras. Aber
ta essa est rada, que tudo conspira a fa
zer crér como facil, diminue-se unla ex
tensão de mai s ou menos 100 leguas !las 
communicaçães conlmerdaes desta pro

'vincia com esse-s Estados ,visinhos e pó:. 
d e sobr etudo melhorar a posição do Bra
sil acerca da solução das antigas ques
tões de limites naquella parte. do impe-

• 

no. 

T endo es ta capital por muitas vezes 
sofírido os effeitos da s trovoadas, qua
si sempr e funestas nas lagares sujeitos 

ás influencias tropicaes, não posso de i
xar de considerar, como uma de suas 
primeiras necessidades, a collocação de 
alguns conductores de materia electrica, 
em varias de seus pontos. E' por es ta 
occasião que vos proponho a necessida
de de uma providencia L egislat iva ; que 
possa remover os embaraços, eru que 
me hei por vezes achado. O sys tema de 
quotisar para cada uma das obras pu
blicas, quantia s precisas e determinadas. 
colloca o governo em collisão tal que , 
uma obra, embora de re conhecida ne
cessidade, se paralysa muitas vezes na 
proximidade de sua conclnsão, por ex-

. gOltar-se a competente quota; e desta 
interrupção provém a ruina dos traba
lhos preceden tes, além do compromet

timento dos interesses publicas. 

Pa rece-me 
quantitativo 

• 
pOIS que 
englobado 

da ndo- vos um 
para objecto de 

obras publicas, e auctorisando o gover
no para as app.licações especiaes, se
gundo a urgencia e gravidadedellas, 
dissipar-se-ião as contrariedade-s, que 
neste ramo do serviço publico tenh;J 
frequentemente encontrado. Termino 
aqui a presente exposição, lembrando
vos ainda a erecção <lo Monumento so
bre o Ypiranga, em recordação. ao Fun
dador do Impe rio, do qual já vos falle; 
no lneU ultimo relatario". 

• * 

BIBLIOGR,APHIA - O marechal 
Manoel da Fonseca Lima e Silva, ba- · 
rão de Suruhy, só escreveu relatorios, 
regulamentos, instrucções e ordens do 
dia. nos alto s cargos que exerceu. So
bre elle vêr Sisson - Galeria dos Bra
s ileiros IIlustres, 2.· vaI. - 1861 - ·,pag. 
93, Rio de Janeiro; Vasconcelloa, Archi
vo N obiliarchico Brasileiro, pago 492. 
J. Anuitage, Historia do Brasil, pago 213, 
2.' edição organisada por Eugenio Egas, 
S. Paulo typ. Brasil. 
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DOMICIANO LEITE RIBEIRO na s
ceu em S. João d'EI Rey. provincia de 
Minas-Geraes, a 23 de abril de 1812 e 
fa!leceu em Vassouras, provincia do Rio 
de Janeiro a 13 de Junho de 1881: Fei
tos os estudos ' preparatcrios em sua 
provincia natal. veiu para São Paulo es
tudar - sciencias juridicase sociaes, e no 

anno de 1833 recebeu o grau de bacha
rel em direito. lniciou a vida publica 
como promotor de S. João d'El R ey, 
tendo sido depais nomeado juiz de or
phãos e de direito da' mesma carnal ca. 
Em 1842 tomou parte na rebe!lião, que 
tanto agitou as provincias de S. Paulo .. 
e Minas Gera,,,,'s, e' foi deito deputad'o 
á assembléa geral legi slativa, em 1841, 
ma s não exerceu o n1andato, por ter si
do essa assembléa préviamente dissol
vida. 

• 

Estava, . porénl, começada a 
politica do dr. Domiciano Leite 

• 
carreIra 
Ribeiro, 

carreira que seria .das mais brilhantes, 
conlO- bem denlonstranl a s ephemeridcs 

que se vão seguir. Serenados os animos 
que se haviam exaltado em 1842, resta
belecida a ordem publica e esquecidas a s 
luctas politicas pela amnistia concedida 
aos que se envolveram na rebellião, o 
dr. Domiciano, que sempre foi liberal, 

voltou á politica, representando Minas 

na assembléa geral. Quando, em 1835, 
em consequencia da refórma constitu

cional de 1834, s·e insta!laram as assem
bléas legislativas provinciaes, o dr. Do
miciano fez parte da de Minas-Geraes, 
por varias vezes, e presi.diu·a 
de uma legislatura. 

Em ·1844 transferiu-se para 
de Valença, onde abriu banca 

• em maIS 

a cidade 
de advo-

eaeia com grande exito. Ahi recebeu 
convites para presidir ás provincias de 
lvlinas e Bahia, mas não os acceitou. En! 
1848, o gabinete pr es idido pelo viscon
de de Macahé confiou-lhe a presidencia 
de S. Paulo, que aeceitou e exerceu, 
como 18.° pres idente, no pe riodo de 23 
de maio a 16 de outubro, menos de cin
co mezes. Adeante ver -se-á o resultado 
administrativo des sa curta mas applau-

. 
did a presideneia. 

Homem culto, de alta intelligencia, to
lerante, sem extremos partidarios , o dr. 
Domiciano Leite Ribeiro governou' S. 
Paulo, com o duplo empenho de admi
nistrar e attrahir sympathias. E isso 
elle o conseguiu plenamente. Aliás, os 
seus intuitos e processos eram bem co
nhecidos já, pelo que só apo io merece
ram as palavras conceituosas que pro
nunciou perante a assembléa legislativa 
provincial de S. Paulo, a 25 de junho de 
1848. Deixando a presfdencia paulista, 
fixou-se em Barra Mansa, ahi advogou 
até 1853. No anno seguinte (1854) esta
beleceu-se definitivamente em Vas sou
ras, onde falleceu, como ·acima ficou 
dito. 

Foi essa pittoresca cidade fluminense 
o meio em que o futuro visconde de 
Araxá preparou-se para os seus altos e 
grandes surtos politicos, Iitterarios e 
philosophicos. Em 1863 voltou á Cama
ra dos Deputados Geraes eleito por M i
nas. A seguir, fez parte, como ministro 
da agricultura e obras publicas, do mi
nist erio presidido pelo conselheiro Za
eharias de Góes e Vasconcellos (gabine
te de 15 de janeyo de 1864). Nesse posto 
teve ensejo de revelar não só qualida-
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des cle caracter forte ~ nobre~ lnas ain
da dotes de escriptor e polemista ades
trado: foi a proposito da questão Bra. 

. mah, que se relacionava com interesses 
. de uma estrada de ferro ingleza em 

Pernan1buco. 

Quintino Bocayuva, Zachatias de 

• 

Q<Jando o dr. Jorge Pinto iivulgar " 
trabalho que elaborou sobre o visconde 
de Araxá, ver-se-á bem claro porque 
se chamou ao visconde philosopho e li
terato. De facto, o visconde escreveu 
C0111 grande exito na imprensa carioca, 
deixou curiosos livros de versos e prosa 

• •• • 
e uma coUectanea de pnnclplús e 'maXl-
mas das mais interessantes: Trovas de 
um Quidam; Lembranças que parecem 

Góes e Christiano Ottoni estiveraUl a 
seu lado e não lhe negaram calorosos 
applausos pela energia da attitude e 
justiça da decisão. Em 1865 presidiu á 
pr-ovincia do Rio de Janeiro durante 
quatro mezes: - novembro a março. 
Em 1866 mereceu o titulo ele conselhei
ro de Estado extraordinario; em 1868 
pleiteou a senatoria por Minas-Geraes. 
obtendo 1.204 votos. contra 1.489, que 
recahiranl em Silveira Lobo, o escolhído 
pelo imperador. Em 1872 {oi agraciado 
com o titulo de visconde de Araxá (com 
grandeza) e no anno de 1878 teve a 
nomeação de conselheiro de Estado or
dinario. A sua acção politica1 portanto, 
cessou pouco tempo antes de sua morte, 
quando pela idade e saude combalida 
nâo dispunha daquella energia precisa 
para estudos longos e pesados. A sua 
intelligencia, porém, jamais soffreu ecli
pses. O visconde de Araxá morreu n.?~ 

plenitude de suas faculdades mentaes. 

. esquecimentos; R.eminiscencias e Fanta. 

S·eu neto o dr. J o'rge Pinto, ·medico 
de vasta illustração, no seu bel10 e com
pleto trabalho biographico carinhosa· 
mente elaborado sobre a personalidade 
de seu preclaro avô, assim descreve " 
desapparecimento do homem, que, por 
tantos annos, exerceu 
nos negocios puplicos 

• 

funda influencia 
do Brasil:-

"Pela uma hom da madrugada de 13 de 

junho de 1881, á curta distancia daquella 

cidade (Vassouras) presa na occasião 

da terrivel febre amarella, no ameno 

sitio agricola da Caiola. bondosamente 

prestado pelo capitão José Florencio de 
Mello, saudoso pae do iIIustre clinico 
dr. Pimenta de Mello, a Morte poz de
finitivamente termo ao ciclo de tão 
proveitosa e nobre existencia ". 

• Slas. 

"Porque causa este e.s·crílba (acho engTa

[lJa.dú) 

Se aptPelli:da Furtad·o'~ 

Pela Tegra que aO salbio é permittid'.l 

-Qh'amar·se Ihl0mem sa-'b i d-o ; 

Por belleza da Un.gua s·e apas·si va 

A·quillo que oé da activa.·· 

* * 
- "Dois e dois são quatro, diz o tua· 

the!natico; VerenlOS diz o legista 1'. 

- "Servidor do Estado - hometn que 

se tenl servido do Estado". 

- "Paciencia - emplastro que todos 
applicam ás dores alheias ~~. 

- •. A Liberdade é um rico thesouro· 
• • 

conqui~tal-o 

d " tu o .. 

• e o 111enos. guardaI-o • e 

.. 
• • 

* * 
Era este o estado dos negocias pu

blicas da provincia de São Paulo, quando 
o presidente dr. Domiciano Leite Ri
beiro apresentou o seu relatorio á as
sembléa legislativa provincial:' 

SECRETARIA DO GOVERNO. 
Funccionava com regularidade. 

TRANQUILLIDADE PUBLICA E 
SEGURANÇA INDIVIDUAL. - A 
tranquillidade em toda a provincia era 
completa. A segurança individual, po
rém, ainda muito deixava. a ·desejar. 
Muitas eram as causas desse triste fa-



eto, e diificil a solução do arduo pro

blema social. A falta de religião, de 
instrucção primaria e secundaria eVl

dentemente contribuiam para que as 
paixões odientas explodissem, produzin
do crimes de todas as especies. Havia 
outras causas menos profundas, C01no o 
uso de armas e as discordias. políticas 
e pa~tidarias nas classes menos cultas. 

"E> um facto doloroso de confessar-
se, dizia o presidente, a politica como 
vae entre nós, gera muitos crimes e dif
ficulta a punição de quasi todos". Um 
tal estado de coisas só o tempo pode
ria modificar. A justiça e tolerancia, o 
respeito reciproco e o decidido empc:
nho de ,cumprir e fazer cumprir as leis 
eranl os renledios indicados para o mal 
apontado, que ia se generalisando em 
t0do o paiz: - a falta de segurança in
dividual. 

POLICIA E ADMINISTRAÇAO DA 
JUSTIÇA. - A provincia contava 7 co
marcas com S6 villas e cidades e quasi 
outros tantos termos. Seria acertado re
dtlzir o numero de terInos' ou crear no
vas COTIlarcas. A· refornla elo serviço ju
diciario era palpitante necessidade. A ex-

. tens'ão das C0111arCaS, o numero de ter
mos e a difficuldade de transportes eram 
nlotivo para que os juizes de direito, 
mesmo os nlais activos e zelosos~ não 
podessem bem desempenhar os deveres 
do cargo, entre os quaes a presidencia. 
do jury era dos essenciaes. A suppres
são de municípios para diminuir o ll:J

mero de termos era medida difficil de 
praticar. O presidente propunha que se 
não creaSselTI novos sem que contassem 
cem pessoas (100) pelo menos aptas 
para o jury e tiveSSelTI ~ tenlpl0 de
cente, casa de CalTIara e cadeia. Era pre
ciso "fixar verba orçamentaria para as 

. despezas secretas da policia. 
CULTO RELIGIOSO. - A provincia 

contava 115 parochias, inclusive 3 cma
tos; S6 egrejas com vigarios collados; 39 
com encommendados; lí vagas (. 3 
cura tos C0111 capellães pagos pelo povo. 
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Os templos em geral necessitavam de 
reparos e algumas egrejas achavam-se 
em pessimas condições. 

SAüDE PUBLICA. - Um estrangei
ro chamado Pedro Etchoin annunciava 
a cura completa da morphéa por meios 
que lhe eram conhecidos. O assumpto 
era digno da nlaior e I11elhor attenção; 
e a descoberta do referido Etchoin me
recia ser estudada~ observada em seus 
effeitos curativos e àmparada pelos po
deres publicos, pois a morphéa conti
nuava a fazer vldim-as c a tomar in
c\"emento rem muitos pontos da provin
cia e do paiz. 

VACCINA.".- Continuava a ser feita 
/,v, 

',,' 
com vantagens e bons resultados no ter-

• • 

ritorio da provinda. 

CATECHESE E CIVILISAÇAO DOS 
INDIOS. - Foram restabelecidos os al
deamentos de Carapncuyba, Baruery, 
Itaquaquecetuba e São Miguel. Em !ta
riry havia algumas familias de indios. O 
aldeamento de Faxina ia bem; o de Pal-
111as, não. O serviço era imperfeito) as 

verbas votadas exiguas, as difficuldades 
11luitas, e a catechese e civilisação dos 
indios muito longe esta vam daquelle 
desenvolvinlento e efficada desejaveis. 

FORÇA PUBLICA. - A Guarda Na
cional achava-se em geral desfardada, 
desannada) sem instrucção nem disci
plina. Para pouco prest'ava) era -um exer
cito de officiaes sem soldados. O Corpo 
Policial dava destacamento para 30 mu
nicípios. Seus serviços não eram bons, 
por falta de armamento. O Corpo Muc 

nicipal Pel']uanente tambelTI deixava a 
desejar, e o presidente pedia a revisão 
dos respectivos regulamentos. 

rNSTRUCÇAO PUBLICA. - Na Aca
demia Juridica achavam-se matriculados 
116 estudantes pejos cinco a11nos do cur
so. Existianl ainda na provincia: - Au-

. Ias de Zoologia Moral e Dogmatica, 21 e 
26 alumnos; Escola NOJ"JllaI, 19; Gabine, 
te Topographico, 3; Seminarios de It6, 
mascnlino. 15 alumnos; Seminario de 
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Sant' Anna, 22; Seminario de Educan. 
das. 45 internas, sendl? 6 pensionistas; 
Aulas de Grammatica Latina e Franceza, 
ha via 18 na província, com 268 alum
n os; Instrucção primaria, era ministra
da por 150 escolas, das quaes 95 para o 
sexo masculino, funccionando 90, das 
quaes 61 para o meSlno sexo; Lyceus, 
estavam creados os de Coritiba (L" e 
2." cadeiras) e Taubaté, (L'). 

JARDIM PUBLICO. - A proposito 
do Jardim, o presiden te lembrou que se 
podia experimentar ã plantação de amo
r eiras para ensaiar ' a criação do bicho 

,da seda, que se podi'a tornar uma gran
de riqueza, como aconteceu com o chá 
e principalmente com o café. O Jardim 
estava em condições de ser passeio e lo
gradouro de diversões, e ainda posto 
ex perimental de culturas. 

ILLUMINAÇÁO. - O contracto ce
lebrado com Affonso Miliet em 2S de 
fevereiro de 1847 para illuminação a 
gaz, com 160 combustores publicas, me
diante a quantia de 8 :400$000 rs. anrrua es 
estava sendo cumprido. 

RENDAS PROVINCIAES - A re-• 

ceita da provincia foi no exercicio (1847-
1848) de 840 :734$312 rs. e a despeza . 
a;nda não tinha 'sido apu;rada. 

FABRICA DE FERRO DO IPANE
MA. - Achava-se sob a direcção do en
genheiro militar tenente coronel R icar
do José Gomes Cardim, mas os resul
tados da fabrica eram mnito poucos. 

ENGENHEIROS. - Além dos já em
pregados na provincia, tinha chegado o 
polaco' Chl;istino Vyzenski, com larga 
p ratica de traba lhos eHectuados na 
França, principalmente em pontes e es
tradas. O presidente pediu 'auctorisação 
para -engajai-o á razão de 150$000 n. 
por mez. 

OBRAS PURLICAS. - Estavam em 
andamento as da Sé Cathedral, Casa de 
Correcção e de varias cadeias do inte-

• nor. 
• 

ESTRADAS. - Constituindo ellas uma 
das primeiras necessidades da provincia 

, , 
• • aeVlanl merecer e mereceram setlli!rc 
a niaior attenção dos poderes publicas. 
Na impossibilidade de apresentar traba
lho seu a respeito, o president e repor
tou-se ao relatario do seu antecessor, 
salientando, entretanto, a importancia 
das seguintes: - Serra do Cubatão (e5-

trad'a da Maioridade); Paranapanema e 
Xiririca i Itapetillinga; Jundiahy e ou· 

, 
tras, que estavam em reparos Ou cons-
trucção. O presid'ente chamou a üten
ção da asse mbléa sob re um impresso :n
titu lado - Nova navegação da Comarca 
de Coritiba para a provinCia de Matto 
Grosso. A exploração a que se referiu 
o impresso foi feita por ordem do 
barão de Antonina (João da Silva Ma
ahado) e pelo sertanejo Lopes. Este des
ceu o rio Tibagy até encontrar o Para
ná; e por este até encontrar outro rio 
de longo cu rso, mas cujo nome não eo-

• 

nhecia; e subindo por elle ' depois de 
poucos dias de viagem saltou etn terra 
e foi ter ao presidio de Mira nda, com 
poucas leguas de marcha. Embarcandc-

, , 

se então no r io. Mondego foi ter a Al
buquerque, residen cia do cOlnmal1da.nte 

• 

geral, -ql,le se admirou da novidade e ra
pidez da viagem, comprovada pela carta 
do referido barão a elle commandante. 
As t res corredeiras encontradas no Ti
bagy er'am pequenas. 

A nova navegação far-se-ia pela terça 
parte de tempo gasto pela via Tietê. 

• 

rio que apresentava 113 cachoeiras pe
rigosas Com saltos que obrigavam. os 
navegant.es a vararem por terra canoas 
e carros. O caso era merecedor de at-

I tenção. Os t ropeços e perigos do Tietê 
eram tão grandes. qu,e a sua navegação 
estava quasi abandonada, convindo, por
tanto, acolher tom sympathia e exami
nar a descoberta de um novo e m elhor 
caminho entre S. Paulo e Matto-Grosso. 

O pouco tempo que o presidente teve 
para elaborar o relatorio não lh e permit
tin m elhor trabalho; contentou-se em 
escrever sem aJinho 
cia lhe suggeriu. 

• O que a con sC len~ 
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• • 

.. .. , graphicos. pelo ba rão de S. João N epo
muceno; Diccionario Bibliograpltico, de 
Sacramento Blake; Archivo Nobiliarchi.· 
co BrllSlileiro, de Vas'concellos; i ornaes 
da época do fallecimen to. 

BIBLIOORAPHIA. - O ,",.conde de 
Araxá escreveu: - R.elatoríos em virtu" 
de dos cargos que desempenhaV'a; TrQ= 

vas de um Quidam (1862); Lembranças 
que parecem esquecimentos: R.eminis= 
cencias e Fantasias 1883-4; Estrada de 
Ferro do Recife, 1865. Sobre odr, Domi- I 
<::iano Leite Ribeiro vide: - Traços bio= I 

• 

• 

• 

• 

Tive informações da famUia, e foi-me 
dado lêr o ca,pitulo sobre o visconde, na 
obra em preparo - Historias da Minha 
Terra - que seu neto o dr. Jorge Pinto 
tenciona publicar. 

• 



• 

• 

Vicente Pires da Motta 

19.' PRESIDENTE 

(De 16 de Out"br .. de 1848 a 27 de Agosto de. 1851) 

• 

• 

• 
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. VICENTE PIR.ES DA MOTTA. -
:Sua biographia s eucá ,,,,ncont.rada quando 
·d elle se tratar como vice-p!1e,sident,e. 
Dando conta ,á Assembléa Legislativa 
Proviocial do es tado dos .njegO'CÍoos pUlbJ.i
t OS a .s eu ca-rgo, o pre sidente con-s1edhei:ro 
Vidente Pires da lVIott a assi·m SIE! explri 

.miu .em seu relat{)l\' i·o de 15 dle, a bril d·e 
18s{) : 

o imperador d. Pedro II achava- s" 
reS"tabelecido da febre que ultimamen
t e o acommettera. Havia fallecido o 
pnncipe d. P edro Affonso, herdei ro do 
throno, no dia la de janeiro de 1850. 

TRANQUILLIDADE PUBLICA. -
Todas as provincia s achavam-se em 
perfeita paz, exceptuada a de Pernan',
huco, onde a revolta de 1848 em breve 
estari"a extincta. Os crünes contra a se
g urança individual existiam e os homi
cidios continuavam- a . causar horror. Na 
~idade de Taubaté uma pobre velha de 
mais de 80 annos fôra as sassinada com 
·dois tiros. Explic:ando a razão de tal 
estado de cousas, dis se o presidente: -
u Innumeraveis causas devem concorrer 
para tão barbara repetição de assassi
.natos; estou convencido porém que en
t r e eIla s figuranl como m-ais aetivas Q 

grande êltrazo, para não dizer a ab so
.luta falt a de civilisação, a d efeituosissi
lua, ou antes a nenhuma educação mo
ra l, e r eligiosa, a crassa e geral igno
,r ancia e a. impunidade, a revoltante e 
·escanda]osa impunidade, que acoraçôa os 
malvados, tirando-lhes o unico freio que 
podia conteI-os, o m edo do castigo" . 

CULTO PUBLICO. - A educação 
1110l-aI e religios'a permanecia em atrazo. 

() cle ro carecia de conhecünentos indis-

pensaveis ao dese mpenho de seus ele.va
dos deveres. Era necessario crear-se um 
estabelec imento para es tudo e preparo 
da mocidade qu e se destinasse ao sacer
docio, no tando-s e que o exilo de um tal 
instituto dependeria antes de tudo da 
sua dir ecção. A provincia contava 114 
parochias, sendo 50 com viga r ios calIa
elos; 52 encommendados e 15 vagas. Era 
grande a falta de sacerdotes. Muitas ma· 
• 

trizes não possu ianl elementos necessa· 
rios á decencia do culto; outras acha
va m-s e aba nd onadas e algum-as em 

• ru ma_ 

INSTRUCÇÁO PUBLICA. - Não 
havia melhorado, por falta principal

mente de material e pessoal. Exist iam 

101 cadeiras de instrucção primaria para 
o sexo masculino e 54 fem inino. Das 

prüneiras eS,ta vam providas 76, e da s se

gundas 34. A remuneração aos profes

sores primarias era insufficien te. A Es

coJa Normal, por nov a, não apresentava 
• •• as vantagens que 50 Vlnanl com o tem-

po. DeUa sahiram em 1849 apenas 11 

alumnos. A frequencia nas escolas pri

marias era de 2.452 r apazes e 853 me

n inas; e, na Escola Normal, de 15 moços . 
Existiam 26 cadeiras de latinl e franccz 

das quaes providas 17, qL1e eram fre

quentadas p or 377 alumnos. Muito se 

esperava dos Lyceus de Taubaté e Cur i

tyba, r ecem-abertos. 

. O Seminario de Sant' Anna tinha 20 
alumnos que a prendianl unicamente a 

ler e eScrever. No Semina'rio de N. S. da 
Gloria exis tiam 32 educandas. Era pre
ciso providenciar sobre o destino das 
a lu1l1 I1a s quc completavanl os estudos e 

• 
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Grand e ; c bem . assim um a pon te de t i
jolos no lugar e Ul que o carúfl cortava 

o aterrado. 

RENDAS PUBLICAS. - Diminuiram 
nlu.ito no ultimo exercic io, em virtude 
da s reduzid-as safras de assucar e café; 
e de terem passado para as camara~ 

nlunicjpaes impostos orçauos em r5 .... 
41 :000$000; e ainda pela suspens ão da 
cobrança de meia siza de escravos, cal
culada em 38 :000$000 rs . O déficit pro
vavel devia ser de 110 a 120 :000$000 r5. 
A receita do exerc ido anterior fôra d ~ 

301 :609$130 "s.; e a despeza até jUllh .~ 
• 

de 1849 subiu a 381 :350$289 rs. Pelo ba-
lanço do 1.0 senlestre do corrente exet 
cicio era certo a verificação de déficit 
avult ado. O presidente propunba que vúl
ta!SSle;m á provincia os imp'ostooS t.ral1sfe
r idos á s municipalidades e bem assim que 
-se tornasse effectiva a cobrança da meia 
siza. O assumpto era digno da mais se 
ria con sideração. A contadoria Provin
cial fun ccionava regularm en te, tornan 
do- se cada vez mais sensivel a neces s i
dade de ser separada da T.hesouraria 
Geral. 

Tamb em era indispensavel a creação 
de um ju.izo privativo dos feitos da Fa
zenda, e de um solicitador para, na Ca
pital, promover a cobrança da divida 
activa provincial. O solicitador interino 

nomeado pelo presidente recebia a gra
tificação de 10$000 rs. mensaes. O em
pregado que coadjuvava os trabalhos da 
contadoria provincial recebia o ordena
do de 500$000 por anno pela verba -
Eventuaes. O presidente pedia approva-- . çao ao seu acto, pOIS qu e se verificou 
faze r esse empregado muita falta ao ser
viço e dever ser revogada a lei que ex-

• • tmguJU o seu ]ugar. 
SECRETARIA DO GOVERNO.

Continuava a desempenhar satisfactoria
mente as suas funcções . 

• 
* • 

Em seu relatorio de 7 de janeiro de 
1851, o conselheiro Pires da Motta as-

', '~,." ... 
I"~ " , ,', " 

sim expoz a ;;ituadi.o dos negocios da: 
provincia , A tranquiJliclade era pe rf eita . 
A febr,e an1<1rella ce,,'sára, tendo a 1'1'0-

vincia perdido 231 de seus filhos , falle-· 
cidos em Ubatuba (97;) Santos (45) ; 

Iguape (88) ; e nas immediações da Ca
pital (I). Na villa de U batuba a maior 
parte dos ob itos fo i por out ras en{er-, 
lni dades . As torr enciaes chuvas haviam 
causado grand es damnos nas estradas,. 
pontes, construcções e edificios. Em Ju· 
quiá, uma ench ente repentina do rio de 
egual nome arraZQU as lavoura s, arras--tou a criação e destruiu as hab itações 
.salvando-se apenas os habitantes . As, 
chuvas torrenc;aes de 1850 cahiram du
rante quasi todo o an110; em consequen
cia poüco se fez em relação a . estradas t 

assampto de vital int er esse para o com·· 
merda e lavoura . E ra indispens ave l sys
tematisar os trabalh o.s da s es trada s exis
tentes e que fo ssem projectadas. A pro
vincia deveria occupar-se com as estra-, 
das centraes de caracter geral; e os mu
nicipios com as estradas lateraes de seu: 
particular interesse. Parecia . ao presi
dente que tal systema melhoraria o es· 
tado de to.das as estradas. Fizeram-se 

, ' I explorações com o. intuito de aperfeiçoar 
o.S traçados respectivos nas estradas da, 
Capital a Santos; Jundiahy a Itú; Agua 
Choca a Capivary; Campinas e Mogy
Mirim; Constituição e Campinas ; Pinda
monhangaba e Ubatuba; Franca com 
direcção a Goyaz; Curityba e estrada 
da Graciosa. 

Es ta ultima foi aberta em 1807 por or
dem do capitão general Antonio José 
da Franca e Horta , sendo seu objectivo 
ligar os lugares de serra acima com os. 
do littoral da comarca de Curityba. A 
estra da da Graciosa, porém, não era pro

curada nem preferida pelos transeuntes, 
convindo concluil-a " aperfeiçoal-a por; 
ser de grande utilidade. A estrada ge~· 
ral do sul na porção da matta perten
cente a Santa Catharina achava-se mui
to arruinada, com grave prejuizo para 
os que conduziam tropas do Rio. Grartde 
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15 :000:;;000 r s. , mas iica ria no dobro, por 
ser indispen savel dar -se-lhe mais. ampli-

" 

CO Sul para S. Paulo. O Governo Im
))e, ial mandou consignar 12 :000$000 rs. 
para cbncertos e Inelhoramentos des sa 
"strada. A estrada para Matto Grosso 
já offereda transito até o porto de em
barque no rio Tibagy, na confluencia 
com O arroio ]atahy. Em ma'rço e abril 
de 1850 partiram para Cuyabá, por via 
íluviaJ, duas expedições com 14 canôas 
carregadas de varios generos, levando 
cerca de 100 pessoas. 

tude e solide z. Na Capital ia-se construir 

Pelas ultimas noticias haviam chega
do bem ao porto de desembarque, no rio 
Brilhante, baixo Paraguay. Pelo mesmo 
motivo das grandes chuvas pouco se iez 
em relação ás obras de pontes, cadei" 
e matrizes. A ponte de Pindamonhan 
gaba ficára concluida; a ponte de Cas
queira no aterrado de Santos estava in
teiramente arruinada. Era urgente re
construil-a sobre pilares de pedra, fa
zel-a suspensa -ou entulhar o rio nessa 
paragem. Sendo o caminho para Santos 
o assumpto mais relevante para os inte
resses da provincia, a A ssembléa devia 
estud·ar a fundo o assumpto, determinan
do medida s definitivas; o Governo por 
outro lado esforçava-se para auxiliar a 
solução do antigo problema. Como me
diüa economica era necessario determl
nar o maximo da carga para os carros 
que trafegassem estradas publicas. A 
cadeia de Santos quando concluida seria 
a melhor da provincia. A casa de cor
recção da Capital estava em ponto de 
innccionar e receber presos. 

Era lastimavel que numa provincia ca
tholica 03 tenlplos se encontrassenl enl 
tal estado de pobreza e alguns até em 
ruina. O zelo dos parochos muito podia 
fazer a esse respeito; pois sabia-se que 
nas parochias em que servialn sacerdo
tes cuidadosos e merecedores da confian
ça publica, os fieis eram generosos para 
com as egrejas, fornecendo-lhes para
mentos e alfaias e contribuindo para .as 
suas obras. Construira-se a ponte ne
cessaria ao serviço da Alfandega de 
Santos; essa obra fôra orçada em .... . 

a ponte do Acú que ficaria em . . . '. 
14 :600$000 r s.; o p'aredão do 1110rro do 
Carmo progredia vaga rosamente; cogi· 
tava-se da construcção de um nlata-· 
douro na Capi tal para o que eram neces 
sarios 15 :000$000 rs. 

Tornara-se urgente que os cel11itcrios. 
fossem quanto ant es retirados do ste111-
pIos; a saude publica exigia que se aca
basse com abu so tão nocivo, introduzido
pela ba rbaridade e ignorancia; a ca sa 
para habitação do feitor do jardim pu
blico estava muito adeantada; verificou
se ser possivel aproveitar o rib eiro dó 
Ypiranga para abastecimento de agu a á 
Capital. Quanto á organisação da jlls
tiça, necessário era melhoraI-a; mas as 
medidas que tal pdderiam fazer não 
er·am da alçada provincial. A falta de 
educação moral e religiosa, de t emor 
ao castigo e ainda outros factores so
ciaes, in evita veis em sociedade nova de' 
população escassa, alojada em afastados 
sertões, eranl as causas dos crimes que
se repetiam. Havia na provincia 108 es
colas primarias, com 24 vagas, para Q. 

sexo masculino e 55 para o s exo femi
nino, com 15 vagas. A matricula fôra. 
de 4.334 creanças. As aulas de francez 
e latim eram frequentadas por 292 mo
ços sem contar os do L)l'Ceu de Taubaté 
e Curityba, em numero de 97; essas au·
las eram 23 com 8 vagas. 

A Escola Normal tinha 11 alumnos ;. 
a de pintura 4. O Seminario de Itú ti
nha 12 alumnos e o de Sant' Anna (r:a 
Capital) 10. O presidente, cOl1sideraad.> 
que os alumnos desses dois estabeleci
mentos não a,prendiam arte ou pr0fis-· 
são, e que eram pedidos por pJ,r'jc\11a.

res para serviços domesticas .OU caixei
ros de tavernas remetteu os 10 mais ve
lhos para o Arsenal de Marinha ·do !{io. 
de Janeiro; seriam assim uteis a si e 
á patria. No Seminario de N. S. da Glo
ria existiam 36 alumnas, das quaes 4 
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'pensionistas; e no de Itú S. As educan
das que terminavam os seus estudos en
velheciam na casa, sem que tivessem 
destino conveniente prejudicando as 
·orphãs que precisavam frequental-a. 

Propagava-se rapidamente na provin
cia o horrivel mal de Lazaro, sendo ur
'gente providenciar a defesa da popu
lação contra tão horrorosa enfermidade . 

• 
Havia doentes em todos os lugares, nas 
povoações, nas casas e até em familia. 
.A catechese continuava estacionaria. O 
serviço de guarnição militar e policial 
continuava no mesmo, esperando-se que, 

·terminados os trabalhos de qualificação. 
augmentasse o numero de pessoas apta,; 
para esse serviço. A receita total da 
provinc.ia, no ultimo exercício (1849-
18501 fóra de 316 :694$O(ji) C5. e a despe-

za. verificada até junho daquelle exer
cicio, de 420 :562$194 rs., havendo por
tando déficit superior a 100 :000$000 rs. 
Tal situação se normalisaria quando tor
nassem a constituir renda provincial os 
impostos sobre rezes e aguardente. 
O presidente refere-se de maneira espe
cial e muito elogiosa aos mecdicos, seus 
auxiliares e auctoridades, que, com risco 
da propria vida, e gratuitamente, tanto 
~e distinguiraln nos socrorros prestados, 
durante a epidemia da febre amarella 
que devastou o littoral paulista. 

• 

• 
• • 

BlBLlOORAPHIA_ - Vide • pagll1a 
em 
da 

• 

qu·e se tratar do conseIl.!e;·ro Pi .. es 
Motta como vúce-pt1esidente. 

-----

• 



José Thomaz Nabuco de Arauio 
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JOSE' THOMAZ NABUCO DE 
ARAUJO nasceu na Bahia . a 14 de 
agosto de 1813 e falleceu no Rio de J a 
neiro a 19 de março de 1878. Foram se us 
paes o senador pelo Espirito Santo, José 
Thomaz Nabucode Araujo e d. lI-iar ia 
Barbara Ferreira Nabuco. Fez seus pri
meiros estudos na provincia natal e ma
tt iculou-se depois na Faculdade de Di
re ito de Olinda, (Pernambuco) receben
do o g rau de bacha'rel em sciencias ju 
r idica s e sociaes, em 1835" após brilhan
t is simo Curso academico. 

-

Escreveu assiduamente em jornaes da 
época e folhas mantidas por estudantes, 
revelando talento e ilIu stração absoluta
m1enbe fór'a do cofnmum em tão ven:i!e·s 
annos. O "Echo de Olinda"; "O Velho"; 
o "Aristarcho"; o uLida'dor"; e a 
"União" foram os orgãos de imprensa 
que acolh e-ram e publicaram os escriptos 
do novo publicista, fadado a tornar-se 
um dos maiores vultos politicos do 
Bmsil. Logo após a terminação do curso 
juridico, é nomeado promotor publico de 

Rec ife, cargo que exerceu até 1841 ; 
nesse anno recebe a sua no m eação de 
juiz de direito da comarca de Pau d' A
lho, da provincia de Pernambuco. Em 
fin s de 1842, contando menos de t rinta 
annos, é proclamado candidat o a depu
tado geral por Pernambuco, e, eleito, 
toma as sento em 1843. Nunca mais dei

xaria a vida publica e tornar-se-ia um 

dos maiores estadistas de sua época. Foi 
tambem juiz de dir eito em Recife, re
movido de Pau d' Alho. 

Do Recife foi acintosamente, por mo
tivos partidarios, removido para a co
marca do Assú. Não se conformando 

, 

com a remoção, demittiu-se e abriu ban
ca de advogado na , Capital da provincia 
pernambucana, cQm verdad eiro exito. 
Em 1849 voltou a ser juiz de direito em 
R ecife. Em 1850 regressou ao Rio, con
seguindo 'em 1857 a sua aposentadoria 
de juiz de direito com honras de des
embargador. Em 1851 foi nomeado pre
sidente da provincia de S. Paulo, cargo 
que exerceu de 27 dê agosto desse anno 
a 19 de ma io de 1852. A sua presiden
c ia foi fecunda sob o ponto de vista so
cial, po is o conselheiro Nabuco de Arau
jo uniu a maioria dos paulistas em tor-

• 

no da sua pessoa respeitavel, por tantos 
, 

titulas, e dessa união resultaram provei-
tos administrativos e convergencia de 
esforços, em bem do progresso regio
nal. Em 1853 o marquez do Paraná (Ho
norio Hermeto Carneiro Leão) organi
sou o gabinete ministerial que durou 
até 1857, e o conselheiro Nabuco de 
Araujo fez parte, notabilisando-se como 
ministro da Justiça pelos enormes e re
levantes serviços que, na sua pasta, 
poude e s oub~ pre'star. 

Nabuco de Araujo chega então ao 
apogeu do seu renome nas classes cul
tas e elevadas, e popularidade em to
das as camadas sociaes. E' escolhido 
senador em lista triplice pela provincia 
da Bahia, em 1858. Fazia parte do Con
selho de E stado como conselheiro effe
ctivo. Foi tres vezes ministroJ sendo o 
seu prestigio crescente nos meios parla
mentares por seus talentos, saber e elo
quencia. Um dos seus filhos, o dr. Jo~
quim Aurelio Nabuco de Aranjo, digno 

, 

successor das glorias e talentos de seu 
pae, escreveu-lhe a biographia em no
tavel trabalho historico, subordinado ao 
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tit ulo _ Um estadista do Imperio - " ctivos 151 e os réos 180 ; a, differença 
Nabuco de Araujo _ em 3 grossos YO- des ses numeras procedia de haverem al-
lumes, contendo mais de 1, 600 paginas guns réos commettido mais de um cri·· 
de formato grande. N esse profundo e m e e de ser em alguns cr imes commetti-
compl eto es tudo, que não é só da per- dos por m ais de um réo. Conwara:dos os 
sonalidade do biographa'do, mas pfinci- crimes Julgados em 1851 (176) com os 
palmente de uma época e longo periodo julgados nos annos d e 1848, 1849 e 1850. 

da historia nacional, o filho glorioso result ava que foram julgados: 

apresenta, sob todos os pontos de vista, 
essa extraordinaria figura, que foi 
seu nota vel pae, esse conselheiro José 
Thomaz Nabuco d e Araujo, segundo se
nador do nleSl11Q nome, fino espirito, 
orador, jurisconsulto, adm inist r'a·dor e es 
tadista dos mais brilhantes e capazes de 
que o Brasil, com orgulh o se deve hon
rar, e, de facto, se honra e ennobr,ece. 

* 

Do relataria que o presidente conse
lheiro Nabuco de Arauj-o apresentou á 
assembléa legislat.va em primeiro de 
maio de 1852 consta o segu int e em re
lação ao estad o dos negocias publicas da 

• • 
prOVl nCla: 

TRANQUILLIDADE PUBLICA. -
A provincia ' g osava de plena paz e tran
quillidade. "A l'opulação pauli stana, di
zia o presidente, ainda meSlno a mais 
remota, distingue- se por um gráo de ci
vilisação tão avantajado, qu e me tem 
causado admiração: seus habitas de tra
balho e parcimonia, suas idéas bem pro
nunciadas de ordem, de paz, de r es pei
t o e obediencia .á auctoridad e, são as 

'"' . . . . ra zoes Que me m splrara"m essa conVlC-- . çao, que vos COm mUl1lCO, e que m e pa-

rece tanto mai s verd.adeira, Quanto os 
partidos polit icos elll gerál, e con1 ex
cepção de uma ou outra localidad e, se 
r espeitam, ' se toleram, e não ostelltan1, 
esse encarniçalnento e animosidade, qu,,: 
predispõe para o crime e para a desor
dem. " 

, , 

SEGURANÇA INDIVIDUAL. - No 
anno de 1851 for am julg ados pelo jury 
176 crim es, sendo os processos respe- , 

Em f848 
Em 1849 
Em 1850 

· . . . . . . ' . ' 

· . . . . . . . , 
• • • • • • • • • 

142 
126 
157 

D iffe-

r ença 

34 
50 
19 

CULTO P UBLICO. - Existiam 112 
parochias, das quaes só as de Cabreuva, 
Tibagy, Capivar y de Cima e Santa Rita 
do Paraiso não tinham parochos ; dos 
108 parochos apenas S5 eram coUados , 
, endo os demais , encommelldados (61); 
das referidas 112 freguezias só 19 tinham 
coadjuctores. Existiam 4 capeUas cura
das, desprovidas de capellão. Auctorisa
do pela lei provincial n. 15 de 6 de mar
ço de i846 o governo d eterminou as di 
visas provinciaes da fregu ezia do Tiba
gy, que, creada desde' 1846, ainda não 
estava institui da. 

INSTRUCÇAü P U BLICA.-- Entre 
as reform~s des ejadas o presidente lem-, 
brava como princi·paes: 1.0, a divisão das 
escoJas em dois g ráos ou classes, como 
as divide a lei geral n . 630 de 17 de se
tembro de 1851, para ser.em as de 2.' 
classe inst itu idas em todas as fregue
zias e as da l.a sómente nos logares , . 

populosos e cen t raes. 2.°, a creação de 
duas cadeiras de sciencias naturaes, u~la 
de Botanica, Zoologia e Mineralogia, e 
out ra de Chimica e Physica; estas scien
eias devem ser cultivadas e estudadas 
em uma proyincia conto esta essencia l· 
mente agricola, e fertil d e riquezas na 
tnraes, qu e sem eUas deixaria:~ de ser 
conhecidas, exploradas e aproveitadas. 
3.·, a suppressão dos dois lyceus de Tau
baté e Curityba, se ndo , substituidos por 
dois internatos, ,um ao nort e e outro ao' 
sul da provincia nos lagares ma is cen-

• 
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'::raes e populosos. 4.°, a reorganisação 
20 seminario do Acú, de 1110do que pos
sa ser mais util ás educandas' pobres e 

convidar pensionistas que diminualTI as 
despezas desse estabelecimento; é essen
cial que elle tenha uma vice-directora 
e porteira. 5.!), a reforma do senlinario 

, 

de Sant'Anna, de sorte que o futuro dos 
rneninos pobres, que al1i são educadosJ 

seja attendido, creando-se naquelle es
tabelecimento algumas officinas, nas 

, 

quaes elles aprendam alguma arte, que 
lhes ,dê meios de subsistencia. 

A provincia tinha 2 lyceus: o de Tau
baté e o de Curityba; 1 Escola Normal 
de estudos pedagogicos; 2 seminarios de 

instrucção primaria: o de Sant'An~a e 

o do Acú; 2 na cidade de Itú; 1 aula de 
pintura e desenho;' 24 cadeiras de fran .. 

cez e latim; 169 de primeiras letras das 
quaes 115 para (J sexo mas'culino e 54 
para' o fenlinino. Das cRdeiras de fran';' 
cez e latim estavam 14 providas e 10 va
gas; das de prinleiras letras do sexo 
masculino achavanl-se provl·das 98, va·· 
gas 17. Os professores das mesmas, vi··· 
talici·os eraUl 106, interinos 42, ,engaja'" 

dos 26, total 174, Segundo o calculo do 
inspector geral da instrucção publica o 
numero approxinlado dos alunl110s . de 
primeiras letras, comprehendidas as es
colas - particulares,' era de 5.767, e, or

çando, como ene orçava, a população li .. 
vre -da pr'ovincia em 333.000 alIl1as, a 
proporção era de 1 para cada 57 habi· 

tantes. 
Foram creadas provisoriamente cadei

ras de primeiras letras do sexo masculi

.110: uma na freguezia de' Campo Largo 
no município de Atibaia,· outra na de 
Pirassununga e ainda outra na de Ypo-, 
rangê.L 

SAU'DE PUBLICA. - O estado sa
nitario ela provinda era ·lisongeiro. In
formou -o presidente: --

L' 'Que a doença mais frequente em 
quasi toda a provin-cÍa e que maior nu
mero de mortes produzia, era a hydro

psi-a com todas as suas variedades; 

- 2.° que crescia espontaneamente e ca
da dia, o nUlnero de lazaros, o qual se 
elevava a 849; 

3,· espantosa mortalidade de creanças 
em Sorocaba; 

4.° que todos os annos, passadas as· 
chuvas, e depois das enchentes e vasan
tes dos rios Mogy-Guassú, Pardo, Ja
guary-grande e pequeno, Atibaia e Ca
mando caia, appareciam febres intermi
tentes, denominadas - sezões ou ma
leitas - as quaes muito prejudicavam 
as pessoas di!' Mogy-Mirim, Casa Bran

ca, Campinas e Araraquara; sendo mais 
funestas e produzindo muitas mortes, 
nos habitantes das proximidades dos 
ditos rios; 

5.° que em Santos appar\:ceu no 
cipio de 1852 uma dysenteria qu~ 

, 
pnn-

ca~-

sou não poucas n10rtes na classe me
nos abastada da sociedade, sendo a 
maior parte das victimas nlCnores de 
12 annos; 

6.° que enl Lorena foram 73 pessoas 
acommettidas das bexigas e deUas per.e
ceram 10 110 anno de 1851; 

7.° que em Campinas tambem fallece
ram 4 pessoas de bexigas, ficando sal

vas 16; na capital foi o lnal embargado· 
em seu principio) mediante medidas hy-

, . 
glenlcas opportunas; 

8.° que en1 Cananéa reinou' uma colica 

biliosa, que invadiu geralmente todas as 
casas, morrendo quatro pessoas apenas_; 

9.' que no mez de dezembro de 1851 
ll1anifestou-se na vi11a de Itapetininga 
uma epidemia, caracterisada como febre 
typhoide. COIn differentes variedades, 

apparecenelo não raras veZES como ty
pho abdominal; para logo) e em presen
ça dos casos. funestos que chegaram ao 
conhecimento do presidente, deu eIle 
todas as providencias necessarias; en~ 

viou áql1ella villa, pa'ra curar gratuita
mente aos pobres, o dr. Theodoro Lan
gard, cuja pericia era geralmente reco
nh'ecida, i arbitra11'do-llhe / a : grat.ificação 
mensal. de 100$000 rs. que eUe generosa
nlente reçusou; ordenou á camara mu~' 



nicipal que, de accôrdo cOm eUe, to
masse as lnedidas sanitarias, que fos-
sem urgentes para 

do mal, auctorisou-a 
• • 

evitar o progresso 

e habilitou-a com 
os meIOS necessanas para soccorrer aos 

"enfermos desvalidos. 
Com a presença desse medico a mor

talidade logo diminuiu e a epidemia aca
bou. A febre amareUa, em nenhum pon
to da provincia appareceu. Na capital 
houve 11 casos durante o tempo em que 
eUa reinou no Rio de J alleiro, Ubatuba 

e Santos, mas todos .os individuús que 
a tiveram, vieram com e1Ia desses loga
res e dessas pessoas 4 apenas morre
ram, 7 ficaram salvas; não obstante es
ses 11 casos, não houve contagio. De 1.0 
de julho a 31 de dezembro de 1851 fúram 
vaccinadas cúntra a variúla 931 pessoas 
de ambos .os sexos. 

• 
. ESTABELECIMENTOS DE CARI-
DADE. - A Santa Casa de Misericor
dia da capital achava-se em' estado re-
guiar; sua renda annual era de ........ . 
8 :040$000 rs. sendo 4 :260$000 rs. prove
nientes dos juros de 71 apolices da di
vida publica e 3 :780$000 rs. dú aluguel 
de suas casas. De L' de janeirú de 1848 
a 31 de dezembro de 1851 o múvimentú 
húspitalar fúi .o seguinte: entraram 127; 
falleceram 40; sahiram 35; existiam 52. 
A Santa Casa de Sorocaba era um pe
queno estabelecimentú. Em 1851 recebeu 
41 doentes dos quaes morreram 7; sua 
receita fúi de 1 :477$819 e a despeza de 
rs. 984$360. A Santa Casa de rtu', de 
que era provedor o barão de .I tu', nã8 t·:

nha 'outro fundú além dús effdtús da 
caridade dúsfieis e de 2 :000$000 que a 
munificencia de S. M. r. lhe dúara e es-

• 

tavam empregados em apúlices. 
Quantú á Santa Casa de Santús .o mú

vimentú de 1850 e 1851 fúi .o seguinte: 

Existiam 333; entraram 14; falleceram 
7; sahiram 4. A receita fúi de 5 :842$768 
e a despeza de 4 :862$533 rs. O presiden-

" 

te estabeleceu uma casa. provisoria para 
.os alienadús, alugandú-a para o dito fim 
e púr núve annús, pelú preçú de 360$000 
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r5. annuaes,· ernquanto um -estabeleci~ 
mentú definitivo nãú se fundasse. Aquel
la casa era de Felizardo Antúniú Ca
valheiro e Silva, e prestava-se para hos
piciú púr ser grande e bem lúcalisada. 
O alferes Thúmé d' Alvarenga fúi escú
lhidú para dirigir o estabelecimentú e 
encarregadú de curar .os dúentes .o" dr." 
Júão Thúmaz de Mellú. 

FORÇA PUBLICA. - O cúrpú de 
permanentes, cuja força fúi fixada pela 
lei n. 11 de 10 de junhú de 1850, cúntava 
326 praças, inclusive .os respectivús úffi
ciaes, faltando para o seu estado com
pletú 74 praças. Auctúrisadú pelú artigo 
7.' da citada lei provincial n. 11 de 10 
de junhú de 1850, fiz nú regulamento 
existente as alterações cúnstantes do 
novú regulamentú provincial de 22 de 
dezembro de 1851: cúnvem cúnfessar 
que .o regulamentú existente de púucas 
alterações carecia, sendo que suas dis
posições, são em geral as mesmas dos 
regulamentos, pelas quaes nas prOV111-. 

cias ptincipaes do imperio se regem es
tes cúrpús. 

Convinha dar ao corpo de pernlanen
tes nova organisação: 1.0. creando-se 
mais uma companhia e em cada com
panhia mais dúis úfficiaes subalternos 
com a graduação de alferes; 2.°, crean
dú-se um fiscal, cúmú importa á ecú
númia e regularidade dú serviço, tendú 
esse fiscal a graduaçãú de major e de
vendo por consequencia o commandante 
ter a de tenente-corúnel; 3.·, dandú-se 
ao secretariú e quartel mestre a gra
duaçãú" e vencimentús de alferes, sendo 
que a confiança que acorrespondencia 
úfficial deste cúrpú exige e a responsa
bilidade e fiscalisaçãú das quantias avul
tadas que se despendem cúm este ramo 

do serviço publico, determinavâm' esta 

alteraçãú impúrtante. Auctúrisadú pela 
" lei provincial de n. 22 de 22 de junho 

de 1850, o gúvernú deu núvú regula
mentú á guarda púlicial, tendú principal
mente em vista: 
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LO, harmonisar essa instituição com a 
d~ guar da nacional; 2.'\ concentrar e 
re st r ingir a divisão · da guarDa policial, 
-~té então infin ita e arbitraria; em con
sequenci"a e conforme o novo regula
mento, não era o numero dos guarda s 

. 
que determinav.a o numero das compa-
nhias, secções e esquadras; mas ci dis
tr icto respectivo, de modo que cada dis
tr ic to de delegado tivesse uma compa
nhia, caDa Districto de sub·delegado uma 
secção e · cada districto de inspector de 
quarteirão uma esquadra, corresponden
do as companhias aos districtos dos de
legados, as secções aos dos sub-delega
dos e as esquadra·s aos quarteirões; 3.°, 
diminuir os postos da guarda policial tão 
barateados e por consequencia sem im
portancia. 

F undado na mesma lei instituiu-se na 
c.apital, pelo r egulamento provincial de 
18 de dezembro de 1851 ~ uma companhia 
de guardas policiaes compos ta de 25 ho
meris, com a denOlninação de pedestres, ' 
cujo ·serviço e a ttTibuições estavam no 
mes mo regulamento definiDas ; a nova 
inst it uição bons serviços já prestava á 

. policia da capital; sendo que por esse 
ln eia conseguiu o governo que o grand e 
numero· de galés que jaziam nas' cadeias 
inutilis ados, fizessem algum trabalho, 
guardados e vigiados por esses agentes 
policiaes. 

CADEIAS. - A cadeia da capital, de
pois do asphaltamento das prisões ter
.roeas qu'e estava·m °a "C.{)nc1uir.-se e com 
a remoção de alguns presos, que deviam 
ir para a casa de correcção, era soffri
vel e com ma is alguma despeza, mudada 
a camara municipal e jury para casas 
proprias, será satisfact<>ria, ao menos 
quanto permittiam as circumstancias. 
Para breve estava a conclusão do pa
vimento terreo da cadeia de Sorocaba. 
Quanto á cadeia de Santos, a fre nte 
da parte do edifició, que tinha de ser 
levantada, estava concluida: continha 
t·res lados guarnecidos com 21 janellas, 
9 das quaes de saccada de grossa can-

taria lavrada. No anno de 1851 foram 
recolh,idos ás diversas cadeias da pro--
vmda 1.446 pre'sos inclusiV'O· r ecru.tas, 
escravos fugidos, loucos, ebrios e outrós 
que foram soltos independente de pro
cessos . 

Quando o pres iD ent e t omou conta da 
admini stração estava concluido o primei~ 
ro raio ·da casa de correcção, lnas as 
cellulas eram fechadas, não por grades, 

• 

senão por portas inteirãças; as offici-
nas não es tavam edificadas e não havia 
lagar onde fossem ellas montadas provi-

. 
sorianl ente; foi determinado: -- 1.°, a 
substituição das portas por grades de 
ferro, não só para que fosse possivel 
a dupla inspecção dos presos, como con
vem ao system.a, mas tambem porque 
nas noites de calor era de recear qu e 
elles morressem asphyxiados nas cellu
las, cujas dimensões s ão muito es treita~; 
2.', construcção de um telheiro provi
sorio para as offic inas . Essas obras es- , 
tavam ·fe itas, e a casa decorrecçã.o ia 
ser montada sem demora. A su·a direc
ção estava confiada ·a Thomaz De Me
nezes Vascon<:ellos de Drumond, o qual 
com algum empehho veiu do Rio de 
Janeiro encarregar- se dessa tarefa. 

"Esta acquisição, disse o presidente, 
r • • • . 

e mUlto Importante para a provIncIa, 
não tanto pela intelligencia, de que este 
joven é dotado, mas pela prati ca 'lue 
elie tem do systema adoptado na Côr
te ; , palra a creação de um regimen 11 ')vo 
e desconhecido, para a fundação de uma 
lnstituição cOlnó esta, em que as cousas 

que parecem accidentaes, têm • a lfl\por-

tancia das essencíaes, sab eis, senhores, 

quanto vale,m a pratica, e oS conheci-
• . " mentos es pe'Claes . 

COLONIAS. - A co!onia de Santo 
Amaro es tava confundida na população 
e os individuos della occupavam-se com 
vantag em na lavoura e creação ,de anl'

maes, ·cu jos produetos vinham .vender .a 
esta Capital, ·concorrendo para0 seu 
abast ec imento. A do R io Negro, es tabe .. 
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lecida em 1828 sob a direcção do barão 
de Antonina no refe'rido rio, além ' da 
villa doPrincipe no sertão que confi
nava com a provincia de Santa Calha
rína, tambem se confundiu com a po
pulação: seu numero primitivamente . de 
217 pessoas, estava em 1851 elevado por 
calculo · approximado a 400; esses co
lonos appli<:avam-se, pela maior parte, 
á lavoura, alguns denes se deram ao 
commercio de seccos e molhados e tam-

. 
bem de animaes em pequena escala. 

A colonia Thereza situada na ma'rgem 
do Yvahy, na comarca d~ Curityba, foi 
estabelecida em 1846 sob a direcção do 
dr. Faivre, mas não prosperou, como as 
vantagens da situação deixavam anto
Ihar, porque o seu pessoal era pela maior 
parte de francezes habitantes de cidades 
maritimas, cujos !hab itas eram incompa
tiveis com a nova vida, e .pois aban
donaram ao seu digno director, retira n
do-se para as povoações proximas, ond e 
aliás alguns denes se haviam tornado 
uteis, exercendo offi.cios mechanicos. 
Essa colonia estava desnaturalisada e 
convertida em 1851 em povoação brasi
leira', porque a maior parte do seu pes
soal era de 'brasileiros e muito poucos 
eranl os francezes, que, alli restavanl:' , 
essa povoação porém offerecia um as
pecto lisongeiro. e dava t estemunho do 
espirito activo e . ,superior que a diri
gia, sendo que a bôa fama · dena, as 
vantagens -da localidade e garantia de 
segurança; que' a ' sua proximidade inspi
rava já havia attrahido a'lgumas fami
lias de Guatapuava, que · deUa distava 9 
leguas, as quaes sob a direcção do -d_r. 
Faivre iam se estabelecer nas margens 
do Yvahy, na embocadura do ribeirão -
Bello - que f icava algumas leguas abai
xo da situação da colonia, ou povoação 
- Th ereza. 

Essa colonia applicava-seprincipal
mente á plantação e cultura decanna 
de assuear e no anno de 1851 produziu 
900 medidas de aguardente e 'quasi 50 
arrobas de rapaduras. A povoação das --

margens do Yvahy era de summa vanta
gem para a provin<:ia e especialmente 
para Curityba, sendo digno de menção 
o seguinte trecho de um officio do ba
rão de Antonina : - H As margens desse 
rio (Yvahy) da colon ia para baixo, que 
já mandei navegar até o Paraná. oHe
recem proporções para dezenas de colo
nias, porque dá tudo quanto dá nos 

. . ~ . 
terrenos troplcaes e o palZ e o nlalS 
salubre possivel na extensão de mais de 
40 leguas até chegar aos alagadiços que 
ladeiam suas margens dez leguas antes 
de sua descarga no Paraná, nesse rio 
gigante de legua e meia de largura e 
onde desagua o terceiro e ultimo braço 
.do rio Yvinheima, que' oiferecerá um 
dia navegação para o baixo Paraguay 
da provincia de Matto Grosso. " 

O systema de <l istribuição e divisão 
das terras nas margens do Yvahy, en
saiado pelo dr. Faivre e descripto no 
trecho seguinte, pareceu ao presidente 
o mais adaptado ás circumstancias da
quellas paragens, que, segundo eUe di
zia, mais proprias eran1 para a agricul
tura, que para a creação. - "Antes d~ 
acabar peço a v. e",cia. que me permilta 
dizer algumas palavras sobre o mode, 
com que organisei ,a colon;a Thereza 

, .. . 
e como nle pareC1a convenIente cont( .. 
nuar a povoação das margens do I vahy. 
Principiei a colonia Thereza pela orga
nisação de um grupo de 20 familias que 
foi arruado e cercad~; o terreno para 
os pastos fo; designado para cá do rio, 
aonde estão as casas e as terras além 
do rio são destinadas para as planta-
-çoes. 
, Dividi as terras das margens do rio 

e do ribeirão em pedaços de cem alquei
res, 2S braças de frente e 200 de fundo 
e pela sorte cada ·colono teve um al
queire de planta em quatro lugares dif· 

ferentes; deste modo tada colono ou 
familia de colono tem· quatro pedaços 
de terra perto de sua casa; e além de,s
ses primeiros ter renos eu lhes ' dou, a 

, 

cada familia, em um só pedaço dois al-
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L-Queires de matto e o mesnlO enl diver
sos lagares até ·queelles estejam com 
uma porção de terras suffic:ientes para 

. suas · necessidades presentes e futuras, o 
que avalio a 300 braças d~ fr elite e 600 

·de fundo. 
N o principio os colonos, sobretudo os 

. brasileiros, acostumados a possu ir peda
ços grandes de t erreno, acharam aquella 
distribuição de t erra mesquinha e ruim, 
mas "O dia de hoje acham ella muito 
bôa, porque hoje comprehendem que se 
eu desse 300 braças de testada sobre o 
rio a cada colono. o derradeiro se achava 
t ã o longe do grupo, ·que então eUe não 
ha via de querer fazer parte delle ; ou ia 
construir a sua casa no seu terreno, ou 
se ia embora: demais eu lh es fiz ver 
qu e, tendo quatro pedaços de terra em 
redor de sua -casa, pod ia vir uma occa-

, 

sião que vendesse por bom preço um 
desses pedaços aos colonos, que mais 
tarde haviam de vir augmenta r o nosso 
numero, . e meS1110 que essa distribuição 
de terras h avia de servir para facilitar 
as partilhas depois da mort e dos paes, e 
que demais, tendo pedaços de terra e 11' 

diversas 
culturas 

pos ições , podialn variar suas 
e obt er melhores produc tos . 

Emfim hOje os brasileiros e os fran ce · 
z es acham bem bôa . essa repartição, que 
serve em· definitivo a nos unir e forti
ficar contra os indies numas paragens, 
ainda por .algum tempo expostas aos as , 
saltos dessa gen te" . 

A colonia senador Vergueiro ia pros 
p;erand o, posto que sem todo o desen · 
volvimento e extensão do seu program
ma: o systema de associação e parce
ria, em que eUa assentava, par;ecia jus · 
tificado pela experiencia, porque· outros 
f azendeirOs ricos' O iam , seg uir, sendo 
que o senador Francisco Antonio àe 
Souza Queiroz e Luiz Antonio de S01l
za Barros ma ndaram vir grande nunle
ro de colonos para os es tahelecimento$, 
qu e, conform e o mesmo sys tema, tinhanl 

já predisposto. 
O im pe r ial aviso de 13 de dezembro 

de 1850 mandava fundar uma colonia 
militar no porto de J atahy do rio Ti
bagy, ma~ esse aviso não poude ,er 
executado porque faltavam informações 
neoessarias para a confecção do proj t 

eto e instrucções r espectivas . . O consul 
da Suissa, Carlos Gentil Perret, mani
festando a intenção de funda r uma co
lonia, suissa eni Paranaguá para alli 
fôra com 12 colonos. O Iogar escolhido 
pal'a essa colon ia foi a ilha do Supera
guy de excdlent e situação, porque so
br,e ter grande fundo, no interior pos
suia hellas aguas, e madeiras de COn5-

trucção, abundancia de pescado e t rans
porte faci\. 

CATECHESE . - Existiam o aldea
me nto de S. João Baptista no munici
pio d.e Itapeva da Faxina entre os rios 
Verde e I tararé, e o· pequeno aldea 
mento do Itariry no interior· do mu-

• 

nicipio de Igua pe. O 1.0 fundad o sob a 
protecção do barão de Antonina e im
m ediata direcção do capuchinho frei Pa
cifico do Mont'e Falco, ia prosperanuo 
e já continha cer'ca de 400 individuos, 
dos quaes faziam pa r te muitas familias 
de diver sas raça s, que se associaram ao 
aldeam ento. O 2. 0 ald eam ento era insi
gnificante, o seu pessoal .' pequeno, e 
constava de 40. a 50 indios pertencentes 
á tribu Paranagem, que de ixaram as 
mattas em 1837 ; esses indios vivia m 
principalment e da locação d"e seus ser·, 
viços, gosavam de bôa fama e estaVa111 
enl harmonia conl os hab itantes do la 

gar, que os acolheram bem. 

,ILLUMINAÇÃ:O PUBLICA. - Foi 
a rrematada a illuminação desta capital. 
a gaz, e com o accrescimo de mais 6 
lampeões, que foram coHocados no lagar 
do jardim publico. 

MINAS DE CARVÃO DE PEDRA 
E OUTROS MINERAES. - As infor
mações que a respeito da exis tencia de 
diversas minas déra O dr. Carlos Rath, 
que por seus con·hec inlentos esp.eciaes 
nesta materi a devia ser crido, - deter-o 

• 
minaram o governo a encarregal-o de 
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proceder a todas aS _explorações neces
sabas, nas visinhanças· do Ypanema, 
Itapetininga e outros lagares, não tendo 
sido senão superficiaes as explorações 
a té agora feitas, 

JARDIM PUBLICO, - O estabeleci
mento era digno de protecção por ser 
o unico recre io da população da capital. 
Para aformos-eamento do mesmo jar
dim convinha uma grade de ferro na 
sua frente, que se mandou fazer e já 
se achava collocada, As collecções bo,· 

'tanicas foram enriquecidas, 
FABRICAS E ESTABELECIMEN

TOS INDU'STRIAES, - Não se com
prehendiam neste titulo as fabrica s 
agricolas de chá, café, assucar, ll1atte ,e 
arroz; afóra as fabricas de chapéos, li
cores, aguardente, veJas, charutos e cor-

• • • • 
cume, apenas eXIs tlanl na prOVll1Cla as 
seguintes ,dignas de menção: 

L", de t ecer algodão, que -ai nda se 
estava n1ont ando ~m Sorocaba, em gran
de es'cala e por meio de vapor perten
cen t e a M-anoel Lopes de Oliveira; 

2,', de gaz hydrogeneo exist ente nesta 
capital, pertencente a Affonso Milliet ; 
essa fabrica estava montava em grand·~ 

ponto e fornecia todo o gaz para a il
luminação publica d,a capital; pela or
dem do Thesouro doe 8 de novembro de 
1851 foi concedido ao seu proprietario 

- -

despachar livres de direitos na alfande-
ga de Santos, no prazo de um anno, 
10 ,000 libras de agua raz; 

3,", de potassa extrahida da p,alha 
do café; esta fabrica estabelecida no Ba
nanal tinha dois annos _ de existencia, 
nos quaes produziu mais de 100 quin
taes de potô.ssa, cuja qualidade rivali
sava com a melhor dos Estados Unidos 
e vendia-se no Rio de Janei ro a 5$500 
e 6$000 rs. a arroba; esta industria nova 

• ••• e lmport,a nte, cUJa rnatena prIma era 

objecto sem valor ou inutil, merecia pro
te-cção; 

4,', a fundição e galvanisc"1P de João -
Guilherme Embliged, para a qualcon-
cedeu a lei provincial n. 10 de 7 ele 

maio de 1851, no art, 15, O emprestimo' 
de 6 :000$000 rs, por seisannos, tendo 
chegado a um ponto que tanta esperan· 
ça dava, parecia decadente; 

5,', a fabrica de vidros doe João Al- _ 
ves da Silva Porto em Ubatuba, mon
tada em grande esc-ala, estava em de

cadencia; 
6.', a fabrica de velas de cera esta

belecida em Campinas, e pertencente a 
Lourenço Guedes P into de Vasconcellos 
produziu em 1851, 40 arrobas e fornecia 
a maior parte das velas, que se consu
n1iam naquelle município; 

7,', o estabelecimento seropedico de 
Francisco de Paula Oliveira Abreu, ins
tituido em Sorocaba, 

A informação remettida sob officio de 
5 de abril de 1852 pelo juiz de direito 
bacharel J oaquim -Octavio Nebias, di
zia o seguinte; - "Visitei o estabeleci~ 

menta seropedico de Francisco de Paula 
Oliveira e Abr.eu nes ta cidade, como 
v. excia. m·e havia encarregado, e passo 
a dar o resultado. 'Em uma chacara, que 
possue perto da cidade a 50',5 de lon
gitude occidental e 25',55, de latitud~ 

meridional, sobre um plano inclinado, á 
margem direita do rio Sorocaba com - a 
face -para o occiden te, participando por 
isso da benefica influencia dos ventos 
norte e sul, · .em terra apropriada e _ ex
cellente, por ser arroxada e pedregosa, 

- - -

t em o supplicante sua plantação de amo-
reiras com alguns tres mil pés e capa
cidade para admittir outro tanto com a 

. -nec'essana 5 ep~raçao. 

A principal cultura e quasi unica, é 
da especie - multicauli s -, que, como 
v. excia. sabe" torna--sre preferível por 
sua imme nsa vegetação, melhor substan
cia e conh"'Cida influencia para a bôa 
qualidade da seda. Tambem o suppli-

. , -cante por expenenCla e comparaçao tem 
alguns pés de amoroeira branca, que, 
além de ser mais tardia na sua vegefa· 
ção é despresada pelo bicho em concor, 
rencia com a multicau lis, sendo esta de 
melhor gosto: e ma is nutritiva, de fo-
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lhas grandes, .e mais tenras. O systelna 
" de plantação por estacas tem sido ada-
ptado pelo supplicante por ser mais fa
cil e vantajoso, de prompto,e grande 
'desenvolvimento na vegetação. Exami 
. nei o viveiro dos bichos, que s'ão do ge 
nero -- cora -, por certo a raça mais 
bella e rica, que produz a seda amarella 
em sua côr natural. Este bicho tem-se 
dado muito bem com a temperatura do 
clima nesta cidade, como si fosse indi
gena do logar. 

Quando em geral, e com difficuldade 
se 'repr,oduz só duas vezes por anno na 
Europa, sendo que apenas na Italia che
ga a tres veZ1es, a-qui tem-se reprodu
zido até sete ve?Jes e na capital de São 
Paulo de quatro a. cinco. Tambem ~qui 

amadurecem elles de 29 a 30 dias, sendo 
que ·em outras partes precisam de 33 a 
35. Assisti á fiação de seda e desse tra
balho que o supplicante fez, offer.~ço a 

• v. eXCla. unla pequena amostra prepa-
rada na minha presença, cunlprindo 
llluito notar a v. excia. que neste - seu 
trabalho o supplicante serve-s.e de má
chinas, que são de sua propria invenção, 
e que tem por graos aperfeiçoados ao 
ponto de dar a seda, que submetto a 
v. excia. Alénl dos casulos proprios para 
dobar ou fiar vi uma porção i11U tiEsa . 
da pelos bichos, mas que serve para 
cordar e fazer retroz, havendo já pro
duzido uma copia de sementes para re
producção de novos bichos que o sup
plicante reservou para o anno futuro) 
contando com os recursos, que pede ao 
governo" . 

AGRICULTURA. - O numero das 
fabricas agricolas existentes nos muni
cipios de S. Paulo é o s'eguinte: assu
car 466, chá 32, café 395, arroz 130, mat
te 79, total 1.102. A cultura do café 
prosperava cada vez mais, e promettia 
a esta provincia um grande futuro. A 
mudança da cultura do assucar para a 
de café e chá, era uma tendencia que os 
fazend,eiros manifestavam e ia se ope
r;l)ndo insensivelmente: esta tendencia 

provinha não só de ser mais facil e 
vantajosa esta cultura do que aquella, .. , 
como porque era menos sUlelta as ava-
rias inherentes ao pessimo estado d;>.s 

,~ 

vias de communicação e impossibilidat\e 
• 

da rodagem. Todavia a cultura do assu-
car não estava decadente. A cultura do 
chá não prosperava, em razão do mau 
preço que encontrava nos mercados. 
. SECRETARIA DO GOVÊRNO.

Dirigida pelo secretario bacharel Fran
cisco José de Lima dispunha de offi
daI maior, 3 officiaes, 3 amanuenses, 

• • porteIro e contInuo. 
ARCHIVO PUBLI>CO. - ReIere o 

rela torio presidencial: - "A lei n. 20 
de 8 de março de 1842, que instituiu o 
archivo publico não foi ainda executa
da: ahi estão disseminados por diversas . -
repartições e archivos, não classificados, 
não apreciados jazendo no olvido, entre
gues ao pó e ás traças, documentos im
portantes e preciosos para á vossa his
toria, rica de factos gloriosos e heroi
coso Comecei a elaborar um regulametí
to para fazer executar dita lei, mas re
·cuei pemnte a incompatibilidade, que 
se dá ·em ser o secretario do governo 
o chefe dessa repartição: a direcção do 
archivo publico exige um estudo e at
tenção exclusiva, e não é poS'si'v-el a a-c
cumulação que a citada lei estabelece: 
s,~ tendes, como supponho, orgulho de 
vossa historia, salvae-a, salvando da obs
curidade esses documentos, para o que 
·cumpre que habiliteis ao governo com 
•• • a quantm necessana para este serVlço 

Ínlportante" . 
ESTATISTTCA. - A população dos 

municipios da provincia em 1851 era de 
507.989 habitantes; e em 1836 de .... 
307.245. 

LIMITES DE S. PAULO E MINAS 
GERAES. - A proposito disse o con
selheiro Nabuco de Araujo: - "Não 
vos é desconhecida a pendencia entre 
São Paulo e Minas Geraes, relativa aos 
limites dos dois municipios da Franc. 
e Jacuhy, o L' pertencente a esta, e o 
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2.° áquella provincia: essa pendencia 
ainda não está resolvida, e o governo 
imperial, para resolvel-a com a pruden
eia que a gravidade. do negocio exige, 
mandou, por aviso de 14 de fevereiro 
de 1852, não só colligir todos os do
CUlnentos exist:entes nas secretariRs das 
duas provincias, nos archivos das calna
ras municipaes e os que 'constassem dos 

• 

livros dos parochos , como tarnbem pro-
ceder á inquirição de pessoas antigas 
e praticas dos' logares: entretanto, e 
emquanto a p.endencia não é resolvid'lJ 
determinou outrosim o governo impe
rial qne fossem mantidos escrupulosa
mente os limites reconhecidos antes da 
novíssima demarcação, a qu'e proced,::u 
a camara municipal da Franca: ordenei 
todas as diligencias determinadas peJo 
aviso, e outras que, para" conhecimento 
da verdade, me parec,,=ran1 importantes. 

O espírito de invasão no territorio 
de S. Paulo não é cousa lTIoderna, e res
s-umbra dos dOCUlnentos que vos offere
ço, s'endo entr;e elles uma informação 
do brigadeiro José Joaquim Ma·chado de 
Oliveira, cuja auctoridade nesta lnate
ria devemos respeitar e benl assÍn1 um 
officio do conde de Palma, quando go· 
vernador e capitão general desta pro-

. vinda, por occasião de ser pelos mi
neiros, a 12 de janeiro de 1816 destruido 
o . quartel do aterrado e arrancado o 
marco de divisão das províncias, "ql1í: 

foi removido para o ribeirão das Ca
nôas, 5 leguas para d'entro desta pro
vincia. Entretanto o desideratum das 
auctoridades da Franca, quanto á reso
lução deste problema, não é senão man
ter os mesmos limites definidos. na cer
tidão authenüca extrahida do proprio 
tombo da freguezia de Jacuhy". 

LEIS PROVINCIAES INCONSTI
TUC'ONAES. - Consta do relatorio: 

li' 

HEwmeu de .. ver dar-vos c.onhecin1ento 
do Imperial aviso de .8 de outubro de 
1851, a respeito da lei provincial n. 11 
de 7 de maio de 1851 art. 2.' §§ 4, 7, 9, 
14, 15, 17, 26, 28,29, 32, 35, 37, 

38, 39, 40 e 43, nos 'lua'es' se estabele
<:em impostos de importação sobre dií. 

• • ferentes generos naClOnaes e extrange1-
ros a favor da receita elas camaras nlU
nicipaes desta província: s,egundo a eon-, 
sulta do conselho de Estado estas' dispo· 
sições são contrarias ao art. 12 do Acto 
Addiccional: o aferro religioso que con
sagraes á Constituição do Estado me 
faz esp,,=rar que na presente sessão re
vogareis as ditas disposições por incons-

• • tltuClOnaes. 
Tambem me parece digna de dcroga

ção, por incorrer na disposição do arti
go 2.' da lei n. 105 d,e 12 cle maiQ de 
1840, a legislação provincial (lei n. 16 de 

. 

6 de março de 1846) relativa aos fabri-
cantes na parte em que as suas contas 

~ . •• r • • 
sao ",suJ~ltas as camaras l11UIUClpaes, e a 
esta assembléa e independentes por C011-
sequencia do juiz de capeIlas, sob cuja 
jurisdicção não poden1 deixar de. estar 
conforme a Ord. L.o 1.0 T. 62, COlTIO ad
ministradores de capeIlas ou legados 
pios: essa legislação provincial, sobre 
ser incompativel com a legislação geral, 
é inconveniente e inefficaz: falta ás ca~ 
maras e assembléa provincial espaço 
para rever essas contas, falta-lhes tam
ben1 a acção ampla e coercitiva, que só_ 

• 

ao poder judiciario compete, contra os 
administra-dores omissos ou prevari -:a
·dores e para a fiscalisação de suas ~on
tas: sobreleva que essa derogação é uma 
necessidade para evitar os conflictos que 
se podem. ,dar' C0111 o poder ju,licla-

• 

rio : poderia ser cummulativa ás cama-
ras, e ao poder judiciario essa attribui
ção de tomar conta's? A vossa persp\n
cia enx-erga ao primeir-o lance de olhos; 
a incompatibilidade dessa attribuição 
comlTIulativa, que se exclue recip~oca~ 

ll1ente e não é susceptível de uma linha 
divisaria, por mais metaphisica que' seja 
a distincção." ,~ 

OBRAS PUBLICAS. - Lê-se no re· 
latorio presidencial:- "O regulam"nto 
provincial .de 4 de ontnbro de 1851. pri-. . 

meiro acto de minha administra.ção. fez 
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l[essar a desorganisação em que se t 
,.chava este ramo importante do s,~rviço 

.1i'uÓlico: as obras e estradas se proje

.~fu.vam, se executavanl, se acabava,lll, se 
consideravam perfeitas s~m estudos 
graphicos, sem trabalhos preparatorios, 
,sem plano, . sem orçamento e' sem ins-
1i'ecção e fis·calis'ação de um agente do 
govterno, senl intervenção, e juizo dos 
homens da arte: devia o administrador 
da provincia decidir-se temerariamente 
pelo conceito e informações dos mes",lOS 
inspectores das· obras, devia, Stem ser 
da arte, saber da arte: não navia um 
centro de conhecimentos especiaes e 
das tradições deste serviço, ao qual se 
podesse recorrer, não havia um conse-\ 
lho de engenheiros ao qual se devesse 
consultar; o estado das nossas estradas 
e os embaraços, as duvidas, a incerteza, 
em que se via a administração para a 
resolução das questões mais simples 
protestavam contra esse systema: qual
quer que seja senhores; a prevenção que 
ahi haja contra os engenheiros, é força 
não leval-a até o ponto de inverter a 
natureza das cousas, até o ponto de 
fazer uma injuria á civilisação da pro
vincia, estabelecendo como systhema a 
ignorancia, inculcando a arte como sus
peita, e inhabel: as idéas extremas e 
absolutas são semppeo escolho, o peri· 
go das melhores concepções humanas: 
para se evitar um mal se' cahe muitas 
vezes em Qutro maior, condemnam-se as 
melhores instituições por causa daquillo, 
qu'e não é senão um abuso déllas: "Os 
engenheiros· administram filaI, não são 
hlais proprios para administrar"; pois 
bem, separae a parte administrativa da 
parte scíentifica, e fiscalisadora,_ e ficará 
O mal remediado: é esta s,enhores a base 
'·essencial do regulamento provincial de 
4 de outubro de 1851; essa linha diviso
ria é o seu principio fundamental, e do· 

minante: os engenheiros, depois de pro
cederem aos estudos graphicos, e tra
balhos pr'eparatorios, organisam o plan~ 

. -' peCClonam a sua execuçao, examluanl {) 
seu acabamento e perfeição; a execução 

• • pertence aos mspectores: aSSIm se com-
binam os tres principias essenciaes: o 
plano, a execução e físcalisação. 

Para que fos'se exoequivel esse systhe
ma, para que conforme eUe fossem pro
jectadas e fiscalisadas as obras de toda 
a provincia, para que finalmente houves
se uma pessoa habilitada, que immedia
tamente estudasse as necessidades e me
lhoramentos materia'es de cadalocalida-
de, etranslllittissle ao éentro da admi-
nistração os conhecimentos especiaes e 
locaes que adquiriss,e, foi a provincia di-
vidida enl 6 secçõ'es,· e ca.da secção en
car~egada a um engenheiro. A divisão, e 

. comprehensão das secções são as seguin-
tes : ' 

la. Secção do norte, comprehendendo 
a l.A comarca e· ·além disto os muni
cipios de S. Sehastião e' Ubatuba. E' 

, , 
chefe ddla o tenente-'coronel Pedro Ma-
ria Xavier de Castro. 

, 

2.a Secção do sul, comprehendendo a 
5.a comarca, com. excepção' dos nluni
cipios de Guaratuba, Paranaguá e Anto
nina, E' chefe deUa o capitão José J a
cques <ia Costa Ourique. 

3.' Secção comprehendendo a 3.', 4.' ~ 

7.' comarcas e a parte da estrada de 
Santos e respectivas dependencias que 
ficam na 2,' comar·ca, desde a capital 
exclusive até a extrema da m,esn'a co
marca. Tem por chefe o engenheiro ci
vil José Podirio de Lima. 

4.' Secção do littoral, comprehendendo 
a 2.' e 6.' comarcas com excepção da 
cidade de S. Paulo e municipios de S. 

Sebastião, Ubatuba e a parte da estrada 
de Santo~ e respectivas dependencias, 

qu"" ficam na 2.' comar'ca desde a ca
pital exclusive até a extrema da mes
ma comarca. Tem por chefe o major 
Henrique de Beaurepaire Rohan. ' 

e orçanlento da obra, fiscalisam e ins-_ 

S.' Secção, comprehend,endo a capital 
e seus suburbios até a distancia de uma 
legua: está a c'argo dos engenheIros 
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major Luiz José Monteiro, H, Bastide 
e Bresser. 

6,' Secção 
littoral desde 

compr,ehendendo todo o 
Guaratuba até Iguape: foi 

encarregada ao coronel Manoel Antonio 
Guimarães. 

O systhema do regulamento não é 
causa nova mas é seguido pelas provin
cias mais importantes -do Imperia, Rio 
de Janeiro, Bahia e Pernambuco: espô
ro que a experiencia venha confirnlal-a: 
já muito alto fallam em seu prol não 
só O relatorio do conselho de engenhei
ros, os rela torios dos engenheiros ch:
fes de s'ecções, que vos apresento, mas 
tambem as informações, as consultas, 
as plantas, os planos, orçamentos e c.xa-' 
fies com que ,esses, engenheiros todos os 
dias habilitam a administração para 
providenciar com conhecimento de causa 
sobre este ramo do serviço publico: te
nho como dever sagrado, nesta occasião 
solemne, neste lugar publico, render-lhes 
os louvores,' de que são dignos por se'B 
bons serviços, Esta provincia tão exten
sa, tão populosa, tão rica, tão producto
ra não poder!á attingir, senão muit:) 
tar-de, a grandeza que a 'espera, S,~ te
merosos e confiados nos recursos ordi
narios, preferirdes' este estado de cau
sas estacionario, e inerte, pelo qual ain~ 

,da nenhum paiZ1 se avantajou a um 
novo systhema, que, posto oneroso, seja 
manifestamente productivo e de grande 
alcance e futuro: que importa que a 
producção desta provincia augmente ra
pida e progressivamente, como vae au
gmentando a olhos vistos, se ella não - . 

póde export'ar os s,~us productos por 
causa <Ias difficuldades das vias de com 
municação, por causa das avarias inht
rentes aos meios actuaes de transpoi'te, 
por causa da deficiencia desses TIleios, 
que como sah-=is, não estão em pro\l.::r
ção da producção? 

E' preciso sa.h'ir deste mau passo, é 
preciso aberrar -das vias ordinarias. So
mo? Eis a questão que tendes o direIto 
de fazer-me, e que é meu d~ver satis-

fazer apresent.ando-vos UTIla serie de lne
didas importantes, que devem mer'e'cer 
a vossa consideração na presente 3C3Sã0. 

Não tratarei, senão perfunctoriamente, 
·dos emprestimos para as o;stradas,' por
que na lei do orçamento vigente, art, 38 
. . " Ja auctonsastels ao governo para (;()n-
trahil-os sob as condições dos arts, 3.
e 4,' da lei provincial n, 40 de 20 de 
março de 1836, auctorisação que os'pero 
seja continuada, posto que delia deva 
servir-me' sómente na falta de outro 

. . .. -
melO m'enas oneroso e maiS convenl.'!nte. 
A acquisição de braços para as obras 
publicas é uma dessas medidas impor
tantes, de que se não pode prescindIr, 
não só por causa da alta dos sala;io~ 

sem 'proporção alguma com os meios 
de subsistl':!ncia tão baratos entre nós, 
como tambem porque é notaria ã deÍ!
ciencia de braços para esta applicação, e 
certo não convem, com o iacentiva de 
salarios extraordinarios, distrahil-os da 
lavoura, que se acha enl cirr::.trnstallcias 

, , 
cnhcas em razão da c-~ssação do tra-
fico, 

Estas considerações lne det~~'í::11naranl 

a· pedir ao governo ünperial a r:~me3sa 

de africanos livres. para o serVlço desta 
provincia e ,eff.~ctivamente toranl con
cedidos 150, . dos quaes já viet'am B6: 
a importancia da des'peza, que, para 
a'cquisição de cada africano, se costuma 
pagar na casa de correcção da Côrte, e 
a das passagens delles para esta pro
vincia nos vapores da companhia - Ma
cahé -, monta em 6 :652$020 rs,; essas 
despezas serão 'em breve indemnisadas 
pelo serviço dos africanos, a avultada 
despeza das f~rias do Cubatão será d:
minuida, e os trabalhos dessa estrada 
serão mais regulares e activos. Para· a 
administração desses africanos dei ore ... 
gulamento provincial de 31 de dez~m-

, v" 

bro de 1851. Não bastam porém esses 
africanos para as obras daquella estra
da e outras importantes, que· estão em 
projecto ou· em andamento; f! pois vos 
peço a auctorisação para mandar ';ir 
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cem ou mais colonos ilhéos, afim de se
rem destinados. a este serviço, sendo as 
condições dd engajamento met,,-d~ da 

. passagem por conta do governo e a ou
tra metade por conta do colono, e cal
culados os salarios na razão de 400 a 
600 rs. 

Tratarei agora de outra medida, prin
cipal ",ntre aquellas de que vos fallei 
como tendentes a mudar o estado actual 
das cousas em relação ás obras publi
cas e. exportação da provincia, essa me
dida é a de auctorisar, animar e favore
cer as empresas, -cujo espirito ~ tenden
eia parecem que despontam agora nesta 
provincia, aonde actualmente tudo pesa 
sobre a administração publica: para este 
objecto invoco toda vossa att~nção, 

todo vosso patriotismo, toda a vossa 
adhesão' e confiança. 

Tres dos principaes e 1uais ricvs fa
zendeirQs desta provincia, Antonio Paes 
de Barros, Vicente de S.ouzaQuciroz e 
senador Francisco Ant()nio' d.~ Souza 
Queiroz, submettem á vossa considera-· 
ção um projecto para incorporação de 
uma companhia, que, com o fundo in i
cial de 600 :000$000 rs. em acções de ... 
I :000$000 rs. cada uma, tome sobre si " 
empresa de uma estrada de carro desde 
Santos até o municipio de S. João do 
Rio Claro, atravessando o de S. Paulo, 
Jundiahy, Campinas e Limeira, ramiíi
cando-a, para o lado do norte, até o rio 
Parahyba, e, para o sudoeste, aQS mu
nicípios de ltú, Porto Feliz, Pirapora, 
Capivary, Constituição e Mogy-Mirim, 
ficando-lhe permittido tambem ramifi
caI-a por outros pontos, que lhe con
venha, contando que o faça nos primei
ros 11 annos do contracto. A pro\'1!1cia 
lhes daria certos·- favores, sobre os quaes 

. a assembléa resolverá'. 
Convinha dividirem-se as estradas em 

3 classes: provinciaes, mnnicipaes e par
ticulares, considerando-se- provinciaes: 
1.0, as geraes ou communs, -que fossem 
ter directamente ao littoral, ou com
municassem o littoral com a serra aci- -

ma, taes como as de Santos, Ariró, Uba
tuba, Caraguatatuba, Graciosa, etc.; 2.", 
todas as que communicassern a provin·
cia com as limitrophes, taes eram as 
do norte, que conduzem ao Rio de J a
neiro, a meridional da provincia, rUIno 

aS. Pedro e Santa Catharina, e as 
que fossem a Minas por S. Bento de 
Sapucahy-Mirim, e pela Mantiqueira; 
3.°, aquellas que atrave.ssassem dois ou 
mais munidpios; considerando-se muni
cipaes as qu.e de um municipio se diri
gissem ás estradas provincia·es, ou para 
outro municipio; e considerando-s,e par
ticulares as que se dirigissem de pre
dios particulares para qualquer parte. 
Sendo mnitas as estradas provinciaes 
comprehendidas na 1: classe e não se 
podendo fazer todas ao mesmo tempo, 
·convinha estabelecer na mesma classe , 

• 

diversas cath.egorias para. regular a pre-
ferencia: essas cathegorías deviam ser 
determinadas na ordem seguinte: 1.', as 
estradas do littoral, ou que communl
cassem o littoral cqm a serra, adnla, 

• • porque ,eram as maIS Importantes para 
a exportação, e as mais· difficeis; 2.a

, as 
• • • que COU1munlcassem conl as prOVlnClas 

limitrophes; 3.a, as que atravessassem 
. 

dous ou mais municipios. 
O conselho de engenheiros occupava-se 

na confecção de um systhema normal 
de construcção e de conservação das 
estradas e estava encarregado tambem 
de determinar a posição da capital, ci
dades, villas e demais pontos importan
tes da provincia". 

OBRAS ESPECIAES - MATADOU
&0. - O novo matadouro achava-s.~ 

em execução conforme o plano do en
genheiro C. A. Bresser. Achilles Mar
tens d'Estadens, cidadão francez, arre"': 
matante da obra, talvez dentro d.e dois 
mezes a concluísse. 

THEATRO PUBLICO. - O theatro 
publico achava-se em pessimo estado, e 
por consequencia ha muito tempo sus
pensos os espectaculos, Foi orçado em 
5 :000$000 rs. o concerto necessario para 

_'" 
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ev i ta r o desa'bamento do tecto: convi
nha porém advertir que, estragados - . como estao os seus matenaes, o con .. 
certo poderia ir além desse orçamento. 
E ncarregou-se o enge'nheiro major Hen
rique de B eaurepaire Roha n de ,fazer 
o 'plano para a construcção {fe um novo 
t heatro e elle o executou , apresentando 
planta para um edificio com 60 cama
rotes distribnidos em 3 ordens e pla
téa para 400 pessoas. 

PAREDAO DA LADEIRA DO CAR
MO. - Ma rceJino Gerard, cidadão fran
cez, compromettia-se conforme planta 
que apresentou, a emprehender a obra 
dentro de tres annos por 60 :000$000 rs. , 
sendo o pagamento effectuado em 6 an
nos . O preço parecia vantajoso, em ra 
zão dos prazos do pagam ento e a obra 
era indispensavel. 

CALÇADAS. - A ss im se exprimiu .o 
president e sobre este capitulo do seu 
relatorio : - "Conheceis o pessimo es
tado da s calçadas desta capital, e quan
to eu pud esse dizer seria menos do que 
real idade é: um projecto se apresenta 
para a substitu ição dellas por um novo 
sys thema. que cons iste em calçar com 
pedra s de cantaria, • COnv.enIentemente 
resist entes e proprias para se não es
boroarem, formando es sas p,edras qua 
clr ilat eros de um palmo, mais ou menos, 
de g rossura e nunca menos de dois pal
mos de largur'a, e tres de comprimento, 
ligeiramente preparadas e collocadas so
bre leito d e areia ou cascalhos, sem 
cunha alguma das que ' vulgarmente ' se 
denomina m cunhas d e tição : esta émc 
preza se obriga a conclu ir as nova s ca l
çadas no espaço de seis a nnos, a contar 
do segundo que deeorrer da data, em 
que for ass ignado o contn cto, pelo pre
ço de 33$328 rs. por cada braça quadra
da, cujo pagamento será feito pelo go
verno na proporção do numero de br~
ças, que se for concluindo, ou a prazos 
de 3 ,a 12 mezes, com o p remio :le 6 %, 
no cas o em que o g overno o não o possa 
reali sar a vista: a importancia dessas 

calçadas é a de 153 :352$126 rs., não com
pr f'hlendid,os o s passeios latera,es, que 

, 

devem ser aspbaltados e impoftã.m elll 

36 : 507$200 r s. 
Por grande que fosse o vosso desejo 

e posto vantájoso pareça o noVo sys
t.hema, essa ertlpreza não 'pode lc,' a 
consideração que merece, attento o es
tado do cofre provincial,: alguma c.)usa 
porém é preciso fazer, e se não é pos
sivel substituir as calçadas, ao m enos 
subs tituam-se os passeios lateraes, obri
gando-se os proprietarios a faz el'-os de 
asphalto, tijollo ou conforme o ' systhe
ma de que tratei : os proprietarios desta 
capital, em que se não paga decima ,ur
bana, cujos predios são aliás alugados 
vantajosamente, podem supportar esses 
onus, que é do seu interesse, porque es
ses passeios dão maior segurança aos 
·predios: se es te arbitrio não serv ir, con
vem aliás habilita r a camara municipal 

, ' 

C0111 impostos municipaes, que t enham 
essa applicação pelo tempo, em que eHa 
durar" . 

ENCANAMENTO DAS ,AGUAS. -
Expoz o governo: - "Conc"di " Af
fo nso Milliet a prorogaçãeo de seis me
zes para o implem ento do contracto, a 
que se obrigou de fornecer os tubos de 
ferro necessarios á · conducção d'agua 
para os chafarizes da capital. Torna-se 
cada dia mais sensivel nesta capital a 
escassez da aguapotavel: ao uso da 
agila do Tama nduatehy attribuem os 
medicas· a s novas molestias, que vão 
apparecendo e podem desdizer a salu
bridade proverbial deste clima: estas ra
zôes me determinaram encarregar a uma 
commissão de engenheiros e successiva- · 
mente ao con selho de , engenheiros de 
averiguar qual a fonte de aguas mais 
abundantes e pata veis nos arredores da 

. 0 

cidade, e outrosim, de organisar o plano 
e orçamento , para o encanamento de.!
las : foram já examinadas as fontes ' do 
Pacaembú e da Cantareira, más amd. 
não me foi apresentado o resultado dos 
t rabalhos, que a dita ' commissão e con-
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,elho tem emprehendido com zelo Ít\'- : é bem conhecÍdo pela perfeição em suas 
cançavel e esclarecido: nada mais por' obras, se, ,compromette a fazer esta obra. 
consequencia aventurarei a respeito. • e a melhorar <? leito do rio, pela quan-, 

Sentireis commigo que é necess,ario : tia de rs. '4 :811$582: não deveis hesitar 
p~ovidenciar sobre este obiccto, não só ' 
em relação á salubridade publ ica, senão 
porque' uma parte numerosa dá popula
ção, a da cidade nova, com difficllldade 
adquire agua para seu uso; e os arra.- : 
baldes ' mais b~llos da ' capit al não se 
podem avantajar e estender como pode
riam, por falta da agua. E sse encana
m ento contractado com Affonso Millie! 
não só não aproveita a cidade nova -e 
arraba ldes, mas tamb em pouco pode 
melhorar os da actualidade". 

INUNDAÇAO DA VARZE A ' DO 
CARMO. - Por ser interessante repro
duz-se es t e tr'echo do relataria: -- "A : 
grande valia, que se construIu na refe- , 
rida varzea, pr eenchia o fim de exg~t-. 

tar mais facilmente 'as agua s pluviaes,
que alli se accumulam longo tempo mas. 
mudando O curso do rio Tamanduatehy 
e arre<lando-o para longe, o tornava dif
ficil e imprestavel para o uso da po
pulação: a camara lnuriicipal J attcnden 

do ao clamor publico, com tolo:rancia 
mitiha, fez voltar o rio para o seu leito 
natural, tapando á sua· communicação 
com a dita valla: está satisfeita a ' an
ciedade ' da 'população, mas não preen
chido o ,deside ratum daquelles, que, pela 
consideração valiosa da salubridade pu
blica, t em como es sencial o prompto 
exgotto da s aguas pluviaes, que, d.~rno- : 

radas e estagnadas, são fócos de infec· 
ção. Mandei estudar esta materia ;m- , 
portante, e das informa.ções · que tenho . 
presentes resulta que o remedio que i?a , • 
rece lnal s efficaz e que concilia os 'dvis : . , 

interesses ·de conservar-se o no. no seu ,i 

leito para o uso da população e do . 
'. . - . -

exgotto das aguas pluviaes comlste ~m , 

destruir a tapagem actual da 'valla, e. 
substituil-a POI" uma com porta , que, ': 
guardando a agua do rio, <lê' sahida ás : 
aguas pluviaes, ou superabundantes. 

Mr. d'Estadens, que, como já ' vos di'sse, ' 

, ' . . 
eln conSIgnar a quota necessana para 
esta de speza tão util á salubridade pu-

, 

blica ". 

BOMBAS PARA APAGAR INCEN
DIaS. - O incendio, que houve no mez 
• 

de dezembro de 1851 na travessa da rua 
do Ros ar io para a da - Bôa Vista -, 
na capital, deu a conhecer que nenhu
mas providencias estavam estabelecidas 
para' taes casos: com grandes esforços 
'e mediante uma pequena bomba qu,epos
suia o francez Marcellino Gerard, apa
gou-se o referido incendio. A proposito 

' o presiden t,e tomou medidas que sub-
metteu á approvação da assembléa: -
compra de m~terial e concerto do exi3-
tente. Nesse particular a capital nada 
possu'ia digno de nota. O seu atrazo e 
imprevidencia eram completos. 

RANCHO NO RIO GRANDE.
Mandou-se construir, no porto denomi-

' nado - Ponte Alta - no rio Grande, 
extremo da provincia com a de Minas 
Geraes, na estrada que tambem seguia 
para Goyaz e Matto Grosso, um rancho, 
que désse abrigo aos tropeiros, os quaes 
por falta delle eram obrigados a vender 
os seus generos pelo preço que lhes 
impunham os especuladores do lugar, ou 
então sujeital-os a avarias, por não ha-

, , 

ver aonde recolhel-os, sendo certo que 
os tropeiros ficavam nesta paragem de.· 
morados, porque era nluito morosa a 
passagem do rio, principalmente no tem
po da" enchente, em que a balsa de trans
porte dava apenas uma,duas ou ' tres 
viagens, conduzindo poucos generoso A 
ob ra foi orçada em 385$000 rs. e o pre-

. -sidente auctortSOU a sua execuçao. 

" TELEGRAPHO ELECTRICO. - O 
'presidente pedia insistentement~ , á as
. sembléa esse grande ~lelhoramento, li
gando Santos á capital. "Espero ,de vos

~o patriotismo, dizia o presidente, que 
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tornareis na devida consideração esse 
melhoramento tão importante ao com
mercio e administração publica, cujo 
centro tão longe está do littoral, au
ctorisando ao governo para que, feitas 

. .-as necessana..s avenguaço~s, 

essa empreza mediante algum 
cofre provincial". 

contracte 
auxilio d::> 

. CANAES. - O de Iguape começava 
na lagoa denominada - Porto da Ri· 
beira - e finalisava no mar pequeno, 
distava d~ssa cidade 300 braças; sua ex
tensão era de 1.128 braças, sua largCl
ra do làdo do mar era de 80 a 100 pal
mos, e do lado da Ribeira de 50 a 60, 
a profundidade era de 25 palmos: já 
dava paslsagem em occasião de maré, a 
canoas carregadas, balsas de taboado, e 
er,a por eIle que se transportava o arroz 
vindo da Ribeira e dahi conduzido em 
carros para os armazens da cidade, ou 
para o porto de embarque, sendo o 
pre'ço do ·carreto e armazenagem de 
cada sacco de 80 rs.; a construcção des
se canal havia sido pela maior parte 
feita com o imposto de 40 rs. por sacco 
de arroz exportRdo, creado para esta 
applicação e~pecial pela lei provincial n. 
19 de 14 de março de. 1837. Importante 
seria a abertura do canal do Varadouro, 
que, dando transito aos productos d~ 
Iguape e Cananéa para Paranaguá an-- , 
gmentaria a exportação directa desta 

• • 
prOVlnCIa. 

PONTES. - Estavam concluidas c so
lidamente construidas as ponte, se

guintes: - 1.', sobre o rio Parahyba 

em Santa Branca;.2.2., sobre o rio Ju· 

queriquerê na estrada de Caraguata tl'.· 

ba a S. Sebastião; 3." sobre o rio l',

ratininga - na estrada do Bananal; 4.", 
sobre o rio Tieté em Itaquaquec·etuha; 
· S.A, sobre o rio· Parahyba, em LOL"ena; 

6.', sobre o rio Varzea na villa do Prin-
· cipe; "7.0., sobre "O rio Iguassú; 8.0., so
bre o rio Parahybuna na villa d·este 
nome; 9.11., sobre o rio Yapó em Cas-

· tro; 10.', a ponte denominada - Pe-

quena - de Sant'Anna e outras, 
tas, de pequeno valor. 

• mUl-

Ainda não estavam concluidas as pon
tes de Sorocaba, Mogy-Guassú, Ubatu
ba, Itapetininga ,e Pirapora. Tambem 
não estavam concluidas algumas outras 
pontes importantes, como as de J uquery 
e Ribeirão da Cachoeira na estrada da 
capital a J undiahy, tão necessarias por
que sem ellas não podiam ser aprovei
tados os atalhos feitos na dita estrada. 
Algumas pontes novas deviam ser cons
truídas e taes eram: a dos Pinheiros, 
Casqueiro, Rio Turvo na estrada do Ba
nanal, uma na confluencia do Pirituva 
e Taquary para communicação do al
deamento de S. João Baptista com Fa
xina, a do rio J undiahy e a do rio 
Mambucaba na estrada Cesaréa. A pon
t,e sobre o rio Tieté denominada· Ponte 
Grande, nas proximidades da Capita, 
estava com o. assoalho quasi todo po
dre, mostrando grandes buracos, d~ 

• maneIra que a passagelTI se tornavape-
• ngosa. 

ESTRADAS. - Estrada do Cubatão 
- Sobre este importante assumpto di
zia o presidente: - "A estrada desta 
capital ao alto da serra, em demasia si
nuosa, extraordinariamente afastada da 
direcção conveniente e cujas calçadas 
sómente servem por absoluta necessida
de para o tempo de aguas, serã ·altera
da ou substituida logo que o proj.~cto 

do Piraikê for causa assentada: entre
tanto se está procedendo· ás explorações 
necessarias afim de que seja. determina
da .essa alteração ou substituição em re
lação ao cume da estrada do Piraikê. 
A lei do orçamento provincial vigente 
marcou a direcção, que essa exploração 
deveria seguir: mas esta sujeição a um 
alinhamento certo, ea pontos obrigados, 
embaraça e transtorna uma exploração 
perfeita, porque faz perder assitn van
tagens locaes que poder.m. ser aprovei-
tadas e não deixa aos exploradores a 
liberdade para attender aos incidentes 
tepographicos e ás regt:as da arte· um , . 



. ,. 

213 

ponto a que póde sem inconveniente de 
rodagem considerar-se obrigado para ,e 
não perder de vista na exploração, e é 
" povoação de S. Bernardo, que talvez 
seja nullificada, ficando re tirada da es"-
trada: convem portanto senhores, deixar 
livre a .exploração: o interesse publico 
deve de sutopor-se a tudo, e esse inte·· 
resse só póde s·er attendido, obs.~rvan

do-se as condições de uma bôa estr·ada. 
Os . desmanchos repetidos, que occor

rem nesta estrada de uma extensão rie 
sete leguas, .exigem que para sua c'on-- . . ' servaçao seconslgne qu.ota maIOr, sen-
do impossivel que um pequeno pessoal 
em t empo de crise possa accudir simul-. . 
tane·am.ente a tantos pontos diversos e 
distantes. E' fóra de duvida que a es
trada da Maioridade, ou do cume da 
serra até o Cuba tão, não será jamais 
uma estraua normal e propria para ro
dagem; perigosa para o viajante; sus
ceptivel de 'ser interceptada e completa
mente obstruida pelos frequ entes e nu
merosos desmoronamentos que todos os 
dias eUa soHre ; lançada na peor posi
ção pOiSsivel em r.elação aos v entos; ·mui
to dispendiosa, porque absorve para sua 
conserv·ação as rendas, que deveria111 
ser empregadaJS em outras estradas ; mal 
constrl1ida e incapaz de uma refornla, 
que só poderia .conseguir-se sendo com
pletamente renovada com trabalho insa-. 

no, e por quantia maior do que a que 
ella custou, e s.em ficar isempta de todos 
os inconvenientes actuaes, esta estrada, 
cujos defeitoo são largamente discutidos 
nos relatarias parciaes a qu e me refiro, 
deve ser substituida por outra; mas por 
qual? 

As vantagens absolutas e relativas da 
. 

estrada do Piraikê, demonstradas de um 
modo positivo e evidente noo ditos rela
tarias. inc1ina\m o animo e resolve::l esta 
questão a favor dessa nova estrada: 
não convem todavia dar um passo arris
cado e temerario para não nos arrepen-

• 

dermqs · mais tarde, como hoj e nos ar· 
rependemos de haver desp.endido tanto 

dinhei.ro na estrada da 1vlaioridaàe: 
cum'pre levar á evidencia, most rar aos 
olhos de todos as vantagens e incon
veni.entes da nova estrada e para esse 
fim det erminei que se procedesse ao ni 
velamento d1 estrada do Piraikê, desde 
o cume da serra até o Cuba tão e man
dei outrosim, com toda a actividade e 
esforços abrir e torna,. viavel a picada, 
que do ·cume da serra sahe na Varzinha, 
afim de que a nova estrada possa ser 
vista e pratica\la por quem quizer, e 
mais facilmente .ex:tminada e apreciad-a; 
se estas ultimas averiguações confirma
rem a opinião favoravel, de que gosa o 
Piraikê e as informações lis ongeira,s que 
tenho adquirido, convirá decidir defini
tivam ente ·a substituição ·e ,executar com 
todo o empenho e actividade a nova es
trada. 

Encarreguei o dr. Carlos Rath de 
uma exploração no Cubatão afim de ave
riguar se pelo rio Tutinga era pos sivel 
uma estrada de carro qu.e subst ituisse a 
da Maioridade : o resultado des ta explo
ração foi negativo e contrario á expe
ctativa daquelles, que muito confiavam 
nes ta probabilidade por eSSe lado d·a 
s·erra: quando porém por essas paragens, 
do Tutinga, se acertasse com alguma ve
reda facil, é por sem duvida que ella 
t eria o inconveniente de ser distante a 
direcção des,ejada e favorav el s6mente á 
Conceição de Itanhaem. Desejando com
pleta,r to'da~ as explorações, encarreguei 
tambem ao tenente Ignacio Antonio Lis
bôa d.e, por outro boda da serra, ave
riguar alguma vereda satisfactoria para 
substituir a estrada da Maioridade: O 

resultado das explorações fo i o seguin
te : "a serra (piassaguera velha na di
recção de Mogy das Cruzes) é mais 
baixa, dizel1e pdo menos uma qua rt a 
ou quinta parte do que em qualquer ou 
tro ponto conhecido até hoje na mesma 
cordilh eira: e na sua parte sup erior 
apresenta urna abertu ra ou garganta tão 
espaço·sa, que calculei te r de .jl) a 50 
braças de largura onde termina a ,;;;-
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bida ficando aos lados desta garganta 
dois grandes Inorras, -que -terão de al
tura cada um deUes de 50 a 60 braças 
pelo menos. 

Esta subida da serra na declinação de
sejada de 4 a 5 %, não chegará talvez 
a ter uma legua de extensão em sua to
talidade e nella não s~ enc.ontra um só 
rolador ou terra corrida, assim como 
lagar muito empinado que a-presente pe
rigos de desmoronamentos. Parecé que 
a natureza dispoz aqudle lagar para um 
dia ser apr.Qveitado. Do alto de um de_,·· 
tes lnorros do pico, com auxilio de um 
oculo de alcance pude distinguir per
feitamente dois morros na direcção des
te, dos qua-~s supponho ser o ultimo da 
- Ponte Alta - onde distinctamente 
distingui pastagens, que calculei dista
rem como 3 leguas pouco mais ou me-

'nos, por isso que depoils, marcada a di
recção, a olhos nús se distinguiram as 
ditas pastagens. Calculo igualmente que 
daqueUe ponto do pico em uma recta 
á capital, deva eUa ir passar pelas var
gens de S. Caetano até sahir na do Car
mo, em distancia menor do que a actual 
estrada, que Ih.-=- ficará á esquerda." 

Esse quadro tão vantajoso e lisorigei
ro ficou apagado e destruido pela rela
ção de inconvenientes, dos quaes esse 
meSll10 .explorador dá conta: "Tendo ex
posto a bondade deste local, e o encur
tamento provavel da estrada, ·devo igual
mente declarar que o lnencionado pro
vaveI encurtanl,ento em cima será ab· 
sorvido e talvez ex-cedido pelo prolon
galnento na part'e inferior, por isso que 
da base da serra á ponte do Cubatão 
(tudo vargem e subpé de morro) não 

" . . 
dIstará menos talvez de tres Ieguas, o 
que só se poderá bem reconhecer e 
medir, depois que se fizerem as respe
ctivas picadas, o que não fiz, já porque - . . os meus recur;sos nao me p,ermlttIam e 
já porque me oc-cupei ~xclusivamente do 
que diz - Serra -, que não pode ser 
melhor e nada deixa á desejar. 

Devo igualmente ponderar que a es-

trada por esta direcção tem de preci
sar desde o Cubatão até o pico de mui
tas pontes maiores ou n1enores, tanto 

na serra- como etn baixo della, sendo a 
maior a do rio Piraikê. Além disso d~s
de a ponta do L" morro até o alto da 
serra teln muitissitna 'pedra solta; e se 
bem que a maior parte della seja miu
da, tenl tanlhem unla grande porção 
grauda, que, para ren1ovel;...as do Ioga r, é 
preciso broqueal-as". Não é possível dei
xar de repelIir in limine- essa nova es
trada, que abandona e prescinde da pon
te do Cubatão, do aterrado de Santos 
e da linha actual, restabelece a com-
111unicação por meio da navegação cotn 
todos os seus inconvenientes, ou depen
de para -chegar ao porto do Cuba tão de 
uma ,extensão de mais de 4 leguas, de 
ll1uitas pontes, aterrados e out"ras cons· 
trucções ll1UitO dispendiosas e talvez in1-

praticaveis. A ,estrada da Maioridade foi 
melhorada com uma calçada de 68 bra
ças e empedrada em diver,sos pontos". 

Estrada desta capital por Jundiaby e 
Campinas, atê a Franca. - A parte da 
estrada que conduzia a J undiahy, posto 
tenha sido muito melhorada com os ata
lhos do Moniolinho, Juquery e Taipas, 
ainda bem longe estava de ser soffrive!: 
esses 'n1eSll10S atalhos ainda não esta
vam perfeitos. A parte da estrada de 
Jundiahy a Campinas ainda não estava 
explorada, mas sel-o-ia com brevidade. 

A parte da estrada que de Campinas se

guia até Mogy-Mirim, era das melhores 

estradas de então, dep-endendo apenas 

de alguns aterrados e exgottos_ A es

trada porém poderia ficar em breve de

teriorada s,e uma providencia não hau-

vess e prohibindo o transito de carros 

denominados - da Franca -, e de todos 
os de eixo moveI, que tanto prejudica-
vam as estradas. 

Estrada de - Campinas a CO/lsd:ituição 
. -

-por Santa Barbara. - Eram recommen-
da veis os reparos e construcçâo de pon~ 
tes nesta ,estrada, reparos em toda eHa 

" 
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e pontes nas ribeirões do Taboão e Qui 
lombo. 

Estrada desta capital a Itú. ~ Div.~' -

sas eram as estradas existentes entre 
esses doi s pontos: era preciso conservar 
e melhorar uma deJla s 
ahandonar as outras, por .. 
nomia e administração. 

• • 

e s'uppnrnlr ~ 

motivo de eco-

Estradas do norte. - E ram as segu in 
tes: - Est rada de S. Paulo .para M ogy 
das Cruzes; de Mogy das Cruzes a J a
ca re'hy; de Jacareh y a Santo Antonio 
da Parahybuna; d~ Santo Antonio a Ca 
raguatatuba; de Caraguata tll ba a São 
Sebas tião ; de Ubatuba e São Luiz; de 
São Luiz a Cunha; de Cunha a Para ty; 
de · Silveir:ú a Mambucaba; de Areias a 
Queluz; d e Are ias a Mambucaba; do 
municipio de Guaratinguetá; do mun i
cipio de Taubaté; do município de Lo
rena; do n1unicipio de J acarehy a Ita'
quaquecetuba, Todas necess itavam de 

• maIOres ou n1enores reparos. 

Serra de Caraguatatuba. - Expõe :) 
.. elatorio: - U A estrada do alto da s·er
r a de Caraguatatuba á povoação do 
lncsnlO nom,e está em nlau es tado, ca
rece de calç3'das e grandes concertos .or· 
çados pelo engenheiro chefe da secção 
em 4 :000$000 rs.; esta estrada tão im
portante á exportação da provinc ia é 
digna de toda · a preferenc ia. O atalho 
do morro Empinado na dita estrada es tá 
concluido. Tambem está conclu ido o ata· 
lho da varzea do - Padre P ereira -
na estrada de Caraguatatuba a S. Se
bas tião. A ponte do rio de Dona Ger
trudes ainda não está acabada, depende 
para sua conclusão de nova consignação, 
que o engenheiro orça em 1 :600$000 rs. , 
e tambem, segundo eJle, convem uma 
nova ponte no rio de Santo Antonio." 

Serra de Ubatuba. - Lê-se no relato· 
rio: - U Para a viUa de Ubatuba ha duas 

• 

es.tradas: a actual em direcção a São 
Luiz, e a da serra nova denominada -
Corcovado -; a nova estrada, segundo 
o parecer do engenheiro-chefe da \.' sec- , 

ção, tenent e coron el Pedro :Maria Xa 
vier de Ca stro, posto seja act ualmente 
uma . picada larga, é tão commoda que 
por ella já passam numerosas tropa " 
sendo que facilmente será melhorada 
passando pelo cent ro da freguezia do 
Bairro Alto por um a picada feita por 
Manoel Nunes de Siqueira , chamada -
P aschoalzinho-, e fazendo-se na ser
ra um atalho pelo cafezal de Francis
co José de Castro. Contra a nova estrada 
r epresentam a Camara Municipal e nc,
gociantes de U batul.>a, e o engenheiro 
Bresser, a quenl encarreguei O exa'me ~ 

inspecção ocular do logar da qnestão, , ' 

opina qu e é mais 'diff icil a estrada pelo 
Bairro Alto do que a actual de SãQ 
Luíz e orça a cl.espeza necessaria para .a 
sua factura em 24 :000$000 rs. , quando 
um quarto des ta quantia bastaria para 
reparar e aperfeiçoar a estrada actual. 

A' vista destas duvidas fôra temeri
d<l!de emprehender essa mudança s·,m 
estar bem averiguada e quando aliás eUa 
prejudica a tantas povoações importan~ 

tes, não é absolutamente nec.,ssa ria para 
outras, qu e deUa se podem aproveitar 
como a P ara'hybuna, que tem o caminhQ 
de Caraguatatu'ba; se ambas as es tradas 
convem á exportação do' nort e da pro
vincia, fa çam-se ambas, mas não sejam 
umas povoações prejudicadas por amor 
de outras: entretanto convem conservar 
as causas no estado actual, consignara 

• somma necessana -para os repa ros e-cou: 
servação da est rada de São Luiz, . assim 
como uma quota p ara . o atalho da. nov,," 
serra, e para as -explorações convenien~ 

t " es . . . .. 

Serra do Ariró. - .A estrada do Ba-. . 
nana i ao Ariró foi orçada . em 6 :150$000 . . 

rs. pouco mais do que a quota fixaria 
pela lei do orçamento vigente, que ainda 
não fôra des pendida. 

Serra do Ramos. - Carecia ainda~ssa 
es trada de calçada em varios pontos. 

Estrada de Ypanema· ao Juquiá. -
Estava sendo estudado o m elhor tra
çado. 
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Estrada de Guarapuava ã Colonia 
Thereza. - Essa estrada, que de Gua
rapuava conduzia á colonia Ther·eza, pas
sando por S. Francisco, foi emprehen 
dida por alguns habitantes de Guara
puava, que com muita difficulda·de e . . -aventura conseguiram communlcaçao 
com O Yvahy. Convinha auxiliar a cons
trucção com 1 :000$000 rs. 

Diversas estradas. -- Era preciso man
ter ou dar verba par a as seguintes: .. -
I.', Estrada de Curitiba ao alto da serra, . .. .. 

e do alto da serra a Morretes; 2.', do 
Porto de Cima á Antonina; 3.', de São 

• 

José dos Pinhaes ao alto da serra e do 
alto da serra a Morr.etes; 4.', de Para
naguá a Morretes; S.a, de Graciosa; 6."", 
estrada que de. Sorocaba vae á parte 
meridional da provincia, reduzidas as 
quotas das pontes respectivas conforme 
proponho nos orçamentos; 7.', estrada 
g?ral de Curitiba; 8.', estrada de Mor
retes a Barreiros. 

. FAZENDA PROVINCIAL. - A the
souraria provincial continuav.a a funccio
nar com o mesmo numero de emprega
dos, com que fôra instituida em 1836, 
quando a renda provincial era apenas 
de rs. 147 :379$000 rs. menos de metade 
daquella que é hoje: esse numero. era 
insufficiente p.ara as' (necessidades do 
serviço; e, á vista da informação do ins
p.ector da Thesouraria" o presidente pro
poz a creação de mais tres empregados 
a saber: - um official para a contado
ria, um official maior para a secretaria 
e um continuo. Pelo seguinte resumo 
vê-se qual foi a reoeita e despeza da 
provincia orçada e effectiva nos tres ano 
nos indicados e tambem qual a receita 
e despeza orça'da para o anno de 1852 
e a v,erificada no 1.0 semestre. 

R.eswno da receita e despeza commum 
da provincia, orçada e effectiva nos 

annos financeiros abaixo 
declarados 

Anno de 1848 a 1849 - Receita orça
da, 386 :160$000, effectiva rs. 316 :615$000; 

dé!speza orçada, 429 :586$000, etÍectiva 
333 :640$000. 

Anno de 1849 a 1850 - Receita orçada 
290 :150$000, effectiva rs. 221 :425$000; 
despeza orçada 365 :783$000, effectiva ... 
344 :516$000. 

Anno de 1850 a 1851 - Receita orça·· 
da, 364 :950$000, effectiva 378 :621$000; 
despeza orçada, 428 :356$000, eHectiva ... 
390 :454$000. 

Anno de 1851 a 1852 - Receita orçada 
285 :550$000, effectiva 170 :837$680; des
peza orçada 337 :937$000, effectiva .... 
146 :365$000 . 

R.esumo da receita e despeza das barrei. 
ras daprovincia, orçada e effectiva nos 
annos financeiros abaixo declarados 

Anno de 1848 a 1849 - Receita orça
da 111 :000$000, eHectiv,a 103 :501$000. 
Des,peza orçada 134 :700$000, dfectiva 
128 :623$000 . 

Anno de 1849 a 1850 - Receita orça
da 112 :000$000, effectiva 94 :462$000. 
Despeza orçada 125 :000$000, effectiva 
119 :446$000. 

Anno de 1850 a 1851 - Receita orça
da 121 :500$000, effectiva 135 :862$000. 
Des.p?za orçada 164 :405$000, effectiva 
145 :680$000. 

Anno de 1851 a 
da 197 :500$000, 
Despeza orçada 
81 :684$000. 

1852 - Receita orça 
effectiva 93 :363$000. 
180:574$000, effectiva 

Sobre a exportação desta provincia no 
anno financeiro d.e 1850 a 1851 e no pri
meiro semestre de 1852, foram apresen
tados os seguintes dados estatisticos: 

Ubatuba. 
Paranaguá 
Iguape. . 
Santos. • 

• 

• 

• 

• 

• • 

• • 

• • 

• • 

Registo da Onça . 

• 

• 

• 

• 

• 

Ariró e Rio do Braço 

1.310 :780$386 
630:277$938 
165 :988$234 

2.669:803$787 
20 :282$538 
21 :895$724 

4.819:029$607 
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Não es tava contemplada nest.~ mapp" 
a exportação por S. Sebastião, Cana
néa, Taboão de Cunha, Xiririca, Banco 
'lI'Areia e Figueira. Quantc ao L' semes
tre de 1852 o resultado fOi '0 seguint e : 

Ubatuba . . . 
Paranaguá . . 
Ig.ua;pe . . . 
~r1l1os . . . 
S . Slebaisitião . . 

• 

• 

• 

• 

T""baão de Ctmha; . 
Banco d' Areia . 
Onça . . . . 
BraÇo .e Ar.i.ró . 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 724:231$780 
• 501 :563$843 
• 70 :197$260 
• 919:719$393 
• 335:704$253 
• 22.7 :830$432 
• 6:514$980 
• 12:365$248 
• 17 :160$360 

-
2.815 :2S7$5i29 

Assim concluiu o presid.<;nte o seu re· 
lataria: - "Finalmente, senhores, eis 
os esclarecimentos que, com grande es
forço e no breve espaço de minha ad
miniitração, posso off.erecer á vossa con
sideração e sabedoria; eis as medidas 
que no meu conceito tenho por neces
sarias para a prosperidade da provincia: 
conce·dei, que 'conclua, como comeo"i, 
com o protesto de ajudar-vos com toda 
a minha cooperação, esperando que me 

• 

• 

. ", 

prestareis toda a vossa adhesão e con
fiança". 

Pala cio do Governo de S. Paulo, 1." 

de maio de 1852. - JOSE' THOMAZ 
NABUCO DE ARAUJO. 

BIBLIOGR.APHIA. - O conselheiro 
Nabuco de Araujo eScreveu: - Proje
cto de .co digo Civil; Reforma hypotibe
caria; Sociedade de responsabilidade li
mitada; Relatórios ministeriaes e presi
dencial de S. Paulo; Manifesto do Cen
tro Liberal; Programma do mesmo cen
tro; Reformas; Reforma judiciaria; Dis
cursos parlamentares; Banco do Brasi!; 
Elemento Servil; além desses trabalhos, 
deixou muitos artigos de imprensa que 
podem s·er lidos nos jornaes menciona
dos na biographia. 

Sobre o conselheiro Nabuco de Amu
jo vide: - Sacramento BIake. Di.:. Bi
bliographico Brasileiro S.' vaI.; Sisson. 
Galeria: jornaes da época do falleci· 
menta; Teixeira de Mello. Ephemerides; 
principalmen te e sobre tudo a obra de 
Joaquim Nabuco, - Um Estadista do 
Imperio - Nabuco de Araujo, 3 vols. 
Rio, H. Garnier, editor. 

__ o - --



. Joaquim Octavio Nebias 

2e PRESI'DENTE 

(De 30 de Sefoembro a 17 de Dezembro de 1852) 
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• 
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JOAQUIM OCTAVIO NEBIAS l1as
ceu em Santos a primeiro de junho de 
1811 e fallec eu no Rio de Jane iro a 16 
de julho de 1872. Foram seus paes João 
Octavio Neh ias e d. Em erenciana Julia. 
Descendente das principaes familias de 
Santos, pa r ente proximo dos Andradas, 
dotado de intelligencia clara e aguda, 
Joaquim Oct.avio Nebias diplomou-se em 
sciencias juridicas e sociaes pela Facul
dade de São Paulo, tendo feito com dis
tincção o curso todo: - 1830-1834. O 
primeiro cargo publico que exerceu após 
a sua formatura fo i o de juiz munici
pal da sua cidade nat·al. Em 1835 foi 
eleito deputado provincial e serviu até 
1837. Pertencia então ao partido liberal, 
que era o dos seus parentes e talvez 
protectores, os tr,es notabilissirnos ir
mãos Andradas. 

Sempre reeleito depu tado provincial, 
serviu em varia s legis laturas, até que 
em 1841 passou-se para o partido con
servador, na seio do qual conquistou 
logo grande prestigio, tornando-se um 
dos seus mais acatados chefes. Nesse 
mesmo anno foi eleito vice-presidentl! 
da Assembléa Provincial e nomeado vi-

• 

ce4>residente da provincia. Eleito depu
tado geral fez parte de varias legislatu
ras. Serviu tambem na magistratura: -
foi juiz de direito de I t ú e Sorocaba. 
Escolhido para presidir ao Rio Grande 
do Sul não a,cceitou; mas, nesse m.l!smo 
anno presidiu á provincia de S. Paulo, 
durante o curto periGdo que vae de 30 
de setembro a 17 de dezembro de 1852, 
ou sejam dois mezes e meio. Presidiu á 
Assembléa Provincial, e á cOlmara dos 
deputados geraes. 

Em 1856 entrou em lista triplice de 
senador, mas não foi escolhido. Em 1870 
foi ministro da Justiça, na vaga de José 
de Alencar, e em 1871 obteve a nom.ea
ção de ju iz dos feitos da Fazenda da 
Côr te. Durante a sua presidenci" de São 
Paulo houv.e eleiçães pleiteadas, em que 
os partidos politicos bateram"se ardoro
samente. Em S. José dos Pinhaes, en
tão pertencell'te a S. Paulo, e hoj e ao 
Paraná, deu-se grave e sanguinolento 
conflicto, que s,e pretendeu levar á conta 
da presidencia, _ por não ter tomado a' 
medidas preventivas necessarias. O con
selheiro N ebias foi mesmo accusado por 
esses factos, mas defendeu-se cabal
mente em longo e sincero discurso qu, 
proferiu na Camara dos deputados ge-

• • raes, em -CUJO ,selO representou tantas ve-
zes e com superioridade a sua provinci~ 
natal. Disse-se mesmo que foi dispensa·
do da presiden1:ia de S. Paulo por causa 
daquelle conflicto. Os seus biographos 
são concordes em proclamar os seus ta
lentos politicos, a sua probidade pessoal 
e bondade decoração, referindo o facto 
de haver O conselheiro N",bias se despo· 
jado de avult·ados bens de fortuna para 
favorecer um seu ir-mão. 

Como administrador, porém, não teve 

opportunidade de se revelar nem na pro
vincia, porque a presidiu por dias ape

nas, nem no Ministerio da Justiça, cuja 

past·a occupou egualmente por muito 
pouco tempo, e já gr·avement.e enfermo. 

no Ministerio de 16 de julho de 1868, 

presidido pelo conselheiro Paulino José 

Soares de Souza,. depois visconde de 
Uruguay. Quando a irmã Maria Tlv;!odo-
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ra, da ordem de S. José, chegou a San· 

tos, foi recebida. e hospedada pelo con

selheiro Nebias. A irmã Maria Theodo

ra dirige unl col1egio de m~ninas enl 

Itú ha 64 annos, eis por que se relata 

este episodio, que tomou vulto pela re

ferencia feita na polyanthéa publicada 

em homenagem áquella irmã em 1919. 

O dr. Joaquim Octavio N ebias era com-

• 

• 

• 
• 

• 

mendador da ordem de Christo e conse
lheiro de Estado. 

Não apresenton relatorio presidencial. 
••• 
,~. 

* * 
.. . BIBLIOGR.APHIA. - Azevedo Mar
ques, Apontamentos: J. J. R.ibeiro, 
Chronologia; Almeida Nogueira, tradi
ções "e reminiscencias; Homenagenl á 
madre Maria Theodora (1859-1919). 

• 

• 

• 
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JOSINO DO NASCIMENTO SILVA 
nasceu na cidade de Campos dos Goy
tacazes, provincia do Rio de ] ?-neiro, a 
31 de julho de 1811, filho de Manoel do 
Nascimento Silva e sua esposa, peque
nos lavradores daquelle municipio. Fal
leceu no Dist r icto F eder.al a 6 de junho 
de 1886. Bacharel em sciencias juridicas 
e sociaes pela Faculdade de Direito da 
cidade de S. Paulo, nella matriculou-se 
em 1830 e diplomou-se em 1834. Foi 
promotor publico; juiz municipal; pro
curador dos feitos da fazenda nacional, 
na antiga côrte .em 1852; officia1 maior 
da secretaria da Jus tiça; director geral 
da mesma s'ecretaria, cargo em que se 
aposentou. Foi advogado do Banco do 
Brasil e, finalmente, director da instruc
ção publica da provincía do Rio de J a
ne iro até seu fallecimento. Exerceu car-
gos politicos, taes como deputado pro
vincial; deputado geral; e presidente das 
provincias do Rio de Janeiro e de São 
Paulo. 

Foi tamb em presidente do Conserva· 
torio Dramatico do Rio. Era conselhe:
ro de estado, commendador · da ordem de 
Chri sto, socio do Instituto Historico e 
Geographico Brasileiro, e do Instituto 
da Ordem dos Advoga dos. Cultivou tam 
bem o jornalismo, desde os seus tem
pos academicos, r edigindo e collaboran
do em varios orgãos de publicidade. Sim
ples e bom, intelligente e operoso, o 
conselheiro J osino do Nas cimento Silva 

conquistou prestigio, rdações e profun
das amizades na sociedade de que foi 
ornamento, não só pelo seu 

saber, mas tambem pela sua 
cação e natural distincção de 

criterio e 
fina edu-

• • man.l!lfas . 

Aos quatro annos de idade perdeu o 
pae e aos dez sua mãe, vivendo sempre 
em meio da maior modestia, em lu cta 

constanl?- com grande pobreza. Sem re
cursos, na ausencia de parent es que O 

pudessem amparar, trabalhou sempre, 
muito, com·o seus irmãos Firmino e Fe~ 
lic io, e, com o produeto de modestos 
empregos, conseguiu matricular-s.,: no 

Seminario Episcopal de S. José, de. onde 
sahiu, COm os respectivos preparatorios, 
para a Faculdade de Direito de São 
Paulo. 

Na capital, da provincia que havia de 
presidir, lecionou latim, ganhando o sui
fici~nte para proseguir em seus estudos. 
N as lides academicas teve como com~ 

panheiro, Francisco Negreiros Sayão 
Lobato, depois visconde de Nictheroy; 
e, emquanto este adqüiria, no principio 
de cada mez, uma tocha d.'!" cêra para 
seus estudos á noit e, o estudante Jo
sino comprava trint a velas de sooo de 
20 ré is cada uma. A casaca com que 
fez acto, no 5.° ann o, e rec ebeu o gráu 

d~ bacharel foi-lhe offerecida por Satur

nino José Gonçalves, mais ta rde seu 
cunhado. Em 1864 ·soffreu demissão do 

cargo de 
Justiça. 
prompto, 

director geral da Secretaria da 
Foi, porém, reint egrado àe 
pelo governo, depois de ouvir 

o Consdho de Estado, reconhecendo que 
ao funccionario devia, ao contrario, r e ~ 

compensa por seus serviços de longo 
t empo prestados, com intelligencia, de
dicação e a maxima probidade. Em 1874, 
um . condiscípulo da Academia de São 
Paulo, conselheiro Ft;~itas Travassos, en~ 

tão presidente da provincia do Rio de 
Janeiro, notheou-o director da instruc-
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ção publica da mesma provincia, cargo 
que desempenhou até cahir prostrado 
pela eníermidade que o victimou. 

Tomou o conselheiro Josino do Nasci
mento Silva parte activa na politica e 
nas lides de imprensa. Militou sempr e 
nas file iras do part ido conservador .e 
fo i, em varias legi·s laturas, membro da 
Ass emhléa .Provincial do Rio de Ja
neiro e deputado á Assembléa Geral, 
pela referida provincia, na legislatura de 
1844 a 1847. Fundou em 1836, com Jus
tiniano José da Rocha e Firmino Rodri~ 

gues Silva o "Chronlsta"; e collaborou . 
,em varias periodicos litterarios e poli- 
t icos, entre 0'5 quaes o "Jornal do Com .. . 
mercio", "Correio Mercantil", e, durante · 
alguns annos, fo i redactor principa l do · 
"Diario do R io de Jan eiro", quando pro
priedade de Nicolau Lobo Vianna. Pu
blicou, editado pela casa Laemmert, 
-abundante e proficientelnen te annotados, 
o Codigo Cr iminal, o Codigo do Proces
so Criminal e a lei da Guarda Nacionaí 
de 1850. Tomou parte no Congresso da 
Instrucção do Rio de Janeiro, em 1883, 
escrevendo um parecer da 1." S ecção, 
lI.' ques tâo : "M edidas conducentes a 
tornar effectiva a inspecção do ensino 
prirnarlo e s.~cundar io" . Está sepu ltado · 
no cemit erio da Or dem Terceira de N. 
S. do Mon te do Carmo, na " idade do 
Rio de Janeiro. O seu archivo part icular, 
que ficá ra em poder de seu filho dr. J 0-

sino do Nascimento Silva Junior, (tam
bem diplomado em dire ito pela Faculda
de de S. Paulo, 1862) extraviou-se, por 
occasião da mo rt e deste. O Correio Pau. 
Iistano de 8 de junho de 1886 publicou 

• 
o segU1l1te: 

.. Ant.e-hontem falleceu na côrte o 
sr. conselheiro Josino do Nascimen- 
to Silva, d irector geral da instruc
ção publica da provincia do Rio de 
Jan eiro e official-maior aposentado . 
da Secretaria 'da Justiça. Contava 75 
annos de idade, 50 dos quaes consa
grados ao serv iço do Estado. E,-a' 

formado em direito, foi presidente 
desta provincia e deputado geral em 
varias legislaturas. O governo im
perial o agraciâ,ra com a commenda 
da ordem de Christo." 

.'. ,,-
-

)lo ~'" .' " • 

-

Do rela torio apresentado pelo dr. Jo-
sino do Nascimento Silva á assembléa 
legislativa, . em 16 de fevereiro de 1853. 
vê-se que o estado dos negocios da pro
vincia era o seguinte. 'fendo tomado 
posse da presidencia -em 4 de janeirc· 
de 1853, não era poss ivel dar informa
ções completas. As leis votadas em 1852 
tíveranl apenas principio de execução; 
e, por isso, mal podiam ser apreciada;, 
em seus resultados praticos. 

ELErçOES. - A época critica das 
eleições, quando tantas paixões se agi· 
tam, que re111 e julgam-se com direito 
, . . . 
a vIc tona, passou sem aconteCImento 
notavel que pertu rbasse a ordem pu
blica. Infelizmente na provincia -de S. 
Paulo alguns factos occorreram por es
sa occasião, que, sem alterar a ordenl, 
produziram com tudo profundo abalo na 
opinião do paiz. 

SEGURANÇA INDIVIDUAL. - Pe
lo qu e toca á segurança individual, a 
provín cia não se 11lostrou sob aspecto 
lisongeiro. Os ferimen tos e assassina
tos reproduziram-se em escala extraor
dinaria. Não era possivel assignalar as 
causas que trouxeranl este estado de 
cousas . . O enfraquecimento da auctori
dade publica, a quasi certeza de impuni
dade, -e sobre tudo a falta de força pu
blica que auxiliasse a policia, tinham 
concorrido poderosamente para o au· 
gmento dos crimes contra a 
individual. 

FORÇA PUBLICA. - Era 

segurança 

,0.-

muito di-
minuta na província. Além do Corpo á e 
Municipaes Permanentes, nenhuma ou
tra força exist ia que efficazmente au
xiliasse a policia. De toda parte infor-

• 
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mavam, que os alistados nessa guarda 
ou fugiam do serviço, ou se o faziam 
era sempre de modo que eUes proprios 

, 

frustravam as diligencias. Ignorava-se a 
. 

caú sa porque assim cidadãos pacificas 
e interessados na ordem publica evita
vam serviços que eram reclamados por 
sua propria segurança. Estudava-se a 

. organisação dessa força, P. procurava-se 
o meio de uti lisal-a por ser de mu ita 
va ntagem poder-se contar com e11a. 

Quando t omou posse, o presidente en
controu um destacamento de 12 guar
das naciona ~s e de 50 policiaes. Aquel
les foram despedidos, dest es apenas se 
cons ervavam 12, porque iam sendo des
pedidos, á medida qUI! chegavam de fó
Ta algumas praças. do corpo de munici
paes permanentes, que andavam desta
cadas. Pela lei n, 6 de 7 de julho de 
1852 a for ça do corpo de municipaes 
perman~nt es era de 400 praças, suffi
ciente para a policia da provincia. Era 
indispensavel auctorisar a creação de 
uma companh ia de cavallaria, compre
hendida na força fixada, pois os serviços 
de diligencias no interior a reclamavam 
imperiosam ent e. 

Não se t inha podido completar o cor· 
po: havia repugnancia em abraçar a vi
da de trabalho e de perigos de uma fo r
ça ' policial, tnu ito mais quando tenues 

. , 

eram as vantagens que d'·ahi resulta-
va'm . Convinh a auctorisar o govr:rno a 
fazer engajamentos, oHere<::endo pre
mias, solic itar do corpo legislativo a 
isenção do recrutamento para aqu elles 
quetivess en1 servido por tr.tes annas no 
.corpo municIpal 'Permanente, e sobre 
tudo provid enciar sobre a sorte futura 
de olficiaes e de soldados, que s~ inuti
lisas sem no serviço da policia, O quar
t el do corpo municipal, no convento do 
Carmo, não podia continuar a servir. 

Quando não foss e o dever de ter-se 
bem accommouada ·.c;ssa força, quando 
não fosse o interesse da fiscalisação e 
da disciplina, o decoro da provincia exi
gia que se fizesse alguma cousa par. 

melhorar o seu aqu artelamento. Era 
lastimoso o estado das cadeias da pro
vincia; já quanto á segurança dos pre
sos, já quanto ás accommodações que 
as leis e a humanidade ordenam que 
tenham essas casas. Parecia convenien
te que se cuida·sse primeiro das ca
deias das cabeças das comarcas, crean-

I do- se nas cidades ou villas que o não 
fore m casas de det enção. Esta regra 
devia soHrer excepçõ~s, e entre ellas 
a cadeia de Santos, que, principiada 
com plano gigantesco, tinha consumido 
á província grandes quantia s, 
fallivelmente se perderiam, . se 
dencia não fosse auctorisada a 
a parte que já podia receber 

• que 10-
• a pr.'!Sl-

• term1nar 

madeira" 
menta, faz·endo as obras indispensaveis 
para conservação do res to. 

CASA DE CORRECÇAO. - A Cor
r ecção tinha 32 presos, e algumas obras . 
eram indispensa veis para poder admit
tir mais 6. Os estud,os sobre systemas 
penite nciarias ainda não tinham che
gado a seu termo: não estava ainda as
sentado qual o systema que' se devesse 
preferir, e 'que mais se ajustasse á re
fórma dos costumes áos condemnados, 
fim principal dos systemas. A Casa de 
Correcção da provincia, por suas dimi
nutas proporções, não prestava todo o 
serviço que della se devia exigir. Sem 
propor a sua extincção, pensava o pre
sidente que se devia limitar a concluir 
o rai-o começado, e esperar q'ue a expe
ri encia demon stras se se se devia tenni .. 
nar a obra de si mesmo defeituosa. Se
gundo as informações da Commi$são 
Inspectora da Casa, via-se que de maio 
a dezembro do anno passado montou a 
sua despeza em reis 5 :975$728, e a re
ceita em 1 :070$710, sendo portanto sup
prida pelo cofre provincial a quantia de 
4 :905$018. Por ora estavam creadas as 
officinas de latoeiros, alfaiat es e fer
reiros: brevemente se crearia a de sa-
pa teiros. . 

CASAS DE CARIDADE. - A receita 
da Santa Casa de Misericordia da Ca-
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pital no anno economico de 1851 a 1852 
subiu a 11 :575$592; com o Hospital de 
Caridade, com o dos Lazaros e com os 
Expostos, despendeu-se a quantia de ... 
9 :684$467, havendo portanto um s&l~o 

de rs. 1 :891$125. No dia 1.0 de Janeiro 
de 1852 existiam no Hospital de Cad
dade 20 doentes ; entraTam no decurso 
do anno 188; s",hicam .curados 148, 'fallle
ceram 36, existiam ,em 1.0 de janeiro do 
anno de 1853, 24. No Hospital dos La
z'ares existiam no principio do anuo de 
1852 aip'enas 3 doentes, ent'ra'ram no ~e'

curso do anno 12, fugiram 3 e ficaram 
12. Este hospital oHerecia proporções 
para admittir mais doentes, .entretanto 
por tal modo se tinha desenvolvido na 
provincia a morphéa, que a caridade pe
dia promptas providencias a respeito. Na 
Casa dos Expostos no fim de 1851 exis
tiam 52 crianças de ambos os s'exos; en
traram 11, morreram 6, sahiram 6, ''! 

existiam 51 em fins de 1852. Das outras 
. 

casas de caridade da provincia nenhu-
ma informação chegára ao presidente. 
No Hospicio de Alienados estabelecidos 
na Capital existiam no m'!z de dezem
bro de 1852, nove doentes. A despeza 
fôra de 1 :398$488 rs. 

MATRIZES. - No orçamento nenhu-
• • ma quantla se cons1gnou para reparo 

de matrizes, entretanto grande num,ro 
de camaras municipaes não cessavam de 
redamar dos cofres provinciaes algum 
auxilio para0 concerto das egrejas pa
rochiaes, que s,= iam arruinando, ou que 
ainda se achavam em construcção. O 
governo foi auctorizado a fazer extrahir 
tres loterias pelo plano <ias concedidas á 
Santa Casa de Misericordia da Côrte, e 
empregar o producto d~llas nessas obras, 
mas esse processo era lento e de resul· 
tados pouco apreciaveis. 

INSTRUCÇAO PUBLICA. - Do re
latorio apresentado pelo inspector g~ral 
da Instrucção Publica na provincia, 
constava o seguinte : - existiam 172 
escolas de primeiras letras,' sendo, 116 
para meninos e 56 para meninas; da-

quellas estavam providas 104 ,., destas 
49. As 104 eram frequentadas por 4.000 
discípulos, as 49 por 1.283 alumnas; além 
dessas havia os Seminarios de Sant'An
na, e de Itú, sendo aquelle frequentado 
por 14 meninos e este por 12. O Semi
nario de Educandas conservava 40, nu
.mero muito maior do que o a Hendido 
na sua dotação, de sorte que a sUa des· 
peza era sempre superior, e tinha de 
ser supprida pela consignação votada 
para o Seminario de Sant'Anna, o que 
era um mal que co1) vinha remed:i,ar, 
dando ao Seminario de Educandas dota-- . çao conv.enlente. 

Na instrucção secundaria contava a 
provincia 19 aulas de grammatica latina 
e franceza, comprehendendo a do Ly
ceu de Taubaté, frequentadas por 326 
alumnos; uma de philosophia, tambem 
do Lyceu, com 7 alumnos matriculados. 
Além destas aulas havia a Escola Nor
mal frequentada ,por 21 .estudantes, que 
se habilitavam para o professorado. Os 
resultados obtidos não compensavam os 
sa·crifícios feitos com este ramo de ser
viço; a legislação que o regulava care
cia de reformas, que uniformisando o 

• • • ensmo, tornassem maIS certa, e maIS 
activa a inspecção sobre os professores. 
A es'colha destes devia ser sujeita a re
gras.muito severas, de que não fosse 
licito prescindir-se, parecendo desmasia
do o arbitrio dado á administração para 
contractar individuos, que apenas tinham 
por si o conhecimento e a informação 
do inspector do districto. 

.os cidadãos dr. Diogo .de' Mendonça 
Pinto, Manoel Joaquim do Amaral Gur
gel, José Ignacio Silveira da Motta, João 
da Silva Carrão, Antonio Joaquim Ri
bas, Gabriel José Rodrigues dos Santos, 
e brigadeiro José Joaquim Machado de 
Oliveira foram encarregados de estudar 
esta materia. 

O presidente desej'l).va fazer a· refor
ma, que deveria ser definitivamente ap
provada pela Assembléa, impondo-se a 
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obrigação de não .exceder a quantia vo
tada na lei dú orçamento. 

SEMINARIO EPISCOPAL. - Na lei 
,. n. 14 de 19 de julho do anno passado 

· foi votada a quantia de 4 :000$000 para 
auxiliar o Seminario Epis·copal da Dio
cese, devendo o governo provincial exer
cer inspecção sobre eUe conjunctamente 
com o Ordiriario. Não se sabia se o 
sr. bispo de S. Paulo acceitaria o au
xilio com a condição, que poderia dar 
origem a conflictos entre o governo ge
rai e provincial. 

CATECHESE. - Os trabalhos de ca
techese e civilisação dos indigenas pou
co tinham feito na provincia. Além do , 
aldeamentos 

. , . 
la eXIstentes, achava-se 

creado mais um na margem direita do 
rio Tibagy na confluencia do arroio J a
tahy. Ao zelo do barão de Antonina se 
dev.e a reunião a!li de cinco caciques com 
cerca de duzentos indios. 

COLONIAS DA PROVINCIA.-
Adoptava-.s e em S. Paulo quasi exclu .. 

· sivamente o systema de parceria entre 
o proprietario da terra e o colono. Era 
cedo para julgar-se definit ivamente o 
systema, que aliás tinha a seu favor opi· 

• 

niões muito valiosas, não desmentidas 
pelos factos. A emigração espontanea 
seria sem duvida a que melhores resul· 
tados havia de dar; mas dependia de 
tantas circumstancias, que não se sabia 
quando poderia estabelecer-se com van
tagem para a industria brasi leira. A co
lonia "Senador Vergueiro" continuava 
a prosperar. No decurso de 1852 entra
ram para e!la mais 144 pessoas e nasce
ram 4; sahiram 87; rio fim do anno 

· existiam 379. Em 1852 entraram mais 20 
individuas para a colonia do Superagy, 
e sahir·am 9, ficando a colonia reduzida 
a 21. Não tinha prosperado; limitava-se 
á plantação de mantimentos, á edifica
ção de algumas <:asas e ao córte de 
madeiras, de que se carregaram nove 
navios para fóra de Paranaguá. 

Em Campinas, Limeira, Constituição e 
Rio Claro estabelecp.ram-se em 1852 as . 

seguintes colonia·s: L', das Sete Quê. 
das, composta de 9 familias com 60 pes
soas, todas aUemãs, proteslant'es, e de 
comportamento regular; 2:, de Dlogo 
Benedicto dos Santos Prado, com 7 por
tuguezes; 3.', de São Lourenço, fundada -
por Luiz Antonio de Souza Barros com 
22 familias a!lemãs, constando de 127 
pess oas, parte catholica e parte protes
tante; 4.', de São Jeronymo, estabel-ecida 
pelo senador Francisco Antonio de Sou
za Queiroz, composta de 31 familias com 
149 pessoas, allemãs, lutheranas; S.', a 
de Benedicto Antonio de Camargo, sp.n
do 18 fam ilias com 88 individuas ca tho
licos e protestantes ; 6.', do dr. José 
Elias Pa'checo J ordão, com 18 famílias 
constando de 90 pessoas. Eram sacias 
na producção. 

Em maio de 1852 chegaram ao enge
nho São Luiz, pertencentp. ao cidadão 
Luiz Antonio de Souza Barros, 12 fa
m;lias de il!héos do Fayal, que bem pou-

. ' co se demoraram alh. O governo pro-
vincial em conformidade da auctorisa
ção que lhe foi dada, contractou com a 
sociedade Vergueir() e Companhia a in-
t roducção de colonos na provincia . 

OBRAS PUBLICAS. - Faziam-s e es· 
. tudos serias para o estabelecimento de 
uma estrada de ferro que, partindo do 
porto de Santos d·~vesse continuar por 
S. Paulo, Jundiahy, Campinas e Consti
tuição até o Rio Claro, . lançando ra
maes para os pontos mais importantes. 
A' testa desta empreza estavam o. vis
conde de Monte Alegre, conselheiro 
José Antonio Pimenta Bup.no e com
mendador Irineu Evangelista de Souza, 
e seus nomes eram fiança de que as 
difficuldades seriam vencidas, e a obra 
realisada com O patriotico coricurso de 
todos os paulistas. Projectava-se tam
b em para a provincia a navegação do rio 
Parahyba por barcos de vapor desde a 
Cachoeira até Jacarehy. Os estudos já 
se achavam feitos. . 

ESTRADAS. - A 
• • provmCla tinha 

despendido grandes somma,s com estra· 
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das, e a serem justas as queixas que de 
todas as partes chegavam não havia 
uma só ·es,trada que estivess e em perfei
to . .estado. A inexperiencia, o desejo de 
cortar toda a provincia de estradas, com
municando povoações de muito pequena 
importancia, o in teresse particular em 
lucta com o provincial, eram no concei
to do presidente as causas principaes 
desse estado de cousas. A administração 
talvez não tivesse força para removeI-as , 
cumprindo, porém, averigual-as e ex
pol-as cóm franqueza. As leis do or
çamento da provincia, decretando fund(1s 
para estradas, não designavam quaes as 
que devessem ser aquinhoadas , e mar
cavam o lugar em que os fundos deviam 
ser despendidos. Eram visiveis os incon
venientes resultan'tes. Nada se tinha fei
to para a conservação das obras exe
cutadas. A creação de inspectores de es -

• 

tradas não dêra os resultados, que se 
desejavam. 

O serviço de direcção na conservação 
das estradas devia ser pago pela pro-
•• • ••• 

vmcla ; gratUIto, era eXIg ir muIto; o go-

'verno dev.eria ser auctorisado a contra~ 
ctar, com a necessaria publicidade, 'O ser 
viço de conserva. O espirito de as socia
ção e de ' empreza levantava-se vigoroso 
n-o paiz; er:a necess·ado aHIT1ie.intall ... o. Em 
consequencia de lei, contractou-s e COllI 

Achile Martin d'Estadens a construcção 
de uma ponte de ferro sobre o rio Cas
queira, primeira obra deste genero que 
se fez na prov incia . A presidencia en
carregou ao dr. Carlos Rath de levan
tar a planta da posição geograph ica das 
cidades e villas da provincia, bem como 
da direcção das estradas actuaes, dos 
rios e montanhas . Em portaria de 31 de 
dezembro do a nno passado ordenou-se 
aos engenheiros . chêfes de secção que 
nos seus trabalhos tivessem o cuidado 

• 

de colligir amostras de productos mine-
raes com as precisas indicações, para que 
opportunamente fossem aproveitadas 

• tantas nquezaS, naturaes existentes na 
• • 1?rovlllcla . . 

FINANÇAS. - Não era prospero e 
lisonge iro o estado da fazenda provin 
ciaL Falando da receita e despeza com
mum daprovincia, o presidente notára 
que desde o anno de 1849-1850, a des pe
za decretada tinha sido sempre superior 
á receita orçada, differença que igua l
n1ente se observava entre a receita e a 
desp.eza effectiva. 

Em 1849·18i'0 : 
A I"eQ~ita foi orçad-& em . • • 

despezas na. Dec.reta.ram--se 

ta;nciaa. de •• • • • • 

D~ficit • • • • • • • 

Em 1850·1851: 

A tI':.teita foi orçada em . . 
Decreta:ram·se despezas na. uhn:por~ 

taocia de • • • • • • • 

Defiait • • • • • • • • 

Em 185'1· 1852: 

A rec'eita foi. orçada em • • • 

Decretaram-se despezas no va· 
loe de. • • • • • , • • 

Deficit · • • • • • • • • 

Em 18,'2·1853: 
A receita foi orçaoo em • • • • 

Decreta:ram·se chespeza'S na r:lnwor· 
tancia cI, • • • • • • 

DeHcit • • · . • • • • • 

Em 1849·1850: 
A receita effecúwa fui de • • • 

A despeza ~jffect i,1I3o foi de • • • 

Deficit • • • • • • • • 

,Em 1850.·1851 : 

A reoeiba eHectiva foi de • • • 

A d~tspeza effeotiva fOÍi de • • • 

Deficit • • • • • • • • 

Em 1 8~(1·1g.S2 : 

A receita eHectiva f{)i de • • • 

A despeza effectiva foi ele • • 

DI~ftcit • • • • • • • 

No 1.' serr:.estTe de 1852·1853 : 
A receita · ~fectiVla foi de • • • 

A despez:a eHeotiv·JI í(ti de • • 

Deficit . . . ,. . . . . , 

290:150$0~O 

365:783$000. 

7:5 :633$000 

J64 :950$OOO 

428:356$000 

63 :406$000 

. 
285: 5 50$000 

337':937$000 

52:587$000 

345,:450$000 

415 :886$000 

70:436$000 

221 :425 $000 

344':516$000 

122 :091 $000 

378 :621 $000 
418:984$000 

40 :363$000 

349:420$000 

• 3M:770$OO 

t , 
" 35:350$000 

15~:996$OOO 

171 :325$000 

18:329$000 
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Este íacto dava- se egualmente, mas 
- .. nao com a mesma constancla, na receIta 

e de s'peza das barreiras, como se vae ver 
em seguida: 

~ 'Em 1849·18E'O: 

A li:1Ceita orçada foi de . • • 

Decrwt.raam-se despez.as 
tanOha de . • • • • • • 

D3ficit • • • • • • • • 

IEm 185'().1 8!'1: 

A .tp:::eita orçad.a. foi de . 
Decretarram·se 

tanci:a de. • • • • • 

• • 

• • 

Dehcit • • • • • • • • 

Em 1851 ·1852: 

A receita orçada foi de • • • 

Decretat'am-se despezas na limpo r-
tancia de • • • • • • 

Saldo . • • • • • • •• 

Em 1852-1 853: 
A reodta orçada foi Q~ . 

Decl"'eta.ra.m-se despezas na 
• • • 

tanoia de. • • • • • 

Saldo • • • • • • 

Em 1849·1850: 

A r eceita efí-ectiva 
A dj$peza effectiva 

foi de . 

foi de . 

Dflficit. . 
Em 1850-1&51: 

• • • 

A receita effectiva foi de . 
A despez.a effectiva foi de 

• 

Defici t . . . . . 
Em 1851-1 &52: 

• 

A . n~eita eHectiva foi de . 
. A despeza eHectiva foi de . 

Saldo . • • • • • • 

riínpo r-

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

No 1.0 semestre de 1852·1853: 

A receita effectiva foi de . 
A despJtlZa eHectiva foi d'e . 

• 

• 

• 

• 

.saldo . • • • • • • • 

112 :000$000 

125 :OOO~'OOO 

---
13 :OOO$OOQ 

121 :500$000 

164 :4 05$0 0'0 

- -
42:995$000 

197,500$000 

18Q:!r74$000 

---

218: 640$000 

217,,800$000 

840 $000 

94 :462$000 
11 9,:446$000 

----
24:984$000 

135:862$000 
145 :680$000 

- - --
9:818$000 

233:640$000 
176 :070$000 

--,---

84 :229$000 
83 :333$000 -_.-

896$000 

"E' . d' O pr,esidente escreveu: - . ln l"~ 

pensavel, senhores, pôr t>ermo a es te es
tado de cousas, equilibrando a despeza 
com a receita. A administração por sua 
parte promette-vos franca cooperação, e 
economísará quanto lhe fôr poss iV'e1 para 
que não tenhamos deficit no corrente 
anno. A receita commum da provincia 

não tem tid o a mesma marcha progres
siva da receita :das barreiras. Não p.osso 
assignalar a causa des te facto, hei de 
averigual-o e providenciar. Será mui-

• • • to convem ente que auctonselS a pre-
sidenc ia a dar nOva organisação á the
zouraria provincial, qu,e até agora se 
t em regi'do por um I"egulamento, hoje 
conhe'cido defeituoso. Igual auctorisa
ção deve ser dada para se regular a ar
recad.ação das rendas provinciaes, fi
cando quaes·quer me<lidas adoptadas pela 
pl'esidencia neste assumpto sujeitas á 
vossa approvação definítiva", 

NOTA - Para se conhecer " mo
vimento de papeis da Secretaria do 
Governo d'e S. Paulo, em 1852, aba i
xo sle resume o mappa constante do 
relalorio do conselheiro ] osino do Nas
cimento Silva. Officios expedidos, 978; 
avisos e decretos, 430; officios e porta
ria s, 20490; termos de juramento, 26; 

, 

regulamentos, 8; titulos a empregados, 
306 ; cartas imperiaes e pa ssapoft.~s, 68; 
leis provinciaes, 28; total 22,334 manu
scriptos. ü pessoal era insufficiente e 
m al r et ribuido, no entender do presi

dente. 

• .. .. 
BIBLlOGRAPHIA - O consdheiro 

] os ino do Nascimento Silva escreveu: 
- Codigo do processo ai!llinal, Ri-o, 
1870, 2 vols. Teve s'eis edições; - Codigo 
Criminal. R io, 1847. Teve tres edições; 
a ultima em 1862; - Novissima guia 
para eleitores e votantes. Rio, teve cin- . 
co edições; a ultima é de 1869; - Re
vista nacional e estrangeira. Rio, 1839-
1841, 5 vaIs. em collaboração com P. de 
A. Bellegarde e J. M. Perei ra da Silva; 
- Synopse da legislação brasileira, Rio, 

2 vols. 
Sobre o preúdente exi st em .artigos 

publicados por occasião de sua morte. 
Obtive informações da familia. Vêr tam
b~m Sacramento Blake. vaI. 5.' pago 239; 
e Alm eida Nogueira, Tradições e Remi
niscencias. vol. 6.'· pago 120. 
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JOSE' ANTONIO SARAIVA nasceu 
na freguezia do Bom Jardim, municipio 
de Santo Amaro, provincia hoje Estado 
da Bahia, a prim~iro de março d,e 1823. 
e .ahi m esmo falleceu em 21 de ' julho de 
1895. Era bacharel em 'sciencias jurídi
cas e sociaes pela Faculdade de Direito 
de S. Paulo (1846). Iniciou sua vida pu
blica ·como juiz municipal ,e procurador 
fiscal da fazenda na Bahia. Fez parte 
da a ssembléa provinCial bahiana em va
rias legislaturas. Passando a represen
tar .a provincia natal na assembléa ge
rai foi deputado em mais de uma legis
latura. Em 1867 pleiteou a deição sena
torial; serudo escolhido senador pela 
Bahia, tomou assénto a 3 d·e junho de 
1869. Presidiu ás provincias de Piauhy, 
fundand'o a c;dad'e de Therezina, para 
onde foi de Geiras transferida a capital ,: 
Alagôas, P ernambuco, e S. Paulo. 

Foi ministro da marinha em 1857 e 
1865; do imperio em 1861; presidente do 
conselho e ministro da fazenda em 
1880 e 1885. Desempenhou alta missão 
diplomatica em 1864 junto aos gover
nos do Rio 'da Prata, justamente quan 
do o Brasil acabava de sahir de uma 
guerra e se achava em vesperas de en
trar ,em outra. Era conselheiro de Es
tado e commendador das Ordens de 
Christo, Rosa e Cruzeiro. Proclamada a 
Republica, a Bahia o elegeu senado!', 
e o conselheiro tomou assento na as
sembléa -constituinte; mas, logo depois, 

. -' renUnC1QU o cargo e nao asslgnou a 
Cons titiU,;ção de 24 de fevereiro de 1891. 

Retirando-se para O pequeno povoado 
de seu nasdmento, lá , onde vira a ,luz, 
viveu ainda quatro annos, completamen-

te afastado da vida publica, e quasi des
interessado pela sorte do novo regi
men. Homem de excepcional valor pelo 
seu talento, pela sua alta comprehen
são da .politica e administração publi
ca, o conselheiro José Antonio Saraiva 
era desses vultos privilegiados, que sa
bem alliar a prudencia á acção, o pa
triotismo intransigente á tolerancia di
plomatica, a Iprdbidade severissima' á 
bondade pos~ivel. E' um dos maior.es 
homens do segundo imper io. Em torno 
de sua longa, brilhante e proficua exis
tencia, póde-se escrever a historia de 
um largo p~riodo da vida nacional, tão 
grande, continua e profunda foi a sua 
actuação social. 

Chamavam-lhe o Messias, porque, nos 
mom'entos ldiflficeis, Q seu ndme era 
sempre lembrado em primeira linha pe
lo imperador d. Pedro 2.', ,que lhe depo
sitava a mais completa, a mais absoluta 
confiança. Ficara,m celebres seus gover
nos de 1880, quando se fez a r efórma 
ele itoral de 1881, conhecida por lei Sa
raiya; e de 1885, quando se esforçou por 
uma solução transigente na questão 
a·bolicion~sta. Foi 's uccedido no poder 
pelo barão de Cotegipe, chefe conserva
dor, e .a lei chamada: - Saraiva-Cotegi
pe - estabelecendo a libertação dos se
xagenarios, não .satisfez as aspirações 
nacionaes. O conselheiro José Antonio 
Saraiva foi chefe do partido liberal, mas 
chefe ·quasi absoluto,de um valor exce
pcional, acatado e respeitado por todos 
os brasileiros ' nota veis do seu tempo 
P ersonalidade de alto relevo, estadista 
venerando, homem probo e ch,~io de vir
tudescivicas purissimas, o Brasil deve-
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lhe muito; e S. Paulo, por elleadminis
trado, mereceu da intelligencia e z~lo 

do conselheiro Saraiva tudo quanto se 
podia dar com os recursos da época. 

Sua administração na antiga provin
cia de S. Paulo foi proveitosa, toleran
te e previdente. ElIe teve a visão ·ex';
cta do 'futuro e engrandecimento pau7 
lista pelo trabalho livre. Sua memoria é 
digna da melhor veneração. 

• * 

Dando conta do estado dos negocios 
publicas da provincia, o dr. José Anto
nio Saraiva apresentou á assembléa le
gislativa, ·em 15 de feverei ro de 1855, o 
relatario cujo resumo se \Vae ler: -

TRJANQUILLIDADE ,PUBLICA. -
O estado de tranquillidade publica con
tinua va a ser o mais li songeiro e ani
mador. 

SEGURANÇA INDIVIDUAL. - ,Nos 
dois ultimas annos foram commettidos 
619 crimes: 386 em 1853 e 233 em 1854. 

ADMINISTRAÇÃO DE JUSTIÇA. 
- Em 1854, o jury tomou conhecimen
to de 98 c.rimes e proferiu 55 condem
nações e 44 absolvições. O numero das 
sessões judiciarias foi 46. O numero de 
abse>lv'ições depunha altamente cO;ltra 
a maneira por <lue os jurados compre
hendiam e exerciam o dire ito de julgar. 

CORPO DE PERMANENTES. - A 
lei n. 14 de 17 de abril de 1854 fixou a 
força policial permanente em 400 pra
ças. O estado eHectivo do corpo era, po_ 
rém, de 312 homens. Dessas 312 praças 
aehavam-se 36 empregadas no serviço 
das barreiras; 242 distribuidas em des
tacamentos; 5 na capital; entram nestes 
numeras 19 oHieiaes. Do corpo de per 
manentes apenas 278 praças se achavam 
aproveitadas no serviçe> policial. Eram. 
-pois, visiveis os embaraços com que a 
presidencia luctava p.ara acudir aos 
mais justificados e urgentes reclamo,; 
de força, feitos pelas auctoridad',. po-

liciaes de 50 municipios, muitos dos 
quaes necessitavam de fortes ,destaca
mentos .por circumstancias que lhes 
er am p ecu Hares. 

Esses embaraços não tinham sido di
minuidos pela força de linha, nem pela 
guarda nacional, porqueaquella era in
sufficiente até para a guarnição da ca
pital; e esta, quasi toda composta de 
agricultor,es, não podia ser chamada' ao 
serviço sem grande vexame para a po
pulação, muito principalmente na épo
ca das colheitas e plantações. A guarda 
policial,que podia ser considerada au
xiliar do corpo de permanentes; pouco 
serviço prestava á administração. Na 
opinião do presidente o estado eHecti
vo do corpo ficaria garantido com as se
guintes providem:ias : augmento de mais 
100 rs ., .pelo menos, no soldo das praças 
d>e pret e in.ferior<es, e de 30 rs. para far
damento; -maior praso para os engaja .. 
mentos; revisão do regulamento do cor
po na parte relativa á penalidade im
posta aos desertores; maiores vanta
gens para os reengajados. 

Auctorisado pelo art. 4.° do orçamen
to vigent e para comp(ar o armamento 
necessario para a cavallaria e inf.ante
ria do corpo, o presidente contractou O 

fornecimento de 200 armas com os com
petentes -correames, e .equipamento, bem 
como 100 piste>las para a infanteri-a, e 
já se achavam todos esses objectos en
tregues ao corpo, sendo tudo da melhor 
qualidade. 

FORÇA POLICIAL. - Em eX'ecução 
da lei n. 22 de 22 de junho de 1850 foi 
expedido o regulamento de 20 de de
ze mbro de 1851, que deu nova organi
sação a essa gua'l'da. 'As providencias 

• em SI, con-
, 

tinuavam a ser n.ullificadas pelos defei-
t os inherentes á anterior organis3!~ão, 

I que não puderam ser removidos. Esses 
defeitos eram: falta de vantagens, que 
mantenham nos commandos da guarda 
policial cidadãos, que 'os exerçam com 
proveito; falta de um centro na caoi-
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tal, que trate de Sua organisação e me
lhore sua disciplina; miser ia dos guar
das, ou antes falta absoluta de meios 
para se uniformisarem. Emquanto taes 
defbtos subsistissem não se devia con
tar com o serviço dessa milicia; e nle
lhor fôra extinguil-a do que tel-a no pé 
em que se achava. 

CADEIAS. - As cadeias precisavam 
em sua maxima parte de melhoramen
tos e concertos dispendiosos. A peque
na quota votada para esse serviço no or
çamento 
mo para 
chegado 

. -pns·oes, 
de fuga, 

v igente era in sufficiente mes
pequenos repa ros, e mal t inha 
para a segurança de algumas 
damnHicadas 'Pelas tentativa, 
felizmente prevenidas pelo zelo 

da policia. Continuavam os trabalhos da 
penitenciaria. O presidente indicou co
mo mais urgente no assumpto deste ti
tulo o seguinte: 

I 

I 

CULTO PUBLICO, - Necessitavam de 
concertos as seguintes matrizes: de Pi
nheiros, ATeias, S. José do Barreiro, 
Cunha, Sapucahy-mirim, S. José do Pa
raliJYba, Jacarehy, Santa Branca, lu
quaquecetuba, Santa' Ephigenia, Bom 
Jesus do Braz, Co'nceição dos Guaru
lhos, Nossa Senhora do O', Juquery, Co
tia, Santo Antonio da CachoeÍira, Jun
diahy, Constituição, Santa Barbara, São 
João do Rio Claro, Araraquara, Porto 
F eliz, Pirapóra, • Indaiatuba, Araçari
guama, Sorocaba, Tatuhy, Itape tininga, 
Cananéa, Xiririca, Itanhaem, Bella da 
Princeza, S. João da Bôa Vista, S. Si
mão e Franca do Imperador. E stavam 
em obras ,as, de: .Bananal, S'ilveiras, 
Embali\Í, Guaratinguetá, ;Taubaté, S. 
Luiz do Para hytinga, Santa Izabel, S. 

I José do Parahyt inga, Santo Amaro e , 
I Itapecerica. 

1.0, a conclusão da casa de correcção; ' SAU'DE PUBLI CA. - Era sat isfa-
2.°, o melhoramento da cad eia da capi-
tal, que não devia ter em si a casa da 
camara, nem o jury; 3.°, a conclusão 
das cadeias de Itú, Itapetin'inga e Fran
ca; 4.0, a cobertura da de Santos ~ a 
c-onclusão da parte, que pudesse ser suf
fíciente para os presos da comarca, or
çada em 42 :000$000 r s.; 5.0, reparos de 
segurança nas preferidas para guardar 
os -criminosos, á esp.,::ra de jury; 6.°, :;>0;;:_ 

tabelecimento de prisões para conservar 
. 

os , indiciados, que tivessem de assis tir 
á formação da culpa nos municipios e 
parochias. 

CASA úE CORRECÇÃO. - Entre· 
gue ao administrador tenente-coron~l 

Francisco Antonio de Oliveir,a, ia servin
do so!bre maneira á repressão, até en
tão fraqu issima, não só pela falta de 
força publica, como tambem pela de uma 
p-risão, qu.~ levasse ao criminoso a cer
teza de soHrer ,3, penalidade merecida 
pelos seus crimes. O raio habitado abri
gava 49 sentenciados. A Casa de Cor
recção em 1854, S>eguooo semestre, ren-
dera t :937$560 rs. e despendera ...... . 
5 :431$974 rs. 

ctorio o estado sanitario em toda a pro
vincia. A febre amarella que gras sou em 
Ubatuba em fins de 1853, terminou em 
maio de 1854, depois de haver ceifado 66 
vidas- dentre 6112. pessoas affectadas. 
Houve casos de variola em municipio, 
do norte. As molestias endemicas, que 
periodicamente apparecia·m, como as in~ 

termiltentes nas margens do Mogy
guassú, Jagu'<!.ry-granc1e e outro·g rios 
su jeitos a inundações, não fizeram gran
des estragos em 1854; mas, a morphéa, 
nesse anno, foi a molestia de qu.e mais 
soffreu grande parte . da provincia. 

O presidente nomeou uma commissão 
de medicos incumbidos de apresenta" 

. bases para um regulamento d,e hygienc 
preventiva. A .commissão ent endeu que 
o regulamento devia ser confeccionado 
depois da construcção de um grande la
zareto para 200 morpheticos, estabeloe
cido na fazenda de Sant'Anna, no lagar 
em que se achava 6 seminario de meni
nos orphãos. 

ESTABELECIMENTOS DE CARI
DADE. - Existiam na provincia os se
guintes estabelecimentos de caridade: 
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na capital 1 hospital para enfermos, 1 
para lazaros, uma casa para expostos; 

. em Itú 1 hospital para lazaros; em San·· 
tos 1 para enfermos e em Sorocaba 1 
hospital tambem para enfermos. Acha
vam-se em construcção 4 hospitaes em 
Itú, J acarehy, Ubatuba e Bananal. O 
movimento daquelles hospitaes no an
no de 1854 foi o seguinte: na capital sa
hiram 193, falleceram 54, existiam 95; 
em Itú sahiu 1, falleceu 1, existiam 6; 
em Santos sahiram 99, 'falleceram 23, 

existiam 20. 
,o hospital de ali~nados recebeu 15 

enfermos em 1854, dos quaes 4 foram 
remettidos para o hospicio de D. Pedro 
11, sahiralll curados 4, mo-rreu 1 e exis
tiam 16, entrando nesse numero 10 que 
alli se achavam desde 1853. 

CEMITERIOS. - A hygiene publica 
nos ultimos annos havia occupado a a t
tenção das maiores illusfrações medicas 
do imperia, que se dec1araranl de manei
ra a mais decisiva :contra as inhurna ... 
ções feitas nos templos; e aconselhando 
o estabelecimento de cemiterios extra
muros como unl dos maiores preserva
tivos contra as mole.stias, que appar."!
ciam, ou se desenvolviam pela acção 
ddeteria dos miasmas produzidos por 
fócos pestilenciaes. A municipalidade da 
capital resolveu a edificação de dois c~

miterios e aguardava auxilio do poder 
legisla tivo. 

NAVEGAÇÃO E PESCA. - Não 
• 

h'a viana provincia navegação fluvial. 
O rio Parahyba, que banhava "111 seu 
curso municipios importantes e de gran· 
de producção, precisava de dispcadiosís
simos trabalhos para que pud,,,ssc olfe-- , . recer navegaçao commoaa e vantaJosa. 

,O Paraná, que servia de 1il11iü~ á pro

vincia pelo sudoeste e concorria para " 
formação do P,araguay, estava destina
do a s,~r dos elementos mais pvderosos 

no desenvolvimento industrial. No anno 
f,inanceiro de 1853 a 1854 entraram no 
porto de Santos com navegação de lon-
go curso 28 barcos de vela e sahi;'alll 55, 

sendo o numero das tonelagens daquel
les de 9.289; e o destes de 15.319. En
traram ainda em Santos con1 proceuen
cia de portos do ünperío e .eln las tra, 31 
barcos de vela com 8.925 toneíadas e 

, 

sahiram para os luesmos porto.,; ~ 1, cuja 
tonelagem não excedia ao numero rie 

3.912. 
A navegação d" cabotagem regulou 

na entrada por 104 barcos de vela e 100 
de vapor, com uma tonelagem de 19.930; 
e na sahida por 102 barcos de vela e 85 
de vapor com uma tonelag,~m de 15.580. 

Os fretes eram de 100 a 240 rs. por ar
roba. A navegação de cabotagem de 
Ubatuba occupava 10 barcos dos quaes 
2 eram vapores, sen.do de 870 o num~1.·O 

de suas tonelagens, e o frete de 160 
rs. por arroba; a de S. Sebastião dis
punha de 5 barcos de vda sómente com 
5Z6 toneladas, regulando o preço dos 
fretes a 160 rs. por arroba pouco mais 
ou menos; a de Iguape era feita por 9 
barcos de vela de 922 tondadas regu
lando o frete 200 rs. por arroba. Em 
S. Sebastião existiam duas armações 
para pesca de baleias. Nessas armações 
empregavam-s,e 8 lanchas com 10 tripu
lantes cada uma; -o seu rendimento· an

nual era de 10 a 16 :000$000 rs. Em Ca
nanéa .algumas pessoas, nos 11lezes' de 
novembro a janeirO', elnpr.egavam-se na 
pesca do cação, que dava gran 
eros. 

AGRICULTURA. - Innumeros eram 
já' os estahelecimentos agricolas na pro
vincia. A cultura do café tendia a redu-

, 

zir e absorv,er todas as demais indus-
trias agricolas; e of/erecia o aspecto 
mais lisongeiro. O chá não podia pros
perar por variosmotivos, principalmente 
por causa do seu reparo rudimentar. A 

cultura da canna ficaria reduzida "Is • - . . propo.rçoes compatlvelscom o consumo 
da provincia fi; alguns municipios de Mi

nas; definhava principalmente por caU
sa do excessivo preço dos transportes e 

processos de preparo. 
COLONISAÇÃO. - Aos quatorze dias 
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do mez de setembro de 1854, compare- I 
ceu nÓ palacio do governo o senador 
Francisco Antonio de Souza Queiroz 
com procuração de Vergueiro & Cia., 
afhn de, em conformidade dos artigos 
11, 12e 13 da lei provincial n. 14 de 19 
de julho de 1852, renovar o contracto 
por elles celebrado em 4 de agosto do 
mesmo anno para introducção de colo
nos. Dizia o presidente: "Não vos pa
reça que, apress,ando-lne a fazer esse 

• 

contracto, estivesse convencido de que 
fazia muito em beneficio da colonisação. 
Parece-me simplesmente que, na impos
sibilidade de fazer mais do que fiz, não 
devia deixa,r de aprüveitar os vossos es
forços, Ide satisfaze·r os voss'Üs desejos em 
pról do desenvolvimento do trabalho li· 
yre, ·de que tanto e tão urgentemente 
necessita nossa agricultura. 

Exprimindo-me por esta fórn1a corrE
me o elever de declarar-vos porque te
nho essa opinião. Para que a possa jus
tificar tenho necessidade de apreciar o 
alcance do favor que fazeis á colonisa
ção C0111 o emprestimo, que annualmente 
offer-eceÍs á ca--sa commercial, que pro~ 

move a importação de colonos, e de 
• 

examinar a influencia, que esse favor 
póde exercer e real111ente exerce no des
'envolvimento da ímmigr·ação européa 1 

porque só com Q resultado daquella 
apreciação e desse exame poderei de
monstrar. que é mui pequeno o benefi
cio, que recebe a colonisação com o ell1-

prestimo, que faz a provincia, e conse·· 
guintemente C0111 O contra-cto que cel~

brei. Recebendo a casa Vergueiro por 
emprestimo sem juro a quantia de rs. 
25 :000$000 rs. annualmente, reversivel aos 
cofres provinciéJ.es em tres annas, para 
importa,r por mil colonos, recebe uma sub
venção annual ele 1 :500$000 rs. importan
cia do premio .. qu'1 devia pagar, ·e que 
calculo enl 6 0/0; e isso supponho, que 
recebe ella opportunamente e sem de
-mora a pass·agem que a'deanta a-os colo~ 

nos, o que nã,o acontec'e. 
Com eSse favor não pode a referida 

casa fazer o menor beneficio á immi
gração e não poderia mesmo acceitar a 
obrigação de importar mil colonos an

nualmente, se não contasse com outras 
vantagens, entre as quaes enumerarei o 
des'envolvimento de suas rdações com
nlercia,es, o adiantamento d,: muitas paE.
sagens pelas municipalidades da Suissa, 
e a eommissão, que reeehe para cada 
colono, cuja vinda prom·ove. O auxilio 
pois que prestaes á casa V.-ergueiro sendo 
tão insignificante não pode· ter grande
m·ente influido nesse pequeno successo, 
que temos obtido em relação á colonisa
ção e mais tem feito por ella as muni
cipalidades da Suissa, do que o nosso 
thesouro provincial. 

Conhecido o alcance do favor, que ha
veis decretado, vejamos a influ.t:ncia. 
que esse favo-r tem· exercido na sorte 
da immigração européa para a provincia 
de S. Paulo. Sabeis, scnhor'Os, e melhor 
do que eu, que melhorar a sorte dos 
colonos, satisfazer as esperanças, que 
nutre eIle na occasião dI; sua expatria-- ~. .' ~ çao, e anImar a lmmlgraçao e conse-

. . . ,.. , 
gUlnt-emente que essa lmmlgraçao sera 
tanto n1aior, quanto melhor for no paiz 
a situação do colono, que procu,ra nos
sos p-ortos, O auxilio que presta·es â 
casa Vergueiro, não lhe permittirido fa
zer o menor favor á colünisação, ou an
tes, não lhe permittindo incumbir-se da 
importação dos colonos sem dispensar 
uma cmnrnissão pelo· trabalho, qu-e tem 
de agençiar a sua vinda, não favorece 
absolutamente o colono, não melhora em 
causa ,alguma a sua 'Situação e conse-
guintemente não anima a 
e nenhuma influencia pode 

. . '-lrnmlgraçao 
exercer em 

seu desenvolvin1entoe em sua sorte. 
Creio portanto que digo nma verdade. 

quando affinno, que a colonisação não 
tem recebielo dos cofres provincia·es se
não um pequeno e insignificante ser
viço; e Deus queira, _que a sorte do co
lono aggravada por esse abandono, ·,m 
que o temos deixado, não nos faça ter 
mil arre-pendim,entos de haver economi-
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sa:do algumas dezenas, ou mesmo CJ!n
tenas de contos ,de ~éis, que mais tarde 
achariamos duplicadas, triplicadas em 
nossos cofres ·em cons equ·encia do au
gmento de produçção, qu,~ <l trabalho 
de cada cotonodeye determinar; e de
-term<inará em maior escala, se elles se 
pud·ere:m estaheIecer d·e uma. man'eira 
conveniente. Entrei, -senhores, nest'as 
considerações. para ju·st ificar a 'opinião 
qu·e tenho de que a colonisação deve ser 
directamen te auxiliada. 

A p.rotecção dada áos colonos dir,e
ctamente serve mais á coloni'sação e á 

. agricultura; ,dia que '.os ,favor"s feitos , . 
a aque!les incumbidos de sua importa-
ção, ou aos -agricultores, que os procu
raro; por.que já é um favor para os pri
meiros os lucro.s, que podem tirar do 
desenvolvimeruto da immigração . e para 
os ultimos o trabalho livre para o apro
veitamento de Iseus terrenos incultos. 
Reflecti nis'so, senhores, .e não percaes 
de vista a conv'eniencia de favorecer 
sobretudo ,a ,emigração .a!lemã. A con
íeder·ação germanica possue uma popu
lação, amiga do trabalho, distincta pela 
economia de ,seus habitos f! ainda mais 
pelo ,seu espirito monarchico, ,e por seu 
r,esp eito ao I princlpio_ da, ailctoridade. 
Se a colonisação póde influir grande
mente nos destir.os do imperia, e mes
mo n·a modificação de suas instituições, 
cumpre que tratemos com prefepen
eia de convidar para o paiz uma popu
lação aHecta aos habitos d'e orl/em, e de 
trabalho, como predisposta á cultura 
da inte!ligencia.·O governo imperial es
tádisposto a dar uma subvenção a 

• 

cada colono, que se estabelecer na agri-
cultura .' A historia das colonias de·sta 
provincia tinha duas épocas distinctas; 
a primeira, que começava no annQ de 
1827 e terminava no de 1838, compre
hendendo as colonias que deixaram de 
existir; e a segunda que principiava em 
1840 e abrangia as que até 1855 perma-

• neClam. 
Primeira época, O aviso do ministe-

rio do imper io de 8 de noyembro d-e 
1827 determinou á presidencia de S. 
Paulo que tomasse as medidas conve
nientes para receber e arranjar os co
lonos extrange,iros, que em bre~~ sa
hiriam da ·Corte para aqui, assim como 

, ' ' os ma;lS, {Que sUCCeSSfv.amente senam 
enviados, reeommendando a escolha 
das terra's as mais salubres para lho~s 
s·crem distribuidas, Em consequencia 
desse aviso, a inspecção da colonisação 

• 
extrangeira na Corte remciteu para f!sta 
provincia no d"cur so d·e 1828, 149 fa
milias e 72 pessoas avulsas, todas per
tencentes a varios Estados da Al1 ema
nha, ,fazendo <1 total de 926 colonos. 
Desses colonos foram ·enviados 336 para 
o município de Santo Amaro, onde se 
formou acolonia do mesmo nome, da 
qual foi dir"ctor o 'dr, Justiniano de 
Mello Franco. Foram mais remettidos 
para Cudtyba 238 colonos e entregues 
ao exmo, ba;rão de Antonina, que os es
taheleceu vantajosa·mente na capel1a do 
rio Negro, a qual foi logo· depois eleva
da á freguezia, ' dando á colou ia a deno
minação <le "Rio Negro". 

Para a villa de Conceição de Itanhaem 
seguiram tambem 39 colonos, que allise 
arrancho.ram e 37 ficaram no Cubatão 

. de Santos. 'O restante dos colonos to
mou o destino, que lhes approuvc, ajus
tando--s" uns com particulare.s para o 
serviço da lavoura, ,applicando-se ou
tros á industria fabril e boa parte del
les 'ao commercio, A presideneia delibe
rouentão dar o subsidio de 160 rs. dia· 
rio a cada um dos colonos adultos, que 
se sujeitaram a residir nas colonias oi! 

de 80 rs, a cada um dos menores filhos 
del1es l . e eS5a ·dielib·eração foi apÍlro-, 

vada pelo aviso do ministerio do impe
. rio de 23 de agosto de 1828. 

Esse subsidio continuou a' ser forne
cido aos individuos que formavam as 
colonias por espaço de anno e meio, 
Em virtude do aviso do minis!erio ·do 
imperio de 21 de março de 1828 foi 
dada a cada familia, que fez parte das 
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colonias uma porção de 400 braças qua-
• • 

dradas de Iterra, favor este por aviso do 
mesmo ministerio de S de maio do anno 
referido ampliado ,aos colonos solteiros 
que ·se casassem. O contr.acto feito com 
os colonos assentou sobre as bases se
guintes: 1.' alimentação por espaço de 
anno e meio a custa do Estado; 2: do
nativos de gado vaccum, cavallar e la~ 

nigero, que devia ser restituido no de
curso de 4 annas na mes"ma especie, ou 
no resp·ectivo valor; 3: propriedade nos 
terrenos 'por elles cultivados; 4: isen
ção de impostos por 8 annos a favor dos 
colonos importados pelo Estado e por .10 
quanto aos transportados a sua custa; 
5: obrigação de p·egar em àrmas no 
caso de perigo, e suJeição dos filhos ao 
recrutamento; 6: finalmente direito de 
terem medico, par acho ou pastor pagos 
pelo thesouro durante anno e meio. 

A 'remessa de ma'is colonos além do 
numero exposto deixou de continuar por 
O ter assim exigido ,a presidencia em of
ficio dirigido ao ministro do imperio na 
data de 20 de novembro de 1828, pon
derando ser excessiva ·a despeza feita 
com os 926 já remettidos e muito supe
rior as forças dos cofres provinciaes, que 
a rtão podiam comportar. As cotoni·as 
acima referidas permaneceram por al
guns annos, achando-se desde muito 
confundida com a população brasileira a 
maior parte dos colonos, que com seus 
filhos se acham actualmente ·em estado 
prospe'ro de fortuna. 

Em novembro de 1836 chegaram á pr,,
vincia 27 colonos esua,s familias, que a 
presidencia mandou engajar no Rio de 
Janeiro por intermedio da sociedade 
promotora da colonisação, paTa serem 
empregados no serviço da estrada de 
Santos, importando as respectivas des
pezas em 3 :642$200 rs., conforme se de

. prehende das portarias de 8 de novem-
bro e 23 de dezembro de 1836. Em 29 de 
agosto de 1837 'resolveu a presidencia 
encarregar o major do Corpo de Enge
nheiros João Bloem,. que ia a· Europa 

em commissão do governo imperial '}. 
bem da fabrica de ferro de S. João do 
lpanema, de en~aiar uma colonia para 
os importantes trab-alhos da estrada de 
Santos. Esta commissão foi desempe
nhada sob os auspicios do ministro bra
sileiro ,em Londres, conselheiro Manoel 
Antonio Galvão e no mez de dezembro 
de 1838 chegaram a Santos 277 indivi
duas, inclusive S9 mulheres e filhos, sen: 
do quasi todos elles naturaes da Prus-

Foram engajados para a fabrica de 
ferro do Ypanema S6 destes colonos e 

• 
sómente 88 se quizer.am sujeitar ao ser
viço da ·estrada e serra de Santos, to
m<l!ndo todos os mais o destino que me
lhor lhes par.eceu. Passado algum tempo 
esses mesmos colonos, que se eng.aia
ram na forma sobredita, retir.aram-se e 
hoje existem confundidos com a po
pulação. 

Segunda época. No decurso do anno 
de 1840 Importou o senador Nicolau 
Pereira de Campos Vergueiro 90 colonos 
portuguezes, os quaes se estabeleceram 
em sua fazenda do Ibicaba no munici
pio da Limeira, sendo porém tão pouco 
feliz ·essa, colonia, que em pouco tempo 
quasi se desmantdlou, permanecendo 
apenas alguns de seus membros. Delibe
rando o governo imperial mandar buscar 
na Europa .e Ilha da Madeira colonos 
afim de supprir a deficiencia de br,aços 
para a agricultura, expediu á presiden
cia da provincia pelo minis teria do im
perio o aviso de 2S de fever~iro de 1846, 
mandando offerecel-os á pessoas, que os 
quizessem receber .~ com especialidade 

• 

ao senador Vergueiro. 

Em virtude desse offerecimentoe sub
sequerute contracto cdebrado com a so
ciedade Vergueiro & Ci·a. foram-lhe en
tregues em 1847, 423 colonos allemães 
mandados. vir por cO.nta do governo im
p~rial, responsabilis·ando-se os ditos 
Vecrgueiro & Cia. pela importa.ncia das 
despeza'L(\e transporte no valor de .... 

. 



, 

242 -

32 :OOO$ooors, a pmzos de 2, 3 e 4 an

nos, 
L' Com estes 423 colonos e um pc

qu<:no resto dos portuguezes daquella 
primeira tentativa COllleçou a calou ia 
"Senador Vergueiro" ,em julho de 1847, 

. a qual se acha, como diss·e, situada na 
sua 'fazenda do Ibicaba no municipio de 
Limeira, O pessoal desta colonia, qu~ 

tem sido periodicamente augmentado, 
chegando a, ter novec,entos e tantos, e 
diminuinrlo em consequencia da retirada 
de grande numero delles, que concluiram 
o tempo dos respectivos engajamentos, 
ou indemnisaram o proprietario do que: 
lhe deviam, está hoje elevado a 671. 

2,' Acolonia "Sete Quéda,s" fundada 
pO,r Joaquim Bonifacio do Amaral no 
município -de Campinas,na .fazenda COn.l 

aquella denominação, aos 26 de maio de 
1852, com 9 familias compostas de 65 
pessoas, achava-se com 'J6 famílias, enl 
consequenda de casamentos, com 69 pes

soas. 
3,- A calúnia "S. iLour·enço" I crcada 

po'r Luiz Antonio de Souza Barros em 
sua fazenda no municipio da Constitui
ção em 9 ,de dezembro de 1852 com 22 
familia" ,constantes de 125 individuos, 
havia augmentado o seu pessoal e pos
suia 56 familias, que comprehendiam 304 
pessoas, Essa colonia prosperava apesar 
da desintelligencia occorrida em 1854 en
tre os colono-s ·e 'Ú propdetario e dir,l;!
çlor della, 

4,' A colonia "Senador Souza Quei
roz" fundada pelo senador do mesmo 
nome, em sua fazenda ,denominada "s, , 

J eronymo" no municipio d,e Limeira aos 
30 de maio de 1852 com 169 pessoas, es
tava com 177. 

5.' A colonia "Bôa Vista" installad" 
em novembro de 1852 por Benedicto An
tonio de ,Camargo na sua fazenda do 
muniç;pio do Rio Claro, com 90 ind\vi

duas, havia augmentado, contendo 128. 
6.' A colonia "B ery" ,esta,belecld" 

pelo dr. José Elias Pacheço Jordão em 
sua fazenda do municipio de Rio Claro 

em setembro de 1852 com 90 pessoas, 

achava-se com 149. 
7.' A colonia "Morr" Grande" fun

dada por João Ribeiro ,los Santos Ca
margo nal fazenda -de 5ua propriedade 
sita no municipio de Rio Claro com 4 
familias portuguezas, composta de '21 

, 

pessoas no anno de 1854, constava ter 

sido augmerutada. 
8.' A colonia "Corumbatahy" instal

lada pelo padre Manoel Rosa de Carva
lho Pinto noanno de 1853 em uma cha-, 
cara, que possuia; no municipio do Rio 
Claro, çom duas familias somente, exis
tia em 1855 com 18 individuas. 

9.' A colonia "S_ Joaquim" pertencen
t,e a Joaquim Bene-dicto de Queiroz Tel
les, ,foi fundada em sua f,arzenda do mu
nidpio de J undiahy no mez de setem
bro de 1853 com 24 pessoas, ,e augmen
tada em 1854 com mais 30, de maneira 
que em 1855 contava 54 colonos. 

10,' A colonia "Santo Antonio" foi 
em agosto de 1854 creada pelo COm
mendador Antonio de Queiroz Telles em 
sua faz,enda no municipio de J undiahy 
com 83 pessoas e assim permanecia. 

11_' A colonia "S. José" foi estabe
lecida por Antonio Joaquim Pereira Gui
marães em agoslto de 1854 na sua .. fa
zenda ,do municipio de J uudhhy COm 44 

individuos. 

12.' A colonia fundada por Francis
co da Silva Franco na fazenda que I'0s
suia na, freguezia do Belém do municipio 
de J undiahyem 24 de agosto de 1853 
com 44 pessoas, continuava em bom es' 
t",do. 

13.' A colonia "Lagôa" fundada em 
1853 por Robillard na sua fazenda do 
mesmo nome do município de Ubatuba 
estava COm 64 pessoas". 

Além dessas existiam algumas outras 
colonlas, Antes que os colonos se achas
sem em circumstancias de pagar os ter
renas, o systema de parceria seria ad
mittidocomo meio de habilital-o a roo-
Iisar a compra dos mesmos terrenos, 
Este systema 'era o mais agradavel aos 
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extrang.eiros, que Is'e occupa,va-m da co.. r 
lonisação, ou ~inham oHerecido á pro
vincia e ao governo imperial, algum re
querimento .a respeito. Esse facto mOg

trava que adquirir a propriedade ' .~ra o 
desejo dos colonos, que vinham para o 
Brasil. Semelhante sy,stema devia ser 
estudado convenientemente e sei-a-ia 
certamente, pelo interesse dos nossos 
agricultores. "Estou convencido, decla
rava o pr·esidente, de que a grande pro
priedade não póde ser fraccionada, com 
rapidez, e mesmo esse fraccionamento 
tem limites ,além dos 'quaes não pode ir. 

Assim o systema de tornar proprieta
rios todos os colonos tem tambem de
feitose defeitos talvez tão graves como 
os de parceria. Estudaras defeitos de 
um ,e outro, ou antes estudar o ,meio 
de tornar a condição dos colonos bôa, 

. é o que devemos fazer. Cr·eio porém que 
, .. .. 

so o 'tempo e a expenenCla, mostrara o 
qual o systema preferivel, isto é, aquel-

• 
le que pode fazer o colono mais feliz, 
porque ~m um paiz livre, como o :nosso, 
não é mister possuir a propriedade ter
ritoria! pa;ra 's-e ter ·urna situação vall" 
tajosa e talvez que a influencia politica 
da .propried,ade territorial na. Europa e 
a -sorte dos que a não possuem, e vivem 
no campo, seja a causa dessa ambição, 
de·sse desejo, que tem o colono, de obter 
a propriedade territorial, que com faci
lidade obterá d·esde que o melhoramento 
de nossa viabilidade abrir á emigração 
os ferteis e riquissimos terrenos, que pos
suímos, ·e. se adiam ainda sem valor". 

MELHORAMENTOS MATERIAES. 
~ Estradas. - As estradas constituiam 
á mais seria e acurada attenção. Sem 
elIas a provincia não podia des·envolver
se como era de deseja·r. "Sem rios que 
facilitem o transporte de seus generos e 
com os seus mais ferteis e ricos terrenos 
conocados em grandes distancias do lit· 
toral, não pod·eria a província de São 

. 
Paulo deixar de ter como assumpto Ó .• 

• maIS g·rave para ,seus representante.tl!. 
como condição indispensaveI do seu pro.-

gresso, o melhoramento de suas estra
das". Entre os obstaculos que impe
diam um bom sy·stema de estradas col
locava o presidente, em primeira linha, 
os seguintes: - falta de um centro 
scientifico, convenientemente organisa
do, .que tendo a seu · cargo a dj.recção 
dos trabalhos publicos, viesse em soccor
ro do admini~trador na deliberação e 
solução ·de tão graves inteTesses; ne
cessidade de ·dados geographicos· com os 
quaes se pudes·se entrar no conh,ecimen· 
to exacto da direcção actual do~cami
nhos, de seus defeitos e bem assim da 
melhor direcção a dar ás linhas de com-o 
municação; f.alta de operarios que tor
nassem exequiveis os melhoramentos 
projectados; desorganisação em que se 
acha vam a inspecção e administTação 
dos trabalhos publicos; má vontade d~ 

alguns faz-endeiros, que resistiam com 
uma obstinação injustificavel· á passa
gem das estradas por seus terrenos agri
colas, e, ai.nda mais, o fer-vor com que 
se p.-ediam novos caminhos, sem atten
der á necessidade de aperfeiçoar as ar
te·ria·s principaes e communs de viabi
lidade. 

ENGENHEIROS. - Mandou-se con
tractar na Europa <Iois eng.enheiros, para 
serem encarregados das <'!xplorações e 
exames necessariosá construcção e me
lhoramento de nossas vias de commu
nicação. Não se organj.sou a empreza, 
que devia tomar asi a linha, de estrada 

• 

de Santos, a S. João do Rio Claro. O le-
va,ntamento de uma carta geographica 
da provincia; o exame da melhor di
recção a· dar á·s principaes linhas de 
communicaçã·o, o estu·do de muitas ou
tras. questões de viabilidade e melhora
menl1:os de div-ersa natureza exígirialn 
muito maior numero de pessoas prons
sionaes, 'que ' os recursos d-a provincia pu .. 
dessem adquirir e concorreriam sobre 
mane;ca para que 'os . actuaes engenhei· 
ros pudessem ter uma escola pratka. 
em que se habifit,assem conveilientemen-

, ., .. . 
te para s'erv,r a .provmCIa e ao paIZ. 
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Eram visiveis os males Tesultantes da 
falta. de uma organisação qualquer no 
serviço dos engenheiros existentes • . -
ainda mais os i,nconvenientes da ausen
cia de uma alta direcção scientifica que 
inspeccionasse a boa execução dos exa
me,s e dos estudos recommendados aos 
engenheiros nas diversas commissões e 
iIlustrasse a administração, na delibera
ção .a tomar e solução a dar. Era ur-
gente ,crear um centro, uma repartição 
em que os engenheiros trabalhassem sob 
uma dir·ecção commum e compet.-ente. 
Paia este ponto o ' governo chamou a 
attenção do legislativo. 

ADMINISTRAÇÃO DE ESTRA-
DAS. - A administração das estradas 
era dada pela lei n. 10 de 19 de feve
reiro de 1845 aos fazendeiros escolhi
dos pela presidencia. Essa lei prohibia 
que se desse aos administradores qual
quer remuneração pelos seus serviços. 
Semelhante lei não podia ·dar resulta
dos satisf,actorios. Era indispensavcl 
reformaI-a, afim de . que a administra
ção das obras publicas e especialmente 
o serviço das estr.adas fica sse organi 
sado na provinda.; e que essa organi
sação fosse tal, que fortàlecesse a ac
ção administrativa e melhorass'e a fis
calisação do~ trabalhos publicos. 

ENGAJAMENTO DE OPERARIOS . 

EUROPEUS. - Por portaria de 27 de 
dezemb'ro de 1854 o presidente resolveu' 
manda'r engajar na Europa 350 trabalha
dores para o serviço das estradas, por 
intermedio da casa Vergueiro & Cia. De-

• • • • • . vlatn ser operanos J'a ,'!xpenmentados e 
que tambem fossem mestres de artes e 
.' , -

officios. Trabalhariam de preferencia 
nas obras publicas, em geral, '" serviriam 
tambem para melhorar e ,aperfeiçoar os 
poucos profissionaes existentes. . . 

SECRETARIA DO ,GOVERNO. _ 
Funccionava com um official maior, tres 
o~fic~a'es, tres amanuenses, . um portf!iro, 
um con.tinuo e um oHicial archivista . 

ARCHIVO PUBUCO. - A lei nu-. , , 

mer" .20 de 8 de março de . 1852 creou o . 

archivo publico, sob a inspecção do se
cretario do governo. A lei nunca t-:ve 
execução e o conselheiro N abuc" de 
Araujo deu a razão porque não a exe
cutou. "Comecei a elaborar um r-:gu
lamento para fazer executar a . dita, lei. 
mas recuei perante a incompatibilidade, 
que se dá em s>tr o secretario do . go
verno o chefe dessa repartição. A djrec
ção do archivo exige um estudo e , at
t enção exclusiva, e não é possivel a ac
cumulação, que a lei estabelece. Se ten
des, como supponho, orgulho da vossa 
historia, salva,e-a, salvando da obscuri
dade esses documentos". Subsistindo o 
inconveniente apontado, o assumpto 

, 

continuav,a sem solução. 
.. A provincia de S. Paulo, dizia o pre

sidente Saraiva, tem muito de que or
gulhar-se. Sua historia s·erá uma part-: 
preciosa da historia do imperio. Por ella 
se ha de reconhecer um dia a indepen
dencia, a, nohreza, com que mesmo nos 
t.>'!mpos colonia'es, a provincia, que ten
des a ventura de representar, soube de
fender os seus fôros e a sua dignidade. 
E' por isso que aquelle digno adminis
trador vos aconselhava qU€ (se tivesseis 
orgulho da vossa historia) a deverieis 
salvar, salvando da obscuridade os im
portantes e preciosos documentos, que 
,ningu·em actualmente conhece" . 

JARDIM PUBLICO. - Estavam cul
tivadas tres qua,rtas partes do t,~rreno 

do jardim; o pessoal compunha-se de 
um feitor e dez africanos livres, A ver
ba era mesquinha. Não havia agua para 
molhar as plantas. Esse logradouro pu
hli,co merecia a attenção dos legisladores. 

THEATRO. - A presidencia estava 
auctorisada a contractar com o capitão 
Antonio Bernardo Quartim a construc
ção de um theatro, que correspondesse 
ás necessidades da capital. O assumpto 
estava em estudos. 

ESTATISTICA. - Em execução do 
art. 1." paragrapho 17 da lei do orça
mento, encarregou o presidente ao brio 

. gadeiro José Joaquim Machado de Oli-
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veira da organisação da estatística da 
província; marcando-lhe a gratificação 
annual de 1 :200$000 rs. e a obrigação de 
engajar tambem com essa quantia uma 
-pessoa, que o coadjuvasse nos respecti
vos trabalhos. Durante o anno de 1854 
houve na provincia 19.158 nascimentos, 
10.647 obitos e 3.855 casamentos. 

ILLUMINAÇhO DA CAPITAL. -
O s.erviço era feito por Hermann Gun
ther que pediu a rescisão do contracto. 
Aberto novo concurso foi feito com An· 
tania Salustiano de Castro, que por sua 
vez, desistiu do serviço. Não foi celebra
do novo contracto. 

MELHORAMENTOS DA CAPITAL. 
- Encanamento de agua - O novo en
canamento não trouxe maior quantida
de de agua pota vel á capital pela escas
sez das vertentes e dos depositas, que 

'a forneciam; não havia meio de pro-
vocar a fertilidade dessas vertentes, nem 
existiam outr,as, que fossem encaminha
das para os depositas; foi conseguida a 
vantagem ·de haver um encanamento 

,mais 5,eguro e menos sujeito a desmart-
chos ,e concertos. Continuava pois a sub
sistir em todo o seu vigor a questão 
do abast'ecimento de agua potavel. 0, 
calculas dos engenheiros mostravanl, 
que a capital precisava de 80 mil medi
das de agua por dia, e que todos os 
chafarizes apenas for.neciam 15 mil. 

Calçadas. - ° estado das calçada.; 
da capital era pessimo: - havia muita., 
estradas superiores a algumas das ruas 
principaes da cidade. 

INSTRUCÇAO PUBLICA. - Exis-
tiam na provincia funccionando 159 es· 
colas pritúarias, sendo 105 do sexo mas
culino e 54 do feminino. inclusive uma 
do segundo gráu, aquellas com uma po
pulação de 4.208 meninos e estas com 
1.351 meninas. Existiam tambem 93 es
colas particulares, das quaes 69 do Sexo 
masculino e 24 do feminino, sendo as 
primeiras }<requentadas por 1.,124 alu
mnos e as ultimas por 351 meninas. A 
população livre da provincia' era de 

• 

260.000 hab;tantes com 52.000 crianças 
em edade escolar. A proposito. da re
forma do ensino seriam tomadas em 
consideração as seguintes ideias capi
taes: - l,a, reduzir O ~nsino das esco
las elementares á escripta, leitura, dou
trina christã e quatro primeiras opera
ções; 2." crear nas cidades e villas po
pulosas, segundas cadeiras, qUI! dêm a 
uma parte da população instrucção su
perior áquel1ii e apropriada a todos os 
misteres da vida; J,a, provocar o desen~ 
volviment,o doens,no privado por meio 
de vantagens offerecidas aos rl!spectívos 
professores pelo excedente de um certo 
nume-ro de alumnos e por outras van
tagens d~ natureza diversa; 4.t-, prefe
rir para o ensino publico os que se ti
verem dado anteriormente ao ensino pri
vado e fazer desse a base daquelle. 
Existiam 29 cadeiras de latim e francez. 
inclusive a do Lyceu de Taubaté, que 
teria mais as de geometria, philosophia, 
geographia e historia. Aquel1as foram 
frequentadas por 275 alumnos. 

Calculando-se o ordenado de cada pro
fessor de instrucção elementar nas cida
des em 450$000 rs., nas villas e fregue
gias em 350$000 rs. e dividindo o total 
dessa despeza por 5.507 alumnos, que 
frequentavam as escolas primarias de 
ambos os sexos, despendia-se para dar 
instrucção primaria a cada menino a 
quantia de 10$109 rs., emquanto que fa
zia-se a de·speza de 61$000. rs. com os 
que frequentavam as aulas de latim e 
francez. Entendia o presidente, que a. 
reforma projectada devia conservar so
mente cadeiras de latim e francez nas 
grandes cidades; e estabelecer na capi
tal um internato, que l'eunisse todas as 
'aulas de instrucção secundaria. 

. A Escola Normal não satisfazia as 
vistas patrioticas e inustradas dos que a 
crearam e nem prestava á instrucção O 

auxilio esperado. 
Para informar-se do estado do semi

nario de educandas do Acú, nomeou o 

presidente .1l:,m." commissão incumbida de , .... ,;. -, " ... ' . , 
., .. -_: .-, --':':' . 

, .... 
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examinar as educandas, verificar a ins
trucçãa que passuiam e indicar as me· 
didas que lhe parecessem melhar~s para 
que a pravinda pudesse apraveitar aI· 
gumas dellas na magisteria. Era grande 
o atrazo das alumna,s. No seminario de 
educandos' de Sant' Anna faram creadas 
duas afficinas: uma de alfaiate e autra • • 

de sapateiro. 

ESTRADA DE SANTOS A S. JOÃO 
DO RIO CLARO. - A lei n. 31 de 12 
de maia de 1854 auctarisau a presidencia 

--
a cantractar cam quem melhares can
dições aHerecesse e mediante editaes rie 
canvacaçãa por tempO' de 30 dias, uma 
linha de estra·i.l de carrO' de Santas a S. 
JoãO' do Rio Clara. Finda o prazo de
terminado para o concurso, apenas foi 
recebida uma proposta, que' não foi ac
ceita. Desejando, porém, o presidente 
que a estrada se fizesse ouviu varias 
proprietarios sobre o assumpto e 'assim 
refere () accôrdo: - "Para resolver o 
que mais conviria fazer, entendi-me com 
alguns proprietarios ,e especialmente 
cam a barãO' de Piracicaba, e pracurei 
infarma,r-me de tadas as embaraços, que 
elles encantravam na lei para realisa
ção da empreza, afim de ser·~m removi~ 

dos como melhor conviesse. Essas in(ar
mações e a estuda da materia deram
me a segur'ança de que se poderia levar 
a eHeito a estrada. praj ectada, assim , 

como algumas outras, se auctorisa·53eis 
a presidencia a con tractar, sob as ba· 
ses seguintes: quantia maior de um mi
nimo do juro da lei para as capitaes; 
liberdade de wdagem, limitada apenas 
por alguns favO'res á rodagem estabe
lecida pela empreza; determinação do 
maximo dos lucros e emprego do exc,o:
dente desse maxima na amortisação da 
oapital; creaçãa Idas barreiras conve
nientes, para a cabrança da taxa it'ne
raria, que deve'ria ser regulada pela pre. 
sidencia, em ordem a deixar á empreza 
os lucras promettid.os e alguma causa 

o • • _ 

maIS para a amortlsaçaa, e canservação 
das caminhas. " 

CAMINHO DE FERRO. - A linha 
projectada de Santos a Jundiahy, para 
cuja construcção fôfa pedido ao g::tvcr.., 
no imperial privilegiO e garantia de jU" 
ras de 5 %, seria em fu,tura pl'OXIUla 
uma realidade, pois á sua frente acha
vam-se notaveis cidadãos. As vantagens 
imffilediatas daestr,,,,da de ferro eram 
na opinião do presidente, as seguintes: 
- desenvolvimento do commercia de 
Santos; desenvolvimentO' do trabalho 
livre e calonisação espontanea; reduc~ 

ção da preço das transportes a uma 
terça parte da que se pagava então, ° 
que realisa'da para a agricultura eco-

o nomia extraordinaria; melhoralnento dos 
processos industriaes; augmento exces
sivo no valor das terras; cessação das 
despezas avultadas, que se f.aziam com 
'â pa.rte da estrada, que seria substituida 
pela linha ferrea; influencia da facili
dade da communicação sobre a estada 
moral, e politica da provincia; e final
mente, creação de espirito de empreza. 

EXPLORAÇÃO DE MINAS DE 
CARVÃO DE PEDRA. - Em cumpri. 
menta do 'art. 12 do orçamento, o en· 
genheiro Carlos Rath em terrenos do 
interior, explorava a existencia do pre
ciaso combustivel 

EXPLORAÇÕES DE ESTRADAS. _ 
Procediam-se muitas em todos as pon
tos do interior, com a fim de melho
rar traçados e encurtar distancias. 

CONSERVAÇÃO E MELHORA· 
MENTO DAS ESTRADAS EXISTEN. 
TES. - A estrada de Santos ia tendo 
natavel melhoramentO'. O canal de San
t'Anna estava em meia. A estrada da 
capital .a Jundiahy havia sido melhol'ada 
com alguns atalho" especialmente a do 
Camarão. Na estrada da capital a Itú 
o atalho da matta do Paiol estava muito 
adeantada. Na estrada e serra de Ca-. 

raguatatuba fizeram-se reparos custo-
sos. A serra de Ubatuba canstituíaa 
parte peior das estr3Jdas; entretanto par 
ella desceram no semestre de julho a 
dezembro de 1854 nada m~nos de .... 



247 

247.380 arrobas de café, 24 pipas de 
a.guardente, 586 ",rrobas de toucinho, ... 
17.757 de fumo, além de outros gene
ros . Depois da de Santos, era a estrada 
mais importante da provincia. 
• PONTES. - A do Casqueiro . estava 
muito adeanbada, e .devia serinquestio
navelmente uma das melhores e mais 
bem construidas .da provincia; a do rio 
dos Pinheiros lambem achava-se con
c1uida; a po,nte de Sorocaba em breve 
seria entregue ao publico; achavam-se 
egualmenle concluidas as pontes sobre 
os rios Paranapanema e Itapetlninga. 
Muita.s outra·s tinha·m merecido a atten
ção do governo. 

CONVENIO ENTRE A PROVINCIA 
DE S. PAULO E A DO RIO DE JA
NEIRO SOBREi OS DIREITOS DO 
CAFE'. - A proposito lê-se no relato
rio: - 11 Com annuencia do governo im
perial estabeleceu a provincia do Rio de 
Janeiro uma Mesa Provincial no Con
sulado da Côrte para arrecada·r os seus 
direitos de exportação. A provincia de 
S. Paulo porém creou Registos em suas 
divis'"s e nelles cobrava os seus direitos 
de sahida, depois do que d.ava ao café de 
sua p.roducção uma certidão de sua fi
liação, que o acompanhava ao mercado 
da côrte, e o eximi·a dê mais direitos 
na exportação. A ssim caminhavam as 
causas até que a provincia do Ri.o se 
julgou prejud icad31 pela facto de ser 
uma grande porção do seu 
panhada de guias passadas 

• reglstos. 
Cumpre confessar que 

café acom
eln 110SS0S 

• 

semelhantes 
guias não eram falsificadas e se o fos-

.' . 

sem dever-se-ia lambem attribuir a res
ponsabilidade dess e facto aos emprega
dos dos regi 5to s verificadores, qu:~ pos
suia a provincia do Ri.o de Janeiro. O 
facto denunciado e a veriguad.o pela M.~s'a 

Provincial do Consulado da Côrte ' tinha 
a seguinte eXpilicaçâ-o: o café · paulí~ta é 
menos' . one,ra'do de impos íções e - essa 
círcumstancia, f,euni:da a outra de che
gar á Côrte COm os direitos pagos, des-

pert.ou o interesse de o reservar para a 
el'Portação 'e d·e não O destin"'r ao con
sumo, ou antes originaram o facto de 
ser algumaa vezes o café flumin-ens/! 
acompanhado por nossas guias, que Ih.: 
es·c-ondiam. a origem e o eximiam dos 
dir eitos na exportação. Em taes cir
cumstancia s a provincia do Rio de Ja·
neiro re solveu acautelar o desfalque de 
suas rendas, e tinha para isso o me
Ihor · direito, comquanto se lhe pudesse 
lemb-rar, que não havia. razão em pr.e-' 
t·ender ella, que fosse de preferencia 
consumido no paiz o n055.o café, que 
era mai s favoree-ido para a exp ortação. 
O meio de que para iss·Q se serviu ~ão 
foi o J11a is legítimo. Era, porém, O mais 
effic·az para a bôa arrecadação da's ren
das a cargo da Mesa Provincial do Con
sulado da CÔrte. O interess.e de uma 
provincia foi eollocado acima dos direi
t.os constitucionaes. E em lugar de ful
minar o int eresse commercial, qUe e-s.pe-

1 culava C0111 as guias, e que não COnS-el1" 
tia, que fos s,e consumindo no paiz O 

r café fluminense, entendeu a provincia do 
Rio de J an-ciro, qu·e era mais íact1, as-

• • • • SIm como malS convenIente a seus In. 
teresses duvidar da filiação do nosso 
café, e arrecadar os nossos direitos. 

Semelhante maneira de resolver ques
tões, que envolvem direitos importantes, 
vos coIlocou na necessidade de auctori
sal' a p.r esid·encia para cdebrar um con
ven io com a do Rio de Janeiro, que re
gule os direitos devidos a esta provin
cia . pela exportação do café de sua pro
duc.Çã·o, que dlemandaa mercado da 
Côrte. Em execução dessa 
encarreguei o dr. Joaquim 

. -auctons'açao 
Octavio Ne-

bias de entrar em ajuste com a presi
den cia do Rio de · Janeiro, que declarou
lhe não poder tratar sob a .. base de 20 
por cento, mamada pelo arl.9." do orça
mento, como o minimo do que deve- t.er 
a pr.ovincia de S'. Paulo na arrecadaçã'O 
total dos direitos cobrados pela Mesa 
Provincial do Consulado da Côrte. Se-

. 

melhante solução nos colloca .de novo na 
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necessidade de rec'Onsidemr as bases em 
que deve assentar o c'Onvenio. Para t.,r 

. . '" - . a respeito uma op!n1ao s·egura nome e! 
uma commissão comp'Osta do inspector 
da the·soum·ria e dos contadores, geral 'e . 
provincial e os incumbi de .examinar: 

l." - Qual a quota, que devemos exi
gir pela cobra.nça dos direitos do café 
da nossa producção feita na Mesa Pro
vincial do Consulado da Côrte. 

2.' ~ Quaes as medidas a adoptar-,e 
pua acautellar o desfalque de nossas 
rendas no cas'O de não ser celebrado o 

• convento. 
. . 

A commissã~ nomeada offereceu-me 
um relatori'Ü cuja leitura vos recom
mendo. Nesse relatorio considera e\la a 
questão debaixo de todos 'Os seus pon
tos d·e vista; é elle tão luminos'Ü, qu·e 
poderia dispensar-me de ir mais além. 
Entretant'O farei mais algumas 'Observa
ções. A provincia do Rio 
lebrou com a· de Minas 

de J an"iro ce-
• um conven10 

igual ao que desejamos e deu-lhe a qu'O
ta de 9,63 p'Ür cento. A commissão mos· 
tm com dados incontestaveis, que 'O café 
paulista que demanda o m~rcad'O da Côr
te, é o duplo do de Minas Geraes e 
ainda mais, qu·e tende a crescer em 
maior proporção. Sendo assim fica li
quido, que sem manifesta injustiça, uão 
póde a pr'Ovincia do Rio de Janeiro ne
gar-nos uma quota menor de 10 %. A il
lustraçã'O e imparcialldade do cidad'ã~ry, 

que dirige aquella provincia nos deve 
fazer esperar uma justa apreciação dos 
nos1s'Os direitos e de nossos i-nter~sses 

e a mais completa reparaçã'O. Tenho por 
muito conveniente, qu·e um dos dignos 
membros desta assembléa seja commis
sionado para ajustar as bases do con
veni,o e discutil-as com a presidencia do 
Rio de J aneir'Ü." 

DIVISAS. - A presidencia foi aucto
risada a determinar as divisas' entre os 
municípios d'e J undiahy a Parnahyba, e 
bem assim incumbida de inf'Ormar acer.
ca d'Üs limites mais convenientes aes
tabelecer entre os de J ac,arehy e Para-

hybulla. O 3!ssumpto ·estava sendo es
tudado com empenho de acertar. 

CATECHESE. - Além dos aldeamen· 
tos de S. Joã'O Baptista da Faxina, cujo 
pessoal sendo' de 400 no ann'O de 1847, 
era em 1854 de 430 indigenas; e d'O Ita
riry em Iguape comp'Ost'O de 42; foi ·em 
1854 estab·elecido o de Botucatú na fa~ 

2;enda de José J 'Oaquim Alves Machado, 
que contava 88 individuos pertencentes 
• d • ,a taça 'Os guatas . 

• 

FAZENDA PROVINCIAL. - A des
peza e receita co-m,muns da província nos 
a'11n'os de 1851 a 1854 foram as seguintes: 

Anno de 1851 a 1852 - Receita orçad'l 
285 :550$000, effectiva 353 :451$000; des
peza ·orçada. 337 :937$000, effectiva .... _ 
366 :857$000. 

Anno .de 1852 a 1853 - Receita orça
da 345 :450$000, effectiva 354 :222$000; 
desp'eza orçada 374 :091$000, eHectiva rs. 
397 :730$000. 

Anno de 1853 a 1854 - Receita orçada 
439 :305$000, effectiva 480 :184$000; d~s

p-ezru orçada 535 :246$000, effectiva rs_ 
205 :206$000. 

No p.rimeiro semestre de 1855 a r,,
ceita e a despez·a foi a seguinte: 

Rec"ita orçada para todo 'O e",ercici'O 
357 :600$000; despeza orçada para todo 'O 
exercicio 535 :246$000. Despeza effectiva 
no semestr'e 210 :561$000; receita effe
ctiva n'Ü s·emestre 205 :206$000. 

A receita e despeza das Barreiras foi 
esta: 

Anno de 1851.1852 - Receita orçada 
197 :500$000, effectiva 217 :258$000; des
peza orQada 180 :574$000, effe'ctiva rs. 
156 :464$000. 

Anno de 1852·1853 - Receita orçada 
218 :640$000, eff.ectiva 241 :351$000; des
peza orçada 2.17 :800$000, effectiva . _ .. _ .• 
145 :402$000. 

Anno de 1853-1854 - Receita orç3!da 
241 :500$000, effectiva 236 :008$000; despe
za orçada 236 :519$000, effectiva ... _ . 
188 :935$000. 
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MOVIMENTO DA IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO. - Pela alfandega de 

• 

Santos nos a·nnos financeiros de 1850 a 
1851, 1851 a 1852, 1852 a 1853, foram im
.portados, de fóra do imperia, generos 
extrangeiros no valor de 1.285 :152$302 
rs.; com carta de guia, no de ..... . 
11.855 :109$522 r·s.; e de producção na· 
cional no de 620 :206$946; naquelles mes
mos annos, a exportação de generos de 
producção nacional pau fóra do impe
rio foi avaliada em 6.467 :718$850 rs.; 
para portos do imperio em 1. 656 :443$675 
rs.; e a de generos extrangeiros, com 
carta de guia, no .de 19 :716$938 rs. 

••• 
BIBLIOGR.APHIA - Sobr·e o conse-

• 

• 
• 

• 

Iheir-o- José Antonio Saraiva v·ejam-se as 
seguintes obra's: Sisson, Ga·leria de Bra
sileiros IIlustres; Teixeira de Mello, 
Ephemerides; Helio Lobo, em seus li
vros sobre a guerra do Paraguay e as
sumptos diplomaticos; Blake, Dicciona
rio BibUographico Brasileiro, 4." vol.; 
jornaes da época do seu falJecimento. O 
conselheiro Saraiva escreveu: - R.elato
rios referentes ás suas administraçães 

• • •• • provmclaes e pastas mlnls.tenaes que oc-
cupou; R.egulamento para o Conselho 
Nav.al; A correspondencia e documentos 
officiaes da miss1i:o ao Rio da Prata, 
Bahia, 1872; R,espolÚA aodr. Vasques Sa
gastume; Rev. do Instituto Historico 
Brasile-íro, vol. 59; Manifesto e Pro
granuna do Centr-o- Liber·al. 

-._._--

• 

• 



Francisco Dio go !Pereira de Vasconcellos 

24.0 PReSIDENTE 

(De 29 de Abril de 1856 a 22 de Janeiro ,de 1857) 

. -'.. . 



FRANCISCO DIOGO PEREIRA DE V.'\SCONCELLOS 



FRANCISCO DIOGO PEREIRA DE 
VASCONCELLOS nasceu a 28 de de
zembro de 1812 na antiga Villa Rica, 
hoje Our·o Preto, provincia de Minas 
Geraes. Foram s·eus . paes o dr. Diogo 
Pereira Ribeiro de Vasconcellos e d. Ma
ria do Carmo Barradas. Estudou prepa
ratorios em Ouro Preto e formou-se em 
direito peia Faculdade de S. Paulo (1835). 
lniciaoda sua carreira d~ magistrado, foi 
nomeado juiz municipal de Ouro Preto; 
juiz de direito substituto de Parahybu
na; e juiz de direito de S. João d'EI 
Rey. Passando-se pa'ra a vida politica, 
sem p,rejuizo .dos seus ca~gos de ma
gistratura, foi deputado provincial por 
Minas, varias vez·es, presidente da as
sembléa provincial mineira; chefe de po
licia de Minas, em 1842; deputado ge
rai pela sua provincia na tal em ' varias 
legislaturas, e 1.0 vice-pr.esidente de Mi-
. -

. !las, em 1843; juiz de direito da 2.' vara -criminal de Belém do Par·ã; chefe de 
policia de Minas, nQvamente, em 1849; 
.<:hefe d·e policia da Côrte em 1850; presi
dente da provincia de Minas de 1853 a 

. 1856; presidente de S. Paulo, de 29 de 

. ;"bril de 1856 a 22 d'e)aneiro de 1857; mi
nistro da Justiça ness,e mesmo anno; e, 
finalmente, se.nador do Imper,io por Mi
nas Geraes, por carta imperial de 4 de 
novembro de .1857. 

Falleceu em . 3 'de março d,e 1863; e 
~' 

seus restos descançam em Cluro Preto 
nas catacumbas do Carmo. Socio tio 
Instituto Historico e Geographico Bra
sil·eiro mereceu do, orador offieial da
quella a·ss'ociação as seguintes palavras, 
proferidas por occasião de lhe ser feito 
e necrologio: 

• 

• 

.. Francisco Diogo Pereira de Vas .. 
concellos era irmão de Bernardo Pe
reira de Vasconcellos,o mais atila
do e sagaz, e um dos mais profun
dos dos estadistas e dos parlamen
tares brasileiros e nunca podia aquel
le apparecer na tribuna que a ima
ginação de cada contemporaneo não 
visse logo o famoso lidador paraly
tico lançar-se arrojado n·a mais ar
dente lucta parlamentar, e dectri
sado pelo encanto do combate e bri
lhando-lhe a vida nos olhos a pouco 
amortecidQs, e no semblante decom
posto pela enfermidade, quebrar lan
ças com os. mais fortes dos seus ad
vers·arios, e vibrar contra eIles 03 

raios da logica mais cerrada ou do 
ridiculo mais pungente. O nosso dis
t-íncto cQnsocio não foi nem tão ha
bil, nem tão prof.undo, nem tão au
daz e sarcastico na tribuna como 
seu itmãü, foi porém mais nobre na 
palavra, mais moderado no certa
m-e, mais louvavel nos sentimentos, 
e ás vezes no vigor da argument'a
çã·o e na energia da defesa e do 
ataque parecia fazer sorrir de orgu
lho a sombra que a seu lado se 
mostra va, acudindo ao seu nome. 

Francisco Diogo foi sobretudo re
commenda vel pda sua modestia t 

pela sua probidad,e; ' a sua modestia 
foi aquella de que falia Boiste, a 
verdadeira que .não se encontra se· 
não nas cabeças vigorosas e na·s 
grandes alma,s. A sua probidade não 
tinha o medto do esforço, tinh·a o 
encanto de um attributo ingenito: 
elle era probo como a f1ôr é odori-



fera e demonstrou essa veneranda 
qualidade pela vida simples e eco
.nomica que s'empre viveu e pela po
breza em que morreu depois de vin
te annos pass-ados nas 11lais altas po

sições sociaes." 

," ,. 

Ao entregar o poder ao seu substitu
to legal, o vice-presidente dr. Antonio 
Roberto de Almeida, no dia 22 de ja
neiro de 1857, o president. dr. Francisco 
Diogo expoz o estado dos negocias pu
blicas paulistas. Desse rdatorio consta o 
seguinte, que se apresenta eUl p~sunlO: 

ELEIÇÃO SENATORIAL. - Tendo 
fallecido o senador visconde de Ube
raba (dr. José Cesario de Miranda Ri
beiro, antigo !>residente de S. Paulo) que 
representava a provinci-a na Camara vi
talicia, mandou-se pr·oceder á eleição 
para preenchimento da vaga aberta. A 
eleição senatorial e outras realisadas 
durante a presidencia do dr. Francisco 
Diogo correram em perfeita ordem. 

ESTATISnCA CRIMINAL. - Em 
1856 a jury das differentes comarcas 
celebrou 49 sessões, julgou 299 delicias 
(45 de morte e 20 de tentativa) condem
nando . 118 réus e absolvendo 181. 

INSTRUCÇÃO PUBLICA. - Conti. 
nuava a' -ser precario o seu desenvolvi
mento por falta de professorado idoneo . , 
fiscalisação e escassez de verbas. Exis. 

. tia,m 176 escolas primarias, 4 se·minarios, 
uma Escola Normal, 29 aulas de latim 
e francez, uma escola de desenho e pin
tura. Subia a 5.690 o numero de alu
mnos' matricuload'Os, dos quae,s era'm do 
sexo feminino 1.320. Achavam-se vaga, 
11 escolas primarias para o sexo 
masculino e 7 para o feminino. O semi
nario de Sant'Anna tinha 19 alumnos; 
o do Acú' 52 do sexo feminino. O de 
Itú '12 do sexo ma-scul;no e 6 do' femi

nino. Os institutos de ensino· secundaria 
contavam 480 alumnos do sexo masculi-
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no e 98 do feminino. Nas 24 cadeira. 
providas de latim e francez existiam 226 
alumnos matriculados, mas a fr.equencia 
era de 126. Estavam sendo impressos os 
rela torios e pareceres daos commissões 
nomeadas em 1853 e 1856 para estudarem 
a reforma conveniente á instrucçãQ pu
blica da provincia. 

SEMINARIO EPISCOPAL. - A 9 
de novembro de 1856 foi inaugurado so
lemnemente o seminario fundado pelo 
diocesano de então, bispo d. Antonio 
Joaquim· de Mello. As obras ainda não 
estavam <concluidas, mas o recebimento 
de alumnos começou a 29 d~ outubro da· 

• 

quelle anno. Eram 29 os matriculados 
e professores:· - Frei Eugenio de Ru-
melly, frei Firmino de Sentelhos 
padre Joaquim José Gomes d·e 
t'Anna. 

e o 
San-

,CULTO PUBLICO. - Existiam 19 
coma,rcas ecelesiastica's e 105 parochias. 
O governo forneceu 16 :422$640 rs. para 
reparos de matrizes. 

COLONOS. - Apezar dos esforços 
empregados pelo governo provincial, aa 
xiliado pelo g-"'r.al, só se poderiam ob
ter colonos do sul da AUemanha e da 
Suissa. O fazendeiro -Silverio Rodrigues 
J ordão pediu a vinda de 30 familias de 
agricultores estrangeiros J sendo attendi· 
do mediante a fiança do senador Fran· 
ci·sco Antonio de Souza Queiroz, que se 
responsabilisou pelas despezas de trans
porte e primeira installação. Foram res
cindidos os contractos para a vinda de 
27 colonos portuguezes e 17 allemães. 

COLONIAS EXISTENTES NA PRO
VINCIA. - Existiam as denominadas -. 
Senador Vergueiro; G~tubá; Florencc; 
Sete Quédas; Independencia; S. José de 
Corumbatahy; Morro Azul; Tapéra; 
Santa Barbam; S. J eronymo; Cresciu
mal; Dôres; Tatú; Bôa Vista (Campi
nas); S. Lourenço; Pouso Alegre do 
Jahú; Morro Grande.; Bôa Vista (Am
paro) ; .em todas ellas havia o serviço li
vre ao lado do escravo, este em maior 
-escala. 
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o presidente elogiou a colonia - Se· 
nador Vergueiro - dirigida e desenvol
vida pela competencia do seu proprie

tario, o notavel agricultor senador Ni
colau Pereira de Campos Vergueiro. 

ESTATISTICA. - Por todos os mo
tivos devia ser continuada a da pro
vincia. gsta va organisada a esta tistica 
de algumas comarcas: - Guaratinguetá, 
com 59.313 habitantes; Tauba,té, 55.782; 

J.acarehy, 70.774; Capital, 48.260; Cam
pinas, 53.479; Mogy-Mirim, 63.571; 
Franca, 35.777; Sorocaba, 61.360; Itape
tininga, 62.566; Santos, 30.146; em to
da,s ·essas comar'cas cultivavam-Be ce
reaes, ca1fé, canna de -assucar e algum 
chá; as dJe Ca·mpinas e Piracicaba eranl 
as preferidas pelo elemento estrangei"ro. 
A população da provincia era em 1856 
de 541.028 habitantes, assim discrimi
nada: 254.299 individuos nacionaes li
vres; 89.853 estrangeiros ; 196.876 escra
vos. Outros calculos da vanl á província . . -"- . 

a população de 600.000 habitantes. 
CA TECHESE E CIVILISAÇAO DOS 

INDl.oS. ~ Esse serviço era dirigido 
pelo brigadeiro José Joaquim Machado 
de Oliveira. Os aldeamentos exist",ntes 
eram: - S. João. Baptista" Bau['ú, Pa
ranapanema e S. Sebastião do Pirajú; 
motivos de ordem superior e força 
maior impediam que ess e trabalho d~ 

catechese e civilisação tivesse o desen
volvimento e resultado desejav.eis. 

:PAÇO PARA A ASSEMBLE'A PRO
VINCIAL. - Era necessario adquirir ou 

construir predio para a reunião dos re
presentantes do povo. As 'salas do pa
lacio do governo, por elles occupadas, 
não eram sufficientes. O presidente en
tendi,a ser necessarib re;solver a res
peito. 

SECRETARLA DA PRESIDENCIA. 
- Em virtude da lei de 7 de maio de 
1856 fôra reorganisada. Ha dezoito an
nos a rn-edida que então se poz em pra

tica vinha sendo instantemente reclama
da. O movimento de papeis subiu a 
37.045 peças. O presidente mostrava-se 

satisfeito com a reforma que elaborou 
,e congratulou-se com a provincia pelos 
bons resultados que logo appare<:eriam. 

THESOUlMRIA PROVINCIAL. -
Era necessario adquirir predio para 
funccionar separadamente essa reparti
ção, que ~té então funccionava annexa 
á Geral. O quadro da reeeitad·não era 
Iisongeiro, comparado ·com o da despe-

, 
sa do exercicio de 1855-56. A rendi nes-

•• 'l ' 

s'e exercicio foi de 841 :267$441 Prs.; a 
despeza subin a 853 :664$306 rs. 

REPARTIÇÁO GERAL DE TER
RAS PUBUCAS. - Dirigida pelo bri
gadeiro José Joaquim Machado de Oli
veira proseguiaem seus trabalhos de 
me·dição e demarcação. 

.oBRAS PUBLICAS. - O presidente ., 
pediu a creação de uma repartição que 
se occupass,e das obras publicas com 
zelo e com-petencia. 

AGUAS ROTAVEIS DA CAPITAL. 
.- Era grande a falta sentida pela po
pulaçãoJ que enl sua maioria servia-se 
das aguas do Tamanduatehy, impro
prias ao· COnSUlTIO e perigosas á saude 
publica. O engenheiro VV. ElIiot fôra en
carregado de proseguir nos estudos para 
solução do momentoso assumpto. Devi
do ao elevado custo das obras, o presi
dente auctorizou sómente ,a canalisação 
do Tanque de Santa Thereza, na im
portancia de 21 :218$510 rs. A solução, 
porém, não satisfazia, pelo que mistér 
se tornava que a assembléa legislativa 
désse á presidenóa maiores e sufficien. 
tes meios afim de que a, Capital pos
suisse bôa e abundante agua potavel. 
Essas obras montariam a quasi duas 
centena's de contos. O referido enge
nheiro entregou ao presidente longo e 
detalhado relatorio dos trabalhos pro
jectados. 

CASA DE CORRECÇAO. - Conti
nuavam as ohras. As quatro salas pres
tes a serem concluídas bastariam para 
receher 120 condemnados. A casa. de cor
recção contava 78 presos sentenciados. 

ESTRADAS.. - Tinham sido repara-
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das e melhoradas as d'e Itú; Porto Fe-. 

Iiz, Pir,apora, Capivary, Indaiatuba e Pi ·· 
racicaba. As camaras municipaes de J a
carehy e S. José representaram sobre a 
abertura de uma estrada (dos Poncia
nos) qu.e, partindo de Jaguary (Minas 
Geraes) pas·sasse por Braga·nça e Tau.
baté. A presiden<:ia por falta de meios 
nada podia fazer em proveito dessa im- o 
portante obra. 

VIA FERREA. - Por decreto nume
ro 1759 de 26 de abril de 1856 foi au
ctorisada a incorporação da companhia 
que construisse estrada de ferro entre 
Santos e Jundiahy. 

NAVEGAÇÃO A VAPOR. - Ia ser 
iniciada ,a navegação a vapor nos porto3 
intermedi,arios de Ubatuba, S. Sebastião, 
Santos e Iguape, como parte da linha 
- Côrte-Desterr.o. 

INSPECTORES DE ESTRADAS. -
P ediram-se informações· circumstal!lcia
das sobre o estado das estradas aos 
respectivos inspe<:tores. 

PONTES. - Estava concluida a de 
ferro sobre o Casqueiro e entregue ao 
transito publico. Era obra sol ida e bem 
a·cabada. Media 677 palmos entre as ca
beceiras e 25 en tre os corr.imãos. Des 
cansava sobre nove pilares de c·antaria. 
.A ponte de -desembarque em Santos pre
cisava ser tomada em urgente conside
ração. As· despezas subiriam a 19 :380$000 
rs. O assumpto fôra submettido ao go
yerno geral pelo ministerio da Fazenda. 
Estudav,a-se a melhor colJocaçã("""'",·a a 
ponte da Prãinha. A ponte de Jacar-ehy 
estava em construcção adiantada; e a 
do porto do Parahyba, concluida. As 
obra's do c,aes de Santos'· ·pr.oseguiam 
mas o tempo de sua conclusão ainda 
não podia ser determinado. 

,LAZARETO PARA MORPHETI
COSo - O orçamento para o seu· edi
ficio fôra de 246 :000$000 rs.; mas sen
do a verba consignada apcnas de ..... 
36 ,000$000 rs., mistér se torn·ava que o . . 
poder legislativo resolvesse a respeito. 
. . 

CEMITERIO DA CAPITAL. - Ti-
• 

nham sido gastos em suas obras ..... 
6 :964$600 rs., e fôra aberto novo cre
dito para mais 2 :035$400 réis. Joaquim 
M'ar<:elJino da Silva tinha privilegio ex
clusivo para conducçã-o de cada!v·eres, 
não sendo prohibido aos particulares 
qualquer outro me io de transporte. 

DINHEIRO DESPENDIDO COM 
ESTRADAS, PONTES E DIVERSAS 
OBRAS. - Em 1856 gastou-se a quan
tia de 208 :512$056 rs. COm pontes, es
tra-das, cadeias e diversas outra·s obras. 

ILLUMINAÇÁO PUBLICA. - Anto
nio Salustiano de Castro contractara a 
illuminação publ ica da Ca,pital a gaz li
quido, por 18 mezes , ao preço de 7$000 
rs. mensaes por lampeão das ruas; e 
10$000 por lampeão da Penitenciaria. O 
pre'sidente pediu á a.ssembléa providen
cias para ser augmentado e melhorado 
o serviço de illuminação. 

SAUDE PUBLICA. - Não se t endo 
desenvolvido na provincia o cholera
morbus, foram dispensados os medic6~ 

. contractados para a defesa da saude pu
blica. O serviço de vaccina contr"- a va
ríola fazia -se regularmente . O estado 
sanitario era.. satisfactorio em toda a 

• • 
prOVlnCta. 

HOSPICIO DE ALIENADOS. - Em 
31 de dezembro de 1856 existiam 20 en
fer,mos, mas esse numero por occa"sião 
do rela torio (janeiro de 1857) era de 
33. A casa era insuHiciente e precisava 
de urgen tes reparos. 

HOSPITAES. - O da Capital (San
ta Casa) funccionava com a possivel 
r'egularidade, nos seus diversos departa
mentos. Vivia principalmente de seus 
r.endimentos, que provinham dos juros 
de 70 apolices da divida publica, 50 ac
ções do Banco do Brasil e aluguel de 
30 predios urbanos, tudo num total ge 
10 a 11 contos de renda annual. Os 
d·e Ubatuba e Bananal eram instituições 
de fraquissimos recursos; {) de J acarehy 
estava sendo construido; o de Santos 
teve no exercicio de 1855-56 a renda or
dinaria de 9 :152$712 rs" e a extraordi-



-- 257 

naria de rs. 13 :821$424. Tratou de 276 
enfermos; o da Constituição re·cebeu 19 
enfermos no anno anterior ao relatorio . 

TERRENOS DIAMANTINOS. -
Mandou-se examinar os terrenos adja
centes ao ribeirão - Santa Barbar" -, 
no munici-pio d·e Franca para, em CU1U

primento a ordens do minis teria da Fa
zenda, apuror s.e eram diamantinos OJ 

-nao. 
RBGULAM,ENIDS. - Expediram-se 

para arrecadação da decima urbana e 
bens d·o evento. 

TACHYGRAPHIA. - Manoel José 
Vaz Junior recebeu o auxilio de 800$000 
para ir á Cmte exeT<:ita·r-se naquella 

. arte para depois ser apr·oveitado na as
setnbléa legislativa provincial paulista. 

PALACIO DA PRESIDENCIA - Re
oebeu Os <:oncertos urgentes de que 

• neces,sltava. 
FORÇA PUBLICA. - Constava de 58 

praças da Guarda Nacional; 227 homens 
do' Corpo Fixo; e 350 do Corpo de 
P'ermanentes. Havia. porém, claros. 

• 

THEATRO DA CAPITAL. - Não foí 
possivel ac·côrdo com o emprezario An
tonio Bernardo Quartim para a resci
são do contracto com elle celebrado para 
a construcção do theatro. Sendo assim, 
ficaram as obr&s paralysadas para me
lhores tempos financeiros da provincia. 

Foram esses os esclarecimentos que 
o presidente dr. Francisco Diogo p.,rei
ra de Vasconcellos deu ao vice-pr.esideu
te, dr. Antonio Rob·erto de Almeida, 
quando, em 22 de janeiro de 1857, lhe 
entregou o poder. 

• 
• * 

BIBLIOGR.APHIA. - o sel1ador 
Franci,sco Diogo só deixou r·elatorio; de
correntes dos cargos que e><erceu. So
br·e elle vêr jorna·es da época tio seu 
fallecimento e - Revista do Inst ituto 
Historico e Geographico Brasileiro; Sis-
50n, Galeria dos Brasileiros mustres: 
Teixeira de Mello, Ephemeriiles. 

----
• 

• 



• 

• 
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José Joaquim Fernandes Torres 

25.0 PRESIDENTE 

. 

(De 27 de SeÍ'~mbro de 1357 a 17 de Abril ide 1860) , 



JOSE' JOAQUIM FERNANDES TOR
RES nasceu a 17 de abril de 1797 
na freguezia do Furqu irn. munlcipio e 
cida<ie de Ma,rianna, Estado doe Minas 
Geraes. Fez seus estudos primarias e 
secundarias em collegios mineiros, que 
sempre foram afamados pelo bom pre
paro dos ·s-eus aluli!-.os. Ain da mu ito 
joven partiu para a Europa. matriculan
do-se na Universidade de Coimbra da 
qual recebeu o diploma de bachare l em 
sciencias juridicas e soc iaes. Por decreto 
de 21 de fevereiro de 1829, foi nomeado 
lente da Faculdade de Direito de São 
Paulo, então recem-creada. Exerceu o 
magisterio superior até agosto de 1833, 
quando se demittiu de lente e ded icou-se 
por algum tempo á carreira da tuagis
tratura. 

Induzido pelos seus amigos lnineiro5, 

entrou para a vida politica como mem
bro da Assembléa Legislativa de Minas 
Geraes, sendo eleito depulado nas le · 
gislaturas de 1835 a 1837 (que foi de 3 
annos) e nas biennaes de 1838 a 1839, 
e, finalm"n1e, na de 1842 a 1843. Foi 
tambem eleito deputado geral por Mi
nas na legislatura de 1838 a 1841; r e
eleito para a de 1842, ,não tomou pos'se 
por toer s-ido d~ssolvida 3/ Assembléa 
Geral. Eleito para representar a mesma 
provincia de Minas em 1845-1847, pre-, 

sidiu aos tra:balhos da Camara dos Depu
tados Geraes. Escolhido senador, pela 
então provincia de Minas, desempenhou 
o mandato na Camara vitalicia desd e o 
anno de 1847 até 1869, quando falle
ceu. Foi presidente da provincia de São 
Paulo desde 27 de setembro de 1857 até 
17 de abril de 1860, Como vice-presiden-

te, administrou a provincia de Minas 
Geraes desde 11 d'e março a 4 de junho 
de 1863, passando O governo ao presi
dente effectivo conselheiro João Crispi
niano Soares, um dos n1ai-s imp ortantes 
vultos da sociedade do seu tempo. 

O dr. Cri:spiniano Soares era paulista 
e consid erado o maior jurisconsulto bra
sileiro; e contado talubeln como tal en .. 
tre os est rangeiras. 

Por duas vezes o sena,dor Fer
nandes Torres teve assento nos Con
sdhos da Corôa: - a primeiu como 
ministro da justiça, _ no gabinete de 
2 de maio de 1846; e a segunda como 
ministro do Imperio no gabinete de 3 
de agosto de 1866, sob .a presidencia do 
conselh eiro Zacharias de Góes e V23-

conce11os. As datas e fact os acima 
apontados resumeln a carreira publica 
do conselheiro José J oaquim F ernandes 
Torres. que foi int elligencia robusta, 
homem illusltado e patriota sincero. 

Um dos seus biogmphos assim ~.he 

traça o perfil moral: - "magistrado 
mantem impoHuta sua toga, inspi rando
se exclusivamente 110,5 preceitos da lei 
e dictame-s da justiça ; lente de direito 
doutrina habilmen te a juventude, dando 
constantes provas de capacidade na 
sciencia que professava ; parlamentar 
revelou sempre a par de solidos conheci
mentos grandes aptidões para0 honroso 
desempenho do ma"dato popular. que 
reiteradamente lhe foi confiado e que 
nobrenlente ex'erceu, durante mais de Uln 

terço de seculo; honlem de governo sou
be conciliar a perfeita fidelidade devida 
ás id-éas e principio-s do partido liberaI 
na ITIonarchia, ao qual -.sempre perten-
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ceu, iigurando neHe, e por muitos annas 
como um dos chefes mais illustres e res
peitados em Minas Geraes, com os de
veres não menos elevados de patriota, 
administrando com prudencia e 111odera~ 

ção, e buscando jamais afastar-se das 
normas da justiça no empenho do bem 
geral de seus concidadãos e da patria, 
<l. cujos 'interesses dedicou esforços me
ritorios, pre,sÚlndo-lhes numerosos e im
portantes serviços no decur so de sua 
longa vida publica". 

José Joaquim Fernandes Torres foi 
produeto do seu propr io merecimento j e 
a conquista que fez de tão elevados car
gos e funcções que .exerceu nobremente 
envolve a su.a memoria. numa suave au
reola de respeito e admiração. O notavel 
politico mineiro foi membro do Insti
tuto Hi,storico e Geographico Brasilei· 
'ro; minist ro da Justiça em 1846; sena
dor por Minas em 1847; presidente de 
São Paulo em 1857; minis t ro do impe
rio em 1866. Falleceu na cidade de São 
Sebastião do Rio de Janeiro no dia 24 
de dezembro de 1869, contando mais de 
72 annos. 

* • 

Em seu relataria apresentado á As
sembléa Legislativa, o presidente expoz 

• 

o estado dos negocias publicas como 
se vae vêr. Esse documento é de 2 de 
fevereiro de 1858. 

TRANQUILLIDADE PUBLICA.-
- Como todo o Ilnperio, a provincia 

• permanecia em paz. 
SEGURANÇA INDIVIDUAL. - Os 

crimeS' commettidos no anno de 1857 
apresentaram uma somma inferior á de 
1856, pois neste anno O total foi de 295 
e em 1857 de 241. A segurança indivi
duaI não se achava num estado satis-
·factorio , mélJS não inspirava • senos re-

, 
celas. 

ADMINISTRAÇAO DA JUSTIÇA. 
- Não satisfazia ás neces sidades pu-

bl icas. Para isso era nec-ess·ario tomar 
varias provid encias como: a creação de 
Relações eln todas as provindas; a sub
divisão das comarcas ; refó rma no Tri
bunal do Jury; e finalment e a refórma 
no regulamento de custas . Durante o 
anno de 1857 foram celebradas 39 ses
sões do jury, houve 83 condemnações e 
137 absolvições. 

FORÇA PUBLICA. - O Corpo de 
Permanentes no seu estado completo 
era de 350 praças; o eHectivo de 302, 
faltavam por conseguinte 66. O s"n.'iço 
militar na provincia era em grande t)a r
te coadjuvado pelo Corpo da Guarnição 
Fixa,commandado pelo tenente-coronel 
José Antonio da Fon seca Galvão. Com
punha-s e ell e de: duas companh,~ s de 
infanteria cuj o estado eifectivo "1'a de 
104 praças, f.altando 59 para o COllli!!c' 

to; e uma de cavallaria contando 48 c 
faltando 16 para o seu estado completo. 
Estavam destacados na provincia: dois 
alferes e quar en ta e duaiS praças, e [,:jra 
della para dive·rsas diligencias : um capi· 
tão, dois ten entes e vinte e. tres pr:i
ças. A chavam-se na capital em 1858, 39 
praças. 

A Guarda Nacional achava .. se divic ida 
em 11 commandos • superlOres, um em 
cada comarca, á exc$.pção da . de Jaca
r·ehy que abrangia o commando S~lpe

rior da cidade deste nome e o de Pa
rahybuna. Compunham-se elles de: 36 
batalhões de inf.anteria, 6 secções de ba
talhões, 2 companhias a vulsas e I secção 
de companhia: 3 corpos e !O esquadrões 
de cavallaria. A reserva constava de 1 
batalhão, 22 companhias avulsas e 14 
s ecçôes de companhias. 

SAUDE PUBLICA. - Além de alguns 
casos fataes de bexiga no Bananal , Tau
baté, Guaratinguetá, Mogy-Mirim e . 
Jundiahy, nenhuma outra enfermidade 
com car·acter epidemico appar'ec·eu em 
1857, a não ser a coquelnche que não 
poucas victimas fez na cid·ade de Igua
pe. Tendo apparecido em dezembro de 
1857 no bairro de Tapinhoan a epide-
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lnia da bexiga, o presidente ordenou á 
camara de Caç·apa va que fizesse todas 
as despezas nece·ssarias para cortar o 
des'envolvimento do mal, auctorisando-a 
_nlesmo a estrabelecer uma enfermaria 
em que fass'em convenientemente tra
tados os indigentes atacados da mo1es
tia. -

ESTABELECIMENTOS DE CARI
DADE. - Os estabelecimentos de cari-
da.d·e existente.g na capital, Bananal, 
Ubatuba, Santos, Jacarehy, Itú, Sorooa
ba e Constituição continuavam a pres
tar á indigencia os cuidados necessa
rios, No Hospioio de Alienados desta 
capital existiam 28 enfermos, Entraram 
em 1858, 15; fa11eceram 5, curaram-se 3, 
e sahiram não curados 2, Na casa de 
expostos, administrada pela Irmandade 
de :Jisericordia - da capital existiam até 
L' de julho de 1857, 50 creanças; en
traram mais 15 e falleceram 11, em 1858. 

Lazareto. - A Lei n, 27 de 18 de abril 
dt 1855 auctorisa\'a a construcção de 
11m Lazareto para 200 morpheticos men
dig-03 na Fazenda de Sant'Anna ou ern 

c 

Qutr:] local mais apropriado, consignan
do-se a verba de 36 :0003000 1"5. Não f 01 

levada a effeito essa obra porque o e1l

genheiro que levantou a respectiva plan-
, , 

ta, apresentou um orçan1ento, cUJa CI-

fra excedia -aos recursos da província. 
Havia em Itú um estabelecin1ento com 

o qual a provinda dispendeu no anno d: 

1857 a quantia de 800$000 com o trata
mento de 13 morpheticos que ne11e exi3-

, 
tmm 

VACCINA. - Era regular e propor
cionado aos poucos meios consígnados .. 
o estado da vaccina em toda a prov~n·· 

cia, De janeiro a junho cle 1857 só em 
algumas fr.eguezias vacc.inaram-se 3.267 
pessoaiS de- ambos os sexos. 

INS1'RUCÇAO PUBLICA. - O esta
do da instrucção publica não era pros
pero como se desejava nem tambem 
desanimador, principalmente no que di
zia respeito á mor-alidade dos professo
r·es, que em geral procedialn bem, me-

recendo a confiança dos paes de famí
lia. Menos feliz era a situação a res
peito da capacidade intellectua1 de mui
tos dos professores; e a prova disto 
achava-se no facto de existirem apenas 
40 professore.s definitivos de instruc
ção primaria do sexo masculino entre 
107 cadeiras que se achavam providas, 
s,endo as restantes daquelle numero 
preenchidas por 15 professores interinos 
e 52 engajados. 

O numero total de cadeiras, professo
res e alumnos, em 1857, era o que se 
segue: cadeira's publicas: - da Escola 
Normal 1; de primeiras letras, inclusive 
as de ambos os Seminarios desta cidade 
190; particulares ·de primeiras letra's, in
clusive a do Semi11'ario de Educandas 
de Itú 105. Sommam as de instrucção 
primaria 296. Publicas de latim e francez 
31; de desenho e pintura 1; particular'", 
para o ensino de varias materiras de 
instrucção secundaria 54; SOln-mam a·s 
dessa instrucção 86. Total da·s cadeiras 
382, Proiessores de instrucção primaria: 
publicas, inclusive os dos Sernll1'arios e 
Escola Normal 170, Particulares, inclu
sive a professora do Seminario de Edu
candas de Itú. 98, Sommam 268. Da ins
trucção secundaria: publicas 24, parti
culares 40, Sommam 64. Total dos pro· 

fessores 332. Alumnos matriculados nas 

escoh" publicas, Seminarios 'e Escola 

Normal 5,847: das parhcu1ares I. 928. 

Tota! 7.775, Das aulas publicas de ins

trucção secundaria, inclusive as de de

senhd e pintura 243, das particulares 

342, Sommam 585. Total cle a1umnos, 

8,360. 

Seminario de Educandas - Este esta
belecimento instituido em 1825 pelo pr;-

, 
ll1elro presidente que teve esta prOVll1-

cia, o finado visconde de Congonhas do 
Campo, achava-se eln estado de não 
Dlais pre-star-se aos fins de sua institui
ção. O avultado numero de educandos 
que continha .. inlpossibilita'\"a o ingres.5o 
de nova's 111eninas que se acha\"atn nas 
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• 

Clrcumstanclas de ali receberem educa-
-çao. 

Seminario de Sant'Anna - E ste est'a 
belec imento, dirigido pelo tenente coro
nel Bento José de Moraes fun·ccionava 
regularmente. Os educandos applica
vam.~e ali com algUlTI proveito ao es
tudo de primeiras letras; e os habitos 
·de moralidad e, qu e adquiri ram, devidos 
sem duvida ao zelo do dire ctor, os fi ze
ram procurados para caixei ro's . 

Seminario Episcopal - Este estabele 
cimen to em fr equen tado po r 62 alum
nos que colhlam bastant e aproveita 
m ento, e dos qu aes 3 fora m admittidos 
g ratuitament e e 8 sem. satisfaz erem a ::i 
mensalidades por inteiro. Funccionavam 
as a ulas de t heologia moral e dogma 
tica, 'catheds.mo ra c,io.cinado, philosoph ia, 
ma thematicas, geographia, historia, la-

• • 
t im, francez, mUSIca e canto gregOrIano. 

CU LTO PUBLICO. - A calhedral 
paulistana, qu e , tinha em seu soli o o 

exmo. bispo d. Antonio Joaquim d e 
M ello, contava um ar ced,ago, um arci
pres te, chantre, subchantre, thesoureiro 
mór e dez conegos" H avia mais um 
mestre de cerilnonia'S do solio, onze ca .. 
pellães, sei s moços de côro, um orga 
ni sta e um m estre de cape11a. A pr0-
v inc ia estava dividida em 19 co n1arcJ.S 

ecclesiasticas, 106 egrejas parochiaes " 6 ' 
capellas curadas, que eram as de NO S5" 
Senh OTa do P a trocínio, M Boy, S . J osé 
da Campanha, Espi r ito Santo do Rio do 
P eixe, Nos'sa Senhora da Consolação e 
Cuba tão. Achavam-se vagas as fregu e
zias do Sapé, Buquira, O', Campo Largo, 
Itaquery, J ahú, Jaboti ca ba l, S . Simão, 
S. Sebast ião da Bôa Vista, Carmo da 
Fra,nca, e Juquiit; e as ca pellas curada s 

do Cuba tão, Espirito Santo do Rio do 

Peixe, S. José da Campanha e M Boy. 

Havia n"" diversas freguczias 31 viga

rios collados, 69 encommendados e 18 
coadjuctores ou capelláes curados. As 
matrizes da provincia achavam-se cm 
deplora vel estado. 

COLONISAÇAO. - Ningu em desco
nhece que a coloni sação é m ateria do 
mais v ital Íntere ss e para a sociedade 
br·a si leira. Ella é o meio mais proficuo 
para sust entar a nossa agricultura. A 
provincia de S. Paulo, dizia o presidente, 
notavel pela fertilidade de seu solo e 
pureza de seu clima, fôra de longa data 
preferida pelo governo imperial, para a 
séde dos nucleos d e população estran
geira. Desde 1828 que ella r ecebia em 
seu seio familias européas, que hoje se 
achavam disseminadas pelo terri torio, 
applicando-s e indi.sti nctamente á indus
tria íabril, agricultura e comm ercio. E 
posto que o r esult ado não correspo ndes 
se aos sacrifíc ios, que nesse sen tido fi
zeram o governo imper ial e a provincla, 
todavia não fomm completam ente perdi
dos, porque ainda que pouco, alg um a cou

sa lucraram. 
COLONIAS. - Achavam-se termma

das às perturbações que houve em 1857 
na colonia Ibicaba, pertencent e ao se
nador Nicolau P er eira de Cam pos Ver
gueiro. Reinava completa tranquill idadc 
nas dem ais colonias da provincia. Era 
esse r esu lt'ado, em g rande parte, devid8 
aos esfo rços do desembargador Manoel 
de Jesus Valdeta ro, encarregado dc r es
tab elecer a ordem nas colon ias. Tão be
nefica fo i a influ enc ia exercida por esse 
m·agistrado, com ,sua fiscalis ação que a 
lnaior part e dos faz endeiros co lonisado
res reclamava a cont inuação annual des
sa inspecção, como medida indi spensa vel 
aos int eresses da colonis'ação. 

No anno de 1857 não se es tabeleceu 
nem di s·solveu nenhuma colonia . Em 
1858, exist iam 4.078 colonos, não se in
cluindo nesse numero os de Nova-Ger
mania, Pouso Aleg re do José, do estabe
lecimento denominado - Morro Gra,,
de - pertencente a Joaquim Eufrosino 
de Olive ira Queiroz, e os da colonia de 
Domingos José da Costa, qu e contava 
308 habitantes, no anno de 1855. Com
par.ando- se o nume ro de colonos de 1855 

• e 1857 via-se qu e houve um accrescltno 
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de 869 individuos pelo menos, p01S que ! 
em 1855 existiam 3. 517. -

CA TECHESE E CIVILISAÇÃO DOS 
INDIOS. - A civilisação das - tribus il1-

. digenas, er·a um dos objectos que deviam 
merecer os mais serias cuidados. O bri
gadeiro dir ector geral dos indios pouca 
esperança tinha de obter resultados 
apreciaveis. A população dos dois uni
C05 aldeamentos, que existiam na pro
vincia, era de 640 individuos de ambos 
os .sexos e de div ersas idades. Trezentos 
e tantos indios evadiram--se da provincia 
do Paraná e estabeleceram-se na fr egue -

, . 
zia de S. João Baptista, com bastante 
prejuizo para os seus habitantes. 

MOVIMENTO DA POPULAÇÃO. -
Nas 51 parochias e que eram a metade 
das existentes na provincia houve: 12.583 
nascimentos e 6.453 obito s, sendo 9.940 
na's cimentos livres e 2.643 escravos; e 
4.768 ' obitos livres, e 1.397 escravos. 
Houve 2.309 casamentos livres e 686 es 
era vos. 

, 

AGRICULTURA. - A agricultu ra, 
fonte perenne doa prosperidade e riqueza I 
para todo's os povos, era tambe m a uni
ca industria, a que com vantagell1 se 
podiam d'edicar aq uellas nações qu e, co
mo o Brasil, começ'avam à sua exist en
cia. O apparecimento da industria iabril 
só mais ta·rde poder ia ter logar, porque 
as fabricas dependiam dos productos da 
.agricultura, vivendo da transforma ção 

de suas materias prim,a·s; e essa trans
formação exigia superabundancia de bra
ços, e muitos cab edaes e conhecimen
tos, que por ora não se encontravam. 

GENEROS ALIMENTICIOS. - A 
carestia de generos de primeir-a neces~ 

si·dade, que se tinha manifestado em va
rios ·pontos do Imper io, fez -se tambem 
sentir na· provinda. Com eHeito, a ces
sação do trafico, dimil1uindo os br·aços 
empreg-ados na lavoura devia trazer, co
mo resultado -nec-essar·io, a ca.re stia dos 
viveres; a colonisação estrangeir'a, di ·~ 

minuta como era não bastava para sup
prir a falta dos '-'ue o trafico deixou de 

trazer. A diff iculdade com que se lu
ela va era cons equencia dos auxit ios di5-

• 

pensados sem prudencia a fabricas que 
nenhuma garantia -de estabilidade oHe
r eciam. O augmento dos consumidores, 
resu.1tal1lte da. emigração est rangeira, e 
do afas tamento daquelles braços da la
voura , contribuiu poderosamente para 
os embar·aços com que se lucta va. Se to
das es sas isenções e auxilias tivessem 
concorrido para favorecer emprezas 

agricolas, não se esta r ia à braços com 
cris e tão a terrador·a. 

ESTRADAS. - A da capital a San
tos em dezembro de 1854 occupava 350 
operarios estrange iros. Em 1858 poucos 
eram os operarios contractaclos que a;n
da existiam nessa est rada. Os trabalho; 
estavam em extrao rd inaria despropor
ção com os operarias. ali ·empregados, e 
além disso, a despeza era exccs·siva eril 
relação a esses trabalhos. Além de um 
administrador e um fei tor geral. ex,;-
•• • • tla ln 1l1spectores, vlce-lllspectores e 

apontadores, cu jos s.erv iços limitavam- se 
a d irigir os t rabalhadores, em numero 
qu e não exigia tanlanho pessoa'} de fisca
'isa.ção. A 7 de outubro d·e 1857 tendo o 
pres·idente exigido do res[}ect ivo admi
nistr.ador informações circumstanciada3 
sobre esses e diversos outros pontos 
com ·as quaes não se ·satisfez, d-emittiu-o 
por portaria de 16 do mesmo m ez. Foi 
então encarregado da direcção da estra
da o engenheiro W. Elliot, conhecido 

por suas habilitações. Tendo occol'riJo 

algumas duvidas a r es peito dos servi

ços e ferias relativas ás estradas a car
go do referido engenheiro Elliot, solici
tou elle a rescisão do contracto, sendo 
nomeado para substitail-o o engenheiro 
Francisco Gonçalves Gomide. O enge
nheiro Gil Florindo de Moraes tinha a 
seu ca-rgo as estrada-s da Penha e Jun . 
d iahy, e as obra-s puil>licas da capitaL 

Da Capital ao R.io Claro - Sob a d:" 
recção do engenheiro Elliot foram feiuJs 

• 

alguns conc·ertos de importancia, achan
do-se eUa em bom estado. Na part'e de,-
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ta estrada, que fica entre Jundiahy e 
Rio Claro existiam alguns atalhos. 

Da Capital a It6. - Era uma das me
lhore,s da provincia, graças á actividade 
e zelo do respectivo inspector Augus

to Certain. 
Taubaté a S. Bento do Sapucahy.Mi. 

rim. - Achav,a-se exgottado o credito 

de 8 :000$000 r's., consignado para a es
trada de S. Bento do Sapucahy-Mirim 
que tinha de substituir os antigos cami
nhos do Tremembé e Quererim. Tendo 
chegado 'ao conhecimento do presidente 
que essa estrada, além de não diminuir 

;a.s distanciais, importaria numa despeza 
muito superior ás forças da provincia, 
foi mand'ado o engenheiro Gil Florindo 
á cidade de Taubaté para examinar am
bas as estradas, apresentando a sua opi

nião, Informou o dito engenheiro que 
s'eria necessario gastarem-se mais de 
40 :000$000 rs., para a realis'ação de tal 
obra, sendo seu parecer que se rnanda?se 
reparar a que pass,ava pela capella de 
Tremembé . 

Municipio de Iguape. - Foi posta á 
disposição do inspector Luiz Alves da 
Silva a quantia de 2 :000$000 rs., para 
applical-a á estrada da Marinha, e rs. 
3 :000$000 para as obn"s da estrada que 
seguia até Xiririca. 

Itapetininga. - A0havam-se em máu 
estado as estradas deste mun1clPlO, es
pecialmenteas que se dirigi·am ao Pa-· 

• fana. 

Exame de estradas. - O official da 
Secretaria, engenheiro civil João Soar C::i, 

proeedia a todos os exan1es necessarlos 
na estrada de Taubaté a Ubatuba, aiim 
de organisar o orçamento das despezas 
provaveis para a construcção de urna 
estrada de rodagem entre aquellas duas 
cidades. Os cidadãos José Domingues de 
Castro e Antonio Francisco de Gouvêa 

e Castro abriram á sua custa e com 
seus escravos, na serra de Ubatuba, uma 
boa extensão de estrada, prestando-se 
ella ao transito de carros. O dr. J oa
quim Floriano de Godoy, que muito se 

I tinha esforçado para a realisação dessa 
empreza de tão alta itllportancia, per
correu a cavallo toda a nova estrada, 
sem o menor c,mbaraço, e COll1 facili
dade igual á que se encontrava na ser
ra de Santos. 

Pontes. - Em principio do anno de 
1858, tomou a presidencia a deliberação 

de m'andar construir uma ponte nova 
com cabeceiras de pedra sobre o rio Pa
rahybuna em S. Luiz, que ficou conclui-

. da. Mandou-se entregar á camara mU
nicipal de Queluz a quantia de réis .... 
2 :000$000, consignada no orçamento para 
uma ponte sobre o rio Parahyba, dei
xando a mesma camara de applical-a por 
julgal-a insufliciente, Marcelino Gerard, 
en1preSarlo da ponte sobre o rio Para
hyba em J acarehy, communicou que ella 
se achava concluida; o engenheiro Luiz 
José Monteiro opinou pelo recebimento 
por ter sido feita de conformidade com 
a respectiva planta, Estava terminada 
pela quantia de 1 :300$000, a ponte sobre o 
rio T,ietê em Itaquaquecetuba, contra
ctada com Joaquim Rodrigues da Silva. 
A' camara municipal de Mogy-Mirim foi 
entregue 1 :000$000 r5., para as pontes 
sobre os rios Tucura e Mogy-guas'Sú. 
Representando a camara de Mogy das 
Cruzes sobre a necessidade de se cons
truir no ribeirão Ypiranga uma ponte 
com cabeceiras de pedra, foi auctorisada 

• 

a despender com ella 1 :000$000 rs., e 
bem assim 600$000 rs., com outra de ma
deira sobre o rio Parahity que seguia 
para Santa Isabel. Foi determinada á 
camara de Ubatuba em virtude de requi
sição sua, a c.onstrucção da ponte de 
pedra sobre a fóz do rio dá Barra, de
vendo combinar, tanto quanto fosse pos
sivel a solidez e perfeição d'a obra com 
a economia dos dinheiros publicos. • 

A' camara de Sorocaba foi entregue a 
verba ,de rs. 3 :500$000 para ser applicada 
á factum de uma ponte no logar deno
minado - Caguassú - e a alguns me
lhoramentos da estrada que, partindo 
dessa cidade, ia encontrar-se com a de 



267 

pa-apora. Não poude o empresario da 
ponte sobre o rio Sorocaba, em Pirapora, 
concluil-a no prazo marcado, sendo este 
prorogado. Aos cidadãos Luiz Antonio 
Pereira e outros, da villa de Pirapora, 
foi permittida a ·construcção, por sua 
conta, de uma ponte sobre o rio Ca
pivary, e de um aterro pr·oximo ao mes
mo rio, afim -de poderem utilisar-se da 
estrada, que tinha sido aberta, ha mui
tos annos, entre essa villa e a cidade de 
Constituição. 

CADEIAS. - O ar t igo 16 do orça
men to auctorisava o governo a desp en
der o que fosse necessario com o alu 
guel de uma casa, que servisse de Paço 
á camara municipal da capital. Era ' essa 
med ida sem duvida ditada pe lo conheci
ment o que tinha a Ass embléa Provin
cial, da falta de accommodações da . ca
deia, visto que posteriormente auctori
sou o dispendio de 3 :000$000 rs., para 
r eduzir-s e a prisões a parte occupada 
p ela referida c·amara. Querendo exe
cutar o citado a rtigo, o presidente en-
. 

carregou-a de alargar um predio com as 
accommoda ções precisas. Em data de 
17 de dezembro de 1857 oHiciou a cama
ra ao presidente, expondo contra essa 
m edida, varias razões, qu e lhe parece
ram attendiveis. Dizia eBa que a neces 
s,dadede se rlar maior espaço a essas 
prisões, eln que se achavaln accunlulados 
criminosos de todos os pon tos da pro
vínc ia , não era um moti vo sufficient e 
para prival-a de seus antigos Paços; 
porquanto era certo que o numero des
ses presos diminuiria cOllsideravelmen # 
te. logo que como era de esperar, cada 
comarca pudesse contar em seu centro 
uma bôa cadeia . 

Além disso que, se foss'e decret ada 
a conti'nuação das obras da casa de cor-

. 
r ecção, menor seria ainda o nunlero de 
presos ali retidos. Propunha finalmente 
o arrendamento de um predio, que se 
edificari'a no largo de S. Gonçalo, onde 
poderiam funccionar o J ury, a Secreta
ria de Policia . e darem suas audiencias 

os juizes de direito, delegados e sub
delegados e outras auctoridades. O pre
sidente discordava neste ponto da opi
nião da camaTa, porque não só o ar
rendamento de semelhante predio, a 
compra de sua mobilia e de mais uten-.. 
silias indispensaveis, impor ta 'la nu ma 

despeM consideravel, como porque, da 
mesma sorte 'que a camara, poderia o 
jury continuar no mesmo edificio a ce
lebração de suas sessões. Pela circular 

I de 23 ,de 'Outubro de 1857, o pres idente 
exig ia d·os juizes. de direi to. esclareci -

. 
mentos. sobre as cadeias existentes nas 
respect ivas c-omarcas, concertos que re
c1am·avaln e desp czas provave is com a 
sua realisação. A cadeia da cidade de 
Franca continuava em mau esta do, 

achando-se adea ntados os trabalhos da , 
que se estava construindo. Era lastilna
vel D estado da de Batataes, ameaçan
do a t é total ruina. Informava o respe
ctivo juiz de dir eito que com 600$000 se 
poderia occorrer á sua conservação. Pre
cisava a cadeia da cidade de Gnaratin-

\ guetâ, a melhor de toda a comarca, de 
• 

varios trabalhos de ünpor tancia, para os 
quaes foi posta á disposição da canlara. , 
a verba de 2 :000$000 rs. Era indis pen-
savel cO:J struir- se uma na villa de San
ta Branca. 

Em data de 3 de novcmb'ro de 
1857, o pres id·en!e o·rdenou que entre
gassem á camara de Santos a verba de 
500$000 r s. decret ada para .a su·a cadeia; 
e rs. 4 :000$000 á camara de Itapetiningo 
para. a desta cidade. 

MELHORAMENTOS E OBRAS PU
BLICAS DA CAPITAL. - a) Casa de 

. Correcção - Eram grandes os progres
sos da casa de correcçá'ó, j á a respeito 
á rehabilitação moral dos sentenciados, 
e já nos melhoramentos do edifi cio. Des
de a inaugur·ação da P enitencíaria foram , 
a e\la recolhidos 142 sent"ncia-dos, dos 
quaes 30 sahiram por terem cumprido as 
respectivas penas, e 23 por serem re
movidos para a cadeia, tendo fallec:do 
11 na enfermaria da casa. Em 1858 ex;, -
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;< :: :-ç~C'~, nurnero este que havia I 
~::-:- b:-'::'-.-cn-;ente augmentado porque 

~"- ::.-:,~,--~ concluido o terceiro raio of-__ ~ ..... a\_-.. , 

i - co _. r do O ediiicio accommodações para _c __ '-c., 

ma:, -lO lI1dividuos. 
O:: sentenciados, que existiam na Pe

::itenciaria, continuavam a empregar-:'le ' 

com vant.agelTI nas officinas ali estabe .. 

lecidas, subindc o seu prodnc~o a 111a1::; 

de 12 :000$000 es., em onze mezes do 
anno de 1857. 

b) Theatro. - Por falta de accôrdo 
com o capitão Antonio Bernardo Quar

tim, deixou de ter execução a 1:::; 11. 31 
de 17 de maio de 1856, que habilitava o 
governo com todas a.s faculdades neces
sarias para rescindir o contracto pelo 
qual se obrigava construir U111 theatro 

na capital. Communicou eIle ao presi

de-nte, que não s'e oppunha a- 'essa res'CÍ-
• são, uma vez que o governo qUlz;,:sse 

celebrar um novo contracto, sobrf; A.S 

bases .seguintes: 

'l.a. - Fornecer a provincia um ter
reno com as dimensões necessarias, para 

• • a construcção de um theatro com uo 
camarotes espaçosos. uma tribuna de· 
cente para a presidencia, uma platéa, 

corredores, camarins, etc. 

2.' - Obrigar-se a dar 20 :OOOSOOO rs., 
além da quantia já existente em seu 

poder, em tres prestações iguaes, sendo 

a 1.11. logo depois de assignado o contra

cto; a 2,~' um anno, e a 3. a dois annos 

depois, dn'ondo a obra ficar conc1uida 

no prazo de tres annos, contados da 

data do contracto. 

3.' - Ficar-lhe pertencendo o uso

fructo do theatro por trinta annas, fin

dos os quaes o governo poderia dispor 

da sua metade, dando-lhe preferencia, 
visto ser considerado como sacio no edi
fício. 

• S.a _ O governo nome-ana um en~ 

genheiro para "erific",r a solidez do edi
ficio, e a facil execução do seu plano. 

Nomeada pelo presidente uma commis
são composta dos srs. barão de Tieté e 

clrs. Gabriel José Rodrigues dos Santos 
e Antonio Joaquim Ribas, afim de exa
lTIinal-as, e apresentar seu parecer, foi 

firma·do o contracto á vista de serfa

voravel aquelle parecer. 

'c) Jardim Publico. - Achava-se no 
melhor esta-do de conservação possível. 

od) lIlumiuação Publica. - O presiden
te vendo que terminava em dezembro de 
1857 o contracto celebrado com Antonio 

Salustiano de Castro, mandou com a ne
cessaria antecedencÍa aiÍixar editaes, 

convocando concurrentes. Apresentou-se 
unicamente o referido Antonio Salustia

no de Castro propondo-se a fazer a dita 
illuminação. mediante o pagamento de 
93000 n. mensaes por lampeão das ruas 

e praças, e de 15$000 rs. tambem men

,aes pelos do pala cio d,a presidencia, casa 

de correcção e exterior da cadeia. Ape

sar de ser o preço elevado, foi assigna

do o respectivo contracto, imposto pela 
cbsoluta falta' de concurrencia. 

e) Encanamento das aguas. - Ou
vindo os constantes e bern fundados cla
mores sobre a falta de ,agua potavel, que 

se observava nesta capital, onde exis
tiam disseminados por varias pontos 

não menos de 15 chafarizes- novos, po

rém, tão mal fornecidos, que uma gran

de parte da população via-se obrigada 

a recorrer ás aguas impurRs do rio Ta

manduatehy, onde eram geralmente lan

çadas as immundicies da cidade; foi o 

presidente pessoalmente examinar o de
posito ou tanque onde se reuniam as 

v'êrtentes que alimentavam os ditos cha

farizes. Observou então que pelo ex· 

golto que existia em um dos lados do 

açude, e que devia ser unicamente des
tinado a dar sahida á superabundancia 

das aguas nas occa.siões das enchentes. 

4.' - Daria todas as garantias, que 

fossem necessarias para segurança da 

Fazenda Provinciall, suje,itando-s·e mais 
ás muItas razoaveis para firmeza e 
sancção do contracto. 1 escapava-se inutilmente e em pura per-
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da uma con sideravel porção de agua , 
que, a seu ver, seria sufficiente pa ra 
alim entar cinco ou seis novos chafari
zes, ou pelo menos para que os existen

tes . fos sem amplamente fornecidos. 
Fa ze ndo estas observações ao enge

nh eiro <l quem tinha sido incumbida a 
nova canalisação, d is·se -Ihe eUe qu e se· 
melhante perda era occas io na da pe la es
treit esa do s tubos , cuja capacidade era 
inferior ao volume d'ag ua fornecida pelos 
ma nanciaes. O mal, porém, se existia, 

. estava feit o, e o que cumpria era re
mediaI-o, procurando-se aprove itar toda 
a agua, que se perdia, por meio de um 
segundo e ncanamento, isto em ben efi cio 
da população. 

f) Calçamento das ruas, estradas e 
pontes. - A camara muni cipal solicitan
do ao presidente, o emp edregu lhamento 
da rua d e São Bento, mandou elle em 
21 d e novembro de 1857, pôr á sua di s
posição 5 :000$000 para aquc ll e fim. E m 
dat a de 18 de dezemb ro do mesmo ann o 
mandou igualmente entregar -lhe ..... . 
3 :000$000 r s. para começa r os melhora 
mentos da rua do P iqu es á Con solação, 
orçados em 9 :150$000 rs. Achava-se con
cluido o calçamento· dá la deir a da Ta
bat ingu éra. Em virtud e da r eq uisição da 
mesma camara, mandou que os trabalha
dores da estrada de J undi'ahy ultimados 
algu.n s concerto s que aUi fizeram. se em
pregassem na e.st rada da capital á P e
nh a. Constando qu e as po ntes - Orano 
de e Pequena -, no at err a do de San
t'An na, reclamavam alguns reparos, ap
pro·vou a proposta pela qual se obrigava 
o engenheiro civil A ntoni o José Vaz a 
fazel-os, pela somma d e 1:136$000 r s. 
Mui tas outra ~ obras publicas de m enor 
impottancia fo ranl auctorisadas . 

OB]ECTOS DlVE RSOS - NAVE
GAçÃD. - Entraram em Santos, pro
venientes da navegação de longo curso, 
67 barcos de vela e 1 vapor, com a lota 
ção de 21,951 ton eladas e 625 pessoas 
de tripulação; 7 conduziram colonos d e 
diver sos portos extra:ngeiros , 16 vi·eram 

em las t ro de portos do Imper io e 45 
carregados de gene ros do ext erior. Sa
hiram 68, sendo 51 com carga para por
tos extrange iros, e 17 em lastro para 

portos do Im pe rio. A navegação de ca 
batagem foi a segu,inte : en t raram 273 
na vios, sendo 170 a vapor e 103 de vela, 
com 34.890 toneladas e 3.966 pessoa'S de . 
tri pulação. Sahiram: 232, se ndo 107 de 
v ela e 125 a va por com 24.433 t onela das 
e 3.839 pessoas d e tripulação. Em Igua· 
pe entraram 63 na vios sendo 34 de vela 
e 29 a vapor, com 2.299 toneladas e 83 
p essoas de tr ipulação. Sahiu egual nu
me ro de emba rcações com a s me smaoS 
toneladas e t ripula ção. O ma ior num ero 
de entradas qu e se notava no porto de 
Santos, relativam en t e ao da s sahidas , 
procedia de não despacharem sempre 
para ,sahir, qu a ndo vinha'lTI dos portos 
do Su l, os vapores da em preza de nave
gação entre os por tos da Côrte e Sa nta 
Cathar ina, con tractada com o governo. 

D os portos d e S. Sebastião e U batuba 
não vieram inform aç ões. 

E XPLORAÇÃO DOS RIOS TIETE' 
E PARAHYBA. - Por fa lt·a de pessoas 
suff icientemen te hab ilitadas não foi exe
cutado o art. 11 da lei de 7 d e m a io de 
1857, que auctori sava amplament e o g o
verno para mandar explorar os rios Tie· 
tê, d,esde esta cap ita l <lité o ponto em 
que se approximava do Parahyba e es te 
até o lugar denominado - Cachoeira. 
Co nvencido do brilha nt e fu turo que a 
navegação des t es rios promettia não só 
aos municipios banhados por elles , como 
a to da a provinCial continuava o pres i
dente a esforça r-se para levar a effeito 
essa explora ção. A impos,sibilidade em 
que -se acha va a prov incia de reali sar 
esta e ou tras obras do nle.s mo ge nero, 
deram-lhe a conhecer que os meios pe
cuniarias da provinda, ainda que parcos, 
er am todavia superiores á desp eza com 
o pessoal necessado ao serviço. 

ESTATISTI CA. - O ar t. 9.° da lei 
do orçamento de 7 de maio de 1851 es ta 

I belecia este se rviço, e pe la le i n, 14 de 



19 de julho de 1852, era elI e subvencio
nado, em consequencia do que teve de 
ser montado, encarrega·ndo- se ddle o bri
gadeiro José Joaquim Machado de Oli
veira, que o desempenhava COlU appro
vação da presidencia. Comquanto, po·· 
rém, fosse o trabalho da es t atistica sus 
penso pelo art. 20 da lei do orçamento 
de 20 <le .março de 1856, não ",oude a pre
sidencia prescindir des's e serviço, tanto 
mais que o encarregado del!e havia-lhe 
decla rado, que prosegu iria neIle de bom 
grado i quer fo sse ou não estipendiado; 
e ac hava-se o pres idente habilitado para 
declarar, que nenhuma interrupção hou
v e nesse serviço, por ma iores que tives
sem s ido suas exigencias, já pelo gover~ 

no imperial, já pela admin istração pro· 
vincia1. 

DEMAR CAÇÃO DE TERRENOS. -
Solicitou o presiden te do Min istro do 
Im perio em data de 3 de novembro de 
1857 au ctonsação para demarcar por 10-
t es, em qualquer dos mun icipios de Igua-
pe) Xiririca ou Cananéa, as 6 leguas em 
quadro de terras, concedidas a esta pro
vincia pela lei n. 514 de 20 de ou t ubro 
de 1848. Por falta de pessoas habili t a·· 
da's e dos utensilios necessar ios não fo i 
dado andame nt o aos respectivos traba -
lhos. 
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tensão das praia·s daquelIa cidade. Esta
vam a concluir-se as obras do quartel. 

SBCRET ARIA DO GOVERNO. - O 
expedi ent e era tão avultado, que o pes
soal ela repartição, não poner)a dar-lhe 
o andam ento e trazel-o em dia, si não 
houvesse da sua parte zelo e dedicação 
pelo se rviço. Os empregados da secreta
ria, cujo numero não podia ser reduzido t 

sem notavel desvan t agem de> se rviço, 
rec ebiam vencimen tos não 
naes aos seus tr abalhos. 

• proporclO-

CONTADORIA PROVINCIAL. 
Pelo art. 6 da lei n. 27 de 7 ele maio de 
1857. foi a presidencia auctori sada a re
fo rmar a Contador ia Provincial sob con
dição porém de não ser posta em exe
cuçã o a reforma, sem approvação da 
Assembléa Legisla tiva Provinc ial. Dizia 
o pr es iden te; - 11 Bem de6eja va sub
mettcr agora á vossa cons ideração o in
dicado projecto de reforma; ma·s COlUO 

poeleria eu fazel- o, tendo apenas quatro 
mezes de exercido na ad m1n is tração de s
ta provincia, onde avultavam objectos 
import.ante·s I que denlandavam acurada 
attenção, e a que havia dedicado todos 
os nl 0mentos de que pod ia dispôr?" Li
mitou- se, po is, em cumprinlento da c í
tada lei, a ma ndar o uvir a esse respeito 

1 o in spector da Tbesouraria, que, na 

-- II qualidade de ch efe da repartição, devia 
In formava a camara mu nicipal que po- possu ir conhecimen t o dos defeitos que 

CAES E QUARTEL DE SANTOS. 

dia- se calcular em 120 braças, 60 das 
qu aes já estavam cobertas com lages la 
vradas de can taria, a obra feita do novo 
paredão, regu lan do de 6 a 7 palmos de 
altura e de 3 a 5 de grossura . Além des
sa obra, ent re as ruas ]osephina e Octa
vi ana, e e,m outros pontos , foi levan
tad o o antigo caes e completado o ater
ro existente. Consumiram.-se cerca de 
15.000 carradas em aterros, O caes que 
se achava con cluido, e cuja maior par
te ainda estava por aterrar, occupava a 
parte do líttoral, correspondente á rua 

do Quartel, fica ndo portanto a inda pri
vada desse m elhoramento a maior ex-

a pra t ica lhe t eria fe ito descobrir na 
organisação act ua l, c dos meios de evi
taI-o s. Lembrou t ambem, a necess idade 
da separação da s Thesourarias Gera l e 
Provincial, porque achava que um só ho
mem por ma ior q1,le fossem suas habi}j
taçõ es e· acti vidade, não poderia sem 
desvantagem do serviço, desempenhar as 
funcçõ es de inspector de duas reparti
ções, cada uma das quaes demandava 

grande assiduidade no t rab alho, durante 

toda s as horas cI o expediente de cada 
uma daqueIlas repart ições. 

COLLECTORIA EM CARAGUATA
TUBA. - Para dar cumprimen'to ao 
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ar!. 22 da lei n. 47 de 7 c1 e mai o de 1857, 
que determinava a creação de uma col
lectoría na vi11a de Caraguatatuba, para 
o recebimento dos impostos de sahída 
dos gen eros da prqvincia exportados 

para qu alquer ponto do Imperio, e cujos 
despachos e pa-ssapor t es não soffressem 

embaraço nos pontos a que se dirigis 
se.m, so licitou o pr es ident e do ministro 
da Fazenda, em da ta de 31 de outubro 
de 1857 a expedição de ordem neces-

. , - . sana, VIst o qne esta crea çao importava 
a alteração do r egulam ento das Mesas 
de Renda s. 

IMPO RTAÇÃO E E XPORTAÇÃO. 
- A importação para a província no 

exercicio de 1856 a 1857 foi de ...... . 
11.907 :477$452 rs., sendo de rs ....... . 
518 :955$099 o valo r dos gen eros de com
mercio directo. O commercio de cabota
gem de generos naciollaes foi de ..... 
596 :237$245 r5. e de generos extrangeiros 
10.792 :239$108 r s. A exportação f O! de 
10.376:566$294 rs. De 1854-1855 a impor
tação foi de rs.6.397 :829$347, em 1855-
1856 fo i de 7.868:443$584 e em 1856-1857 
foi de 9.269 :445$122 rs. A exp"r tação 
nos mesmos annos - 1854-1857 - foi, 
no primeiro de 4.285 :083$820 rs.; no se
g·undo, de 4.314 :183$790 r s.; e no tercei 
ro, de 4.175 :838$300 r s. O valor da im
portação subia gradualmente; o da ex

portação ha via baixado: · 

FAZENDA PROVINCíAL. - Foi de 
1.014 :026$685 1's. a remia arrecadada no 
anno financeiro de 1856 a 1857, e de 
852 :481$656 r5. a despeza verificada. Ten
do sido orçada a rec eita em 771 :751$420 
via- se que houve na despeza um ex

cesso de 29 :728$230 r s. ; mas, comparada 
ella com a receita ver,ifi catda, resultav·a 
o saldo de 161 :545$029 r s. Comparadas 
amba,s a.s receitas havia sobre a orçada 
() excesso de 242 :526$685 rs. Esse su
peravit era devido ao augmento que, em 
geral, tinha ha vida em todas as verbas 
da receita provincial e com especialidade 
nós direitos de sahida, no s quaes houve 

sobre os annos ant eriores um augm en
to de 31 :877$786 rs.; e nas me ias s izas 
de escravos, qu e apresentaram o de . ... 

36 :567$194 rs. Para esse resultado tam-
•• 

bem concorreram consideravelmente as 

ren d a~ da s Barreiras de Camandoca ia e 
Itapet in inga , na prilmeira das quaes hou

ve excesso de 4 :740$000 rs. e na se
gunda 79 :348$980 r s. 

Fôra orçada a r eceita do annol de 
1857 a 1858 em 912 :050$000 rs. e a des
p eza em 646 :678$293 r s., segundo os da
dos da Thesouraria ; mas o governo cal
culou em r s. 994 :200$000 a receita 'e a 
despeza em 994 :341$563 rs., havendo as
sim um deficit que seria facilmente sup-
prido, porquanto a receita era 
feita pelo minimo das rendas 

sempre 
• provm-

cia es ; e a des peza p elo m"aximo votado, 
e ordinari alnent e não despendido. 

• 
• • 

No s"eu u·l.timo relatorio) or-gani sado 
p oucos rneze s antes de deixar a adminis
t ração da provincia, o senador presiden
te dr . J osé J oaqlU,im Fernan<les Torres 
ass im ex.poz o es talClo dos negocios pu-

• 

bli cos. Esse r el·atorio, apresen tado á as-
se mbléa legisl"ativa provincial, em 2 de 
fevereiro de 1860, abrangeu o per iodo 
governamenta,l a té 31 de dezembro de 

1859. 
Dizia O president e : - "Senhores mem

bros da a'ssembléa legislativa provincial. 
P ela terceira vez tenho a satisfacçã o de 
achar-me entre os eleitos de um povo 
illustradoafim de relatar os negocias da 
provincia que administro desde 27 de 
setembro de 1857, e fazer sobre ell es as 

reflexões " . qu e me sao Impostas pelos 

deveres da minha consciencia e inher en -
. 

tes a tão honroso carg o. S enh ore s. pr0-
pugnador sincero da doutrina consa gra
da no acto addicional á Constit uição do 
Imperio que substituindo os co n s. elho; 
geraes de provin cia pe las â5 se mblé2.s l~ 

g islat íva s provi nc ia es i undou est a i n:. !;· 

tuiçã o no sys tema de 
ses de un iã o. torça e 

<ol ;di;:car ~;;; h.~ _ . .... -~ ~ -

i n teer~dade - ri ... ,·~ ;o. 
- '-" --
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vaBto Imperio, ao passo que conferiu
lhes attribuições de summa conveniencia 
e importancia, cujos differentes caracte
res comprehende,m-se na meSllla na ture
za dos interesses locaes, de sorte que 

estas assembléas propoern, discutem e 
deliberam sobre os negocias rnais inte
ressoantes de suas provinci.as e fOfmanl 

proiectos peculiares e accommodados ás 
suas localidades e urgencias, bem vêdes 
que o jubilo que patenteio por cumprir 
entre v6s o preceito Constitucional não 
é mais do que um corollario dos princi
pias pelos quaes então combati, ven
do-os reatisados taes como os desejara, 
tendo em torno de mim cidadãos de ele
vado 111erito e intelligencia, prOlnptos de 
dotarem a provincia de leis sábias e a 
concorrerem efficazmente para o seu 
engrandecimento, tendo em lnira a sua 
prosperidade e a do Imperio Brasileiro. 
Assim, senhores, eu 'rn-e congratulo com 
os habitantes desta bella parte do Impe
rio pela vossa presente reunião. Sinto 
indizivel prazer annuncianclo-vos que 
S.S. M.M. Imperiaes e as Serenis'simas 
Princezas estão no gozo de perfeita s.au
de, e bem assim, qUE, conl0 era de es· 
perar, S.S. M:.M. o Impemdor e a Im
peratriz, na visita que se hão dignado 
fazer ,a algumas provincias do norte, têm 
sido .acolhidos com as mais vivas de
l1l0nstrações de enthusiasmo, respeito, 
<limor e fidelidade que sóem excitar os 
Principes que consagran1 todos os seus 
pensamentos á felicidade do povo e da 
patria. Tributando justiça aos vossos 
sentimentos, uno-rue comvosco, fazendo 
votos para que S.S. M.M. Imperiae, re
gressem á Côrte com a mais prospera e 
feliz viagem. 

Em data de 6 de junho de 1859, tendo 
de partir para .a capital do Imperio afim 

de tomar assento no ,senado, passei a ad

ministração da provincia ao terceiro 

vice-presidente dr. Hyppolito José Soa
res de Souza, visto conlO o prinleiro e 

segundo me haviam communicado que 

• • 

não podiatTI acceital-a por varIas ClrCU11l-

stancias. Havendo o sr. conselheiro Ma
noel Joaquim do Amaral Gurgel sido no
nleado primeiro vice-presidente por car
ta imperial de 13 de junho de 1859. 
tomou conta da administração enl data 
de 30 do mesmo mez. De volta da côrte 
reas,sumi a presidencia em data de 25 
de setembro de 1859, satisfazendo assim 
ao desejo que sempre me acompanhou 
de prestar serviços ao meu paiz e obe
decendo ás ordens do governo imperial"_ 

TRANQULLLIDADE PUBLICA E 
SEGURANÇA INDIVIDUAL. - A pro
vincia permanecia tranquilla, sem o l11i

nimo receio de perturbação da paz pu
blica. As ideias extremas e perigosa3 
dos partidos politicos, que ha bem pou
co tempo, abalavam profundamente o 
respeito ás leis, ao principio de auctori
dade e aos sagrados direitos dos cida
dãos, condemnadas pela opinião publica, 
jaziam abandonadas ou substituidas por 
aquellas que lnais se coadunavam COlll a 
illustmção e civilisaçâú do povo. Com
quanto houvesse ainda de deplorar a 
{alta de segurança individua1.\ era mister 
confessar que a estatística 'idos crimes 

ia em notavel dinlinuição. A compara
ção dos crimes c0111mettidos nos dois 
ultimos annos apresentava o seguinte e 
favoravel resultado: 1858, 286; 1859, 238; 
a differença para menos foi de 48. 

ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIçA. 
- Durante o anno de 1859 celebraram
se 45 sessões do jury s·endo julgados 312 
crimes havendo 127 condemnações e 

185 absolvições. A creação de seis comar
~as dentro dos dois ultimos annos to
\lha sem duvida alguma -contribuido pa
ra a mel,hor adn1inistração da just.iça;· 
,:ntf'etanto parecia ainda indispensavel 

. 
não já unla nova subdivisão, d·e onde re-
sultasse a crea'ção de 11lais comarcas, 

mas sim uma revisão bem estudada para 
que deixasse de existir a desproporção 
que appareda, entre algumas pequenas 

I e outras tão extensas, que não pod:am 
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ser devidamente correccionadas pelos f secções de companhias avulsas da re-
respec t ivos juizes de direi to que t inham 
a seu cargo avultado numero de impor
tanti ssima s a ttribuiç5es, 

F O RÇA PO LICIAL. - O seu es tado 
completo era de 350 praças ; o effectivo 
pOJ'ém apenas de 266. Existindo 100 
guardas policiaes engajados em differen-
t es destacam entos nos dis trictos dos 
seus domic ilios, havia um total de for
ça policial de 366 praças, faltando 84 
para o seu est ado completo que er a de 
450 praça s, comprebendidos os policiaes 
qu e o gov er·no está auctori sado a enga
jar com os lueSlm·os vencimentos dos 
P ermanentes. Em outubro de 1859 a 
Força Policial havia quasi attingido ao 
seu es tado completo. Tendo po rém em 
vista a avultada despeza feita pelos co
fres provi ~,,; iaes com este ramo do ser-

o 

viço publico, operou-se uma redu cçã o no 
numero ' dos policiaes então destacados 
por assim exigir o mau estado do The _ 
souro. 

Fazendo a menci onada red ucção, o 
pr esid ente determinou ás auctor idades 
competentes que, nos casos extraordina
rios, qUiando tivessem; neces.sid'ade de 
maior força que a exi stente ~os respe
ctivos desrtacanlent os , la.nç assem mão da 
Guarda Policial e Nacional. Além do es 
tado financeiro da provincia qu e não era 
satisfactor io, havia deficiencia de bra

ços na agricultura. Não se pediu au

g mento de força, pois em taes casos de

via ella reduzir-se ao que fosse acon se

lhado pela ma is estricta e rigorosa eco-
• 

nOfi la. 

GUARDA NACIONAL. - Existiam 

na província 12 commandós superiores 

tom 40 batalhões de infantaria, 5 sec

ções de batalhão, 3 companhias avulsas , 

3 co rpos de ca vallaria, 11 esquadrões, 2 

secções de batalhão de art ilharia, 1 com

panhia e 1 secção de compan hias avul

sas no serviço activo e 3 batalhões, 16 
secções de batalhão, 18 companhias e 11 

serva. E ra grande a falta de armamento . 

SAUDE PUBLICA. - O estado sa:1i
tario em todos os pontos da provincia 
era satisfactorio. 

CASAS DE CARIDADE. - Havia na 
provincia 8 es tabelecim entos rle carida
de, a saber: na capital, Santos, Ubatuba, 
J acarehy, Bananal, Itú, Const ituição e 
Sorocaba. ' 

ILLUM I NAÇÃO PUBLI CA. - Em 
falta de concor""ntes que offerecessem 
m e"lhores vantagen s renovou-se o con
tracto feito com Anton io Salus tian o de 
Castro para a illuminação publica da 
capital. 

I NSTRUCÇÃO PUBLICA. - Ma t ri 
cularam-se nas au las pub licas do sexo 
masculino 4 .873 alum nos e nas do fe 
minino 1. 971, produzindo um total de 
6 .844 alumnos e um excesso de 597 so
bre os qu e se matricularam no anno 
de 1859. Vinte e duas escolas pe rm ane 
ceram vagas e de 12 houve falta de in .. 
formações. Em 1850 a matricula conheci· 
da deu 2.833 alumnos de ambos os sexos . 
Havia por tanto um augmento de 4 .011, 
muitoapreciave l. Apezar do grande nu
m ero de escola s existentes a mocidade 
não adquiria a neces sa ria in strucçao nem 

obtinha conveniente cultura da in te!. 
gencia e do coração. O inspector geral 
attribuia esse mau r·esuhado á falta de 
preparação dos mest,r es para a laborio
sa e diffi-cil profissão a que se votavam, 
á aus enéia de processos de ens ino ad a
ptados· aos f in s da in st rucção pr imar ia . 

e á funest a liberdade conce'd ida aos ch e
fes de familia de r etirar das escolas 
seus filhos quando lhes aprazia. Expon
do o inspec t or geral da instrucção pu
bli ca a necessidade que tinha o governo 
de aluga r casas para differen tes escola s, 
seri a conven iente não crea,r novas fre

gu ezias, sem que os seus habitantes se 
sujeitassem á condição de ln ini·st rar casa 

.. para escola. A s cadeiras de latim e i ra,, -
• 
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cez exist entes não compénsavaln em seu 
resultado os sacrificios da provinda. 

SEMINARIO DE EDUCANDAS. -
A direct.ora deste Seminario d. Bernar
dina Eufrosina Pereira continuava a en
vidar todos os seus esforços para pôr 
em execução o regimento da cas a e 
arrancaI-a á sua deploravel situação an
terior. Os drs. Antonio Joaquim Ribas 
e Diogo de M endonça Pinto se achavam 
encar-regados de confeccionar um novo 
regulamento para o estabelecimento. 

S EMINARIO DE SANT'ANNA.
Existiam 33 educandos; durante o an no 
de 1859 ent rar am 15 e sahiram 3. A es 
cola de primeiras letras era frequentada 
por 15 alumnos externos. Os educandos 
estudavam prim eiras letra s e ·applicav·all1-

. se á oHicina de alfaiate. 
SEMINARIO E P ISCOPAL. - Deter

minou-s e que a consignação de 4 :000$000 
rs. votada para o estabelecimento, fos
se entregue em prestações visto não 
comport-ar o Cofre Provincial a entre
ga immediata de toda essa quantia. 

MATRIZES. - O critico es tad ..., fi
nance·iro da provincia forçou O adia
mento da entrega de algumas das sub
venções a matrizes. Grande numero del
las necessitava de concertos e quasi to· 
das de paramentos e alfaias. 

COLONISAÇÁO. - Sobre o assumpéo 
pensava o presidente: - "O fim da 
colonisação é sem duvida alguma o des
envolvimento da agricultura, primeira 
fonte de nossa riqueza. Além da falta 
de bmç'os que s·e torna mais sensivel de 
d ia pa·ra dia, não chegou ainda até nos 
o ensino pratico da agricultura ; não sa
bemos t irar todo o proveito do que pos-

• • 

SUlffiOS; 19no ra'm-os como se pOlisa cul-
• • 

tlvar mUlta t,e'rra com poucos braços; 

tor'nar os terrenos cançados producti
vos, e usar dos- instrumentos ara torios 
que triplicam O rendiment-o das searas, 
poupam as forças e dão maiores lu
cros. A colonisação fornecendo braços 
está nos interesses de toda a sociedade 
brasileira. O governo imperi al bem o 

tem comprehendido es.forçando-se ha 
bastante tempo, em a ttrahir ao paiz 
extrangeiros affectos ás idéa s de ord em 

e trabalho. 
Infelizmente os resultados obtidos não 

compensam os sacrificios feitos . quer 
pela província, quer pelo governo im
perial em relação á colonisação entre 
nós. E' incontestavel, s-e·nhores, qu e da 
emigração européa auferirá o Bmsil 
precios as vantagens. Infelizmente é ella 

• • • mult-o mcett'ta e escassa para nos, ao 
pass-o que concorre em larga escala para 
outros paizes da America me·nos ferteis 
que o nosso_ No anno de 1858, segundo 
infiro de um impress-o remettido á pro
vincia pelo consulado geral do Brasil em 
H. mburgo, dos emigrantes pa'rtidos de 
Hamburgo, Bremen J Antuerpia, I-Iavr e e 
Liverpool em numero de 135.865 foram 
com destino a·os Esta·dos Unidos 96.670, 
ao passo que vieram para o Brasil 6.089. 
Noto que a emig,ração havendo dimi
nuido quanto aos E stados-Unidos e ou
tros paizes no anno de 1858, porque em 
1857 o numero de emigrantes foi de ... 
283.486, avultou em refe rencia ao Bra
si l em . c-omparação aJo anno antece-den
t e. Este facto explica-se facilmente por 
haver sido subvencionada entre n6s a 
emigração em 1858. Esta refl exão cono
bora a minha opinião; e é que não te
remos colonis·ação extrangeira sem sub-- . -ve·nçoes, e qu e emquanto a emlgraçao 
subvencionada não tomar notavel- impor
ta ncia n·a.da devemos esperar da emi
gração esponta-nea. 

Mas, se en uncio estas idéas sobre a 

colonisação extrangeíra não posso tam
bem desconhecer que trilhamos caminho 
tortuoso· emqu·anto, despres'ando os po
derosos elementos da. colonisação que 
offere.ce o paiz, v<!.:,mos procuralwo unica-, 
mente no exterior, sem escolha e sem 
reserv-a .. Se só com a subvenção ao ·ex
trangeiro podemos chamai-o .já nossa 
comlminhão, porque deixaremos .emaban
dono os proprios· pat!ricios? Porque ne

garemos a mão áquelles que, cedendo á 
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classe menOS favorecida da fortu na, tor

nam-se infensos ao trabalho, entregam
se á indolencia. per sistem na inercia; e, 
soffrendo mil necessidades, avultam o 

numero de deliclos que figuram nas es
tatis t icas cr im;n",es do Imperio? Cla
mamos po, j ,. ha de braços e entretanto 

não nos utili"mos daquelles que possui
mos ! 

S in to. se nhores, que não seja propicio 
O c:::.'Ca do iina-n cial da provincia, então 

nã o deixaria de propor-vos alg uma t en
~at i Ya no sen tido de pôr em pratica as 
idé", pendirlas . A resp eito ' das colo l':ias 
êx ist ent es na provincia nenhuma alt('. ~ 

ra ção te m havido, r es tando-me _ un ica-

vi as de communicação. Infelizmente) po 
rém, houve necessidade imprescindível 
de restringir tambem as despezas com 
,referencia ás es tradas da provincia, não 

obstante o máu estado de muitas de\
las, ou de quasi todas, porque apezar 
da s qua ntias d.espendidas em out ros an 
nos, as via s de co mmu riicação 'da pro-

. . - - . VlnCla, com rara excepçao, nao r eSIS-
t iam ás chuvas. 

A parte da renda provincial destinada 
. .. . , , 

a esse lmportantlss lmo mIster e mUl-
to diminuta, de sorte que com as· qual1-

tias concedidas a cada uma das estradas 
não era possivt'i!l fazerem -se senão con ~ 

.. -cer tos provlsoflOS e nao, como tanto 
• 

inente communicar-vos qu e ' apparecendo convinha, melhoramentos perduraveis. E 
aigumasqueixas de diversos colonos con- estes só se conseguiriam mediante o sa-
tra alguns fazendeiros, e não se achan- crifíc io de cen t enas e milhares de con-
ào o governo habilitado com meios, pe- tos. A penuria dos cofres provincia,es 
los quaes se informasse exactam ente de aconselhava a possivel reducção nas des-
se us fundamentos e justiça, assiln o fiz .... -:t. pezas com as estradas, de sorte que dei-

. saber ao governo imperial, que acaba [ xaram de ter applicação as differentes 
de enviar em comrnissão a esta provin- quotas con signadas no orçamento para 
cia o dr. S ebastião Machado Nunes com algumas dellas. 

as necessa rias inst rucções aiim de estu- P ONTES. - Foram presentes ao go-
dar e remover aquellas difficuldades". verno tres propostas para a construcção 

CATECHES E E CIVILI$AÇÁO DOS das tres pontes - da Lapa, Pinheiros e 
INDIOS. - Continuava a não ser li- Sant'Anna. O assu mpt o foi adiado para 
songe iro o estado da catechese e civili- II .- T d ff'd me 10r occaSlao. en o- se o e,r eCI o 
saçã·o -dos indios na p-rovincia, Manoel Ferreira de Souza para fazer a 

ESTATISTICA. - Havendo sido res
tabelecida a direcção da estat istica, ex
pediu-se ordem ,ao brigadeiro José Joa
quim Macha·do de Oliveim afim de con· 
t inuar com os trabalhos de que fôra en-

• 

ca rregado, por offi cio da presidencia de 
12 de jnlho de 1854, vencendo a gratifi

cação de 1 :000$000. 

ESTRADAS. - Quando .se começou :l 

sentir de,ficiencia de rendas e fundos 
nos cofres da provinc i .. , julgou-se que 
corr ia ao governo a rigorosa obrigação 
de auctorisa,r unicamente as despezas ur· 
gentes· e qu e tives·s·em o cunho de uma 
inevitavel necessidade. Reduziram-se as 
despezas qu'e se referiam aos diversos 

ramos do serviço publico exceptuando as 

• 

ponte sobre o rio P",raty 

de J acarehy obrigando-se 

• • • no m:unlc lçno 

a receber··' a 

sua importancia, quando o Thesouro p.ro
v incial tivesse meios e opportunida·de 

para esse pagamento, foi acceito ·0 offe-
. 

recim'ento, at é a. importancia de o ••• 

2,000$000 r5. O artigo 2.·, paragrapho 5.· 
da Lei do O rçamento de 1858 consignou 

15 :000$000 para a cons trucção de uma 

ponte com cabeceiras de pedra sohre o 

rio Piracicaba na cidade de Constitui

çfuo. Em da ta de 25 de Agosto do mes

mo anno foi o engen'heiro Antonio José 
• • 

Vaz encarregado de examInar e a ven-
guar o loca1 mais apropriado e que mais 
va.ntagens offerecesse á commodidade 
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publica e fa-cildad-e á sua construçção. 
formulando o competente orçamento. 

Em vist,a da informação prestada foi 
escolhido o ponto em frente á principal 
rua _ daquella cidade, sendo orçada em 
18 :614$670 rs. a des-peza com a execução. 
A camara municipal da dita cidade em 
virtude de ordem do governo celebrou 

• 
O respectlV'o contracto com o proponen·· 
te capitão Joaquim Morato de Carva
lho tendo por base o_ plano apresentado 
pelo engenheiro Vaz e pela quantia or
çada. 

CADEIAS. - Rara era a cadeia da 
provincia que não reclamasse conC'ertos. 

CAES DE SANTOS. - Em data de 
2 de setembro de 1859 determinou o 
govôrno ao Thesouro que puzesse á dis
posição do administ,rador dessa obra a 
quota decretada no orçamento vigente 
para sua continuação. 

--
OBRAS PUBLICAS DA CAPITAL. 

- Eis as palavras do presidente: - "Te
nho procurado r'emover o estado cala
mitoso do ca,Içamento das ruas da ca
pital, substituindo-o por um abaula
me-ntoa pedregulho. A expe,rierucia de al
guns annos na rua da Gloria e em al
gumas secções de estradas tem eviden
ciado que o abaulamento a pedregulho 
conserva-se em bom estado por n1uÍt-o 

tempo ; além disso não dá lugar a gran
des despezas, ao passo que melhora ex
t'raordinariamen-te as ruas em que é 'em
pr-egado e prepara-as para em tempos 
mais prosperos serem objecto de um 
systema melhor de calçamento. Acha-se 
já concluida uma grande parte das ruas 
da capital, que se achavam em lamenta
vel estado. Tenho entre e1las igualmen
te procurado attender aos reparos da
quellas que são consideradas como par
te integrante das estradas de primeira 
ordem, como as que daqui seguem para 
Campin,"s, Santos, Sorocaba, Minas por 
Atibaia e Bmgança, etc. A crit-ica situa
ção da provincia quanto ás suas finan
ças forçou-me a reduzir ao minimo es- i 

tes melhoramentos, se bem que o Cofre 
P,rovincial não carregasse com taes des
pezas" . 

CASA DE CORRECÇÃO. - "Este 
est,abelecimento tem obtido notavel pro
gresso não só quanto ao melhoramento 
do edificio, como em relação á rehabili
t.ação moral dos sentenda,dos, sendo este 
resultado devido á inteUigencia e es
forços do seu administrador, o distincto 
coronel F. Antonio de Oliveira, e do di
gno capellão conego Joaquim Anselmo 
de Oliveira. O ensino de primeiras le
t,ras vae ali regularm'e·nte progr·edindo, 
não -obstante ser promovido por um mes
tre da mesma classe dos sentenciados. 
A receita da Penitenciaria durante os 
mezes de dezembrp de 1858 a novembro 
de 1859 foi de 15 :060$920 rs_ ImportanG/) 
a despeza nesse mesmo periodo em ... 
35 :738$084, carregou a provincia com 
um supp,rimento de 20 :681$720 r5. De3de 
a ép.oca de sua i11'~uguração, entraram 
para este estabe1eeimento 511 presos; 3:1.

hiram por haverem cumprido senten<;â. 
302; 111"orreram ma enf;ermari·a 19; foralTI 
.. emettidos para a cadeia 40; existem 
cumprindo sentença 150. 

Está terminada a casa da nova en
fermaria, tanto em sua parte inferior 
com-o superior. Achavam-se enl anda ... 
men to a construcção das casas para 'es
tabeIecer-se mais seis grandes officinas 
em s·egui,mento das que existetll, quando 
determinei a sua sus.pensão, attento -o 
estado critico do Thesouro Provincial, 
aguardando o seu melhoramento afim 
de mandar continuar aquellas obras co
mo conven1." 

JARDIM PUBLICO. - Este estabe
lecimento acha-se no melhor estado de 
conservação, compativcl cotn os recur

sos de 'que dispõe o seu zeloso e actl'vó 
Inspector o capitão Antoni-o Bernardo 
Quartim. 

THEATRO DE S. JOSE' - -Em data 
de 26 de maio de 1859 firmei o contracto 
com o capitão Antonio Bernardo Quar-
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tim, empresario do Theatro S. José, re
lativamente ao seu accresc imo nos ter
mos do art. 40 da lei provincial n.' 27 
do dito mez. Mandei orça'r as obras já 
f.,.i ta s e o refeddo accr'escimo l>e1os dis
tin<:tos en'genheiros coronel Francisco 
Antonio de Oliveira e tenente-coronel 
Luiz José Monteiro. Tendo em vista o 
orçamento apresenNI<lo e a quantia em 
que, pelo plano anterior, havia· s·ido or
ça<la a fan ura do theatro, que era de 
cem contos de réis, procurei chegar a 
um accôrdo co.m o emprezario e con
tracte i o accrescimo já referido e espe
ciiicado na lei citada com as condições 
seguintes: 

1.' Fica avaliado em 50 :000$000 oac
cres·c imo do theatro, segundo o plano 
com que está sendo construido; perten
cendo portanto á provincia despender 
metade dessa quantia e correndo a ou· 
tra meta'<le por conta do empresa rio 

2.' A quantia <le 25 :000$000 que a pro
vincia deve despender, na fórma do pre 
sente contracto, será entregue ao em 
presaria em p.-restações lnensaes de . ... 
2 :000$000, no progoresso da obra, sendo 
porém de 3 :000$000 a ultima destas pres
tações, relat iva ao duodecinlo mez. 

3. A Continuan1 enl vigor todas as con
dições do contracto anterior, que não fo
rem alteradas pelo presente, inclusive a 
de receber o empresario no fim d·a obra 
a quantia de 20 :000$000 rs. 

4! Para o recebimento -das custas de .' 
que trata o art. 2.' .do pres·ente contra-
cto. prestará O empresario fi.ança ido
nea no Thesouro Provincial. 

5.' Fica espaçado por mai s 6 m ezes 
o prazo ' concedido ao empresario para 
a tot.al conclusão do novo theatro. 

Na conformidade do mesmo ar!. 40 

da lei provincial n. 27 determin'ei ao The· 
souro que fizesse effectivo ao empresa
rio o emprestimo de 25 :000$000 rs., pas
sando-lhe tores letras pela fórma e tem-
1>0 'ali desigoados. Se se tratasse presen
temente <le construir um th ea tro, o go
verno empregaria todos os meios á sua 

disposição afim de que essa idéa fosse 
adiada para tempo em que as finanças 
da provincia estiveSS,ell1 em melhor es
tado; mas achando-se já com eçado e em 
andamento o novo theat.ro, e teHdo sido 
orçada em rs. 45 :000$000, pelos ref"ridos 
engenheiros, a parte já f'eita, julguei não 
dev er oppôr-me á -opinião geral e á 
vontade manifes tada pelo Corpo Legis
lativo Provincial em diversas legislatu
ras, e assim firmei com o empresar io o 
m·enciona'do contlTacto. 

Segun<lo commu;1icou,me o empres.a
rio -deste theatro, continuam as obras a 
maTchar com. regular idade. A .Compa
nhia Dramatica tem ultimamen te experi
m entado algum progresso, e o velho edi
ficio em que funcciona tem soffrido me
lhoramentos. 

ENCANAMENTO DAS A GU AS. -
O auastecimento de agua potavel é ~Çm 
contestação uma das prime iras necessi
dad·es desta capital, onde uma grande 
parte da popul.ação se vê na necessidade 
de recorre r ás aguas impuras do r io Ta
manduatehy. Este mal só poderá ser 
completa'mente r·emovidocom a canali

sação das agu·as da Serra CantaTeira, 
Que o governo es tá auctorisado a iazer 
. '. por em pratlca, Junt a.mente com a ca-

mara municipal da capital, que terá de 
concorrer para esse Ílm com doi3 t2rços 
da quantIa por que foi contractada essa 
obra. Ser-vos-ão renlettidos os· esclare
cimentos ·existentes na Secretaria do Go
verno sobre ·esta materia, e bem aSSIm, 

os orçamentos apresentados pelo enge
nheiro Gil Florindo de Moraes t. dr. 
Carlos; Rath, das des pezas a fazer- se 
c-om o aprovell.amento de todas as agua~ 
dos tanques, que fornecem a capital e 
onde s·e perdem, s.egun<lo in.formações 
dadas ao gove rno, em 24 horas, 259.200 
m edidas dagua qu e devidamente enc~na
das, podem fornecer com abundanc:a a 
agua para consumo da cidad·e aquem do 
Anhangabahú. O engenheiro Gil apr,-
sentou o seu orçamento 
de 6 :300$000 rs. 

• • na lmporta nc.a 
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o dr. Rath indic-ando a obra que de
v erá ser jeita para aproveitar todas as 
agua s e cons·erval-as sempre com ass·eio 
t" dev ida limpeza, orça a despeza Cl11 

52200~000" . 
COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO 

FLUVIAL. - Em data de 2 de dezem
bro de 1859 insta llou-s.e a sociedade -
Dois d·e Dezembro -, cujo fim era a 
navegação do rio Tietê' entre S. Paulo 
e Mogy das Cruzes, por meio de um pe
queno vapor aproveitando-se o rio dos 
Pinheiros que SQbe até os rios Grande e 
P equen'Ü na estrada de Santos. Os es 
tatutos foram remettidos ao Governo 
Imperial, palra que, sendo approvadQs, 
fosse lega lmente incorporada a mesma 
sociedade. 

PREDIO PROVINCIAL. - Em ob
servancia á disp osição do art. 31 do or
çamento vigente, eHectuou-se a ' compra 
da chacara do Conego Joaquim do 
Monte Carmello pela quantia de .... . . 
30 :000$000 oa prazos de um, dois e tres 
annas, a contar de 1.0 de janeiro do cor w 

rente anno, com letras de 10 :000$000 ca 
da uma, e com o premio de 6 % ao 
an no desde a data das mesmas; conce
d endo o dito Conego ,a parte do seu 
predio s ituado na rua da Esperança, ne
ces sa ria para o -novo th-eatro que ali se 
construia, não só para assentalnento do 
edificio, como tambem para a rua na fór
ma do plano adaptado pelo governo, e 
obrigando-se a fornecer a mobilia para 
o S em inario de Educandos que se esta
bele cer na mesma chacara. 

CONTRACTO COM O CIDADÃO 
JOAQUIM ROBERTO DE AZEVEDO 
MARQCES_ - Sendo de indubitavel 
conve ni encía ,e necessidade a publicação 
dos -actos do governo, firmou -se com () 
cidadão Joaquim Roberto de Azevedo 
Marques. em da t a de 13 de dezembro de 
1859, contracto para essa publkação. As 
cOtldições do contracto eram as seguin
tes: 

. 1.' . Obr igava -.se ° emp resa rio a co n'
se-rvar o actual format o do "Correio 

Paulistano", e a eleval-,o, caso julgass e o 
governo nec.essario, para nelle imprimir 
todos os "ctos officiaes da presidencia, 
e -expediente do Thesouro Provincial, to
'dos -os arrtigos e m emorias relativas á .. 
lavoura e industria, cuja publicação o 
governo julgasse convenient e, assim co
rno as discus sões da As·selubléa Provin
cial com ·as mesmas condições do con
t'facto exist·ente. 

2.' A imprimir os Relatari as da pre 
s·idencia, balanços e orçamentos, guias 
do T hesouro Provincial, as Leis, ' Acto.:; 
e Prot-estos da Assembléa Provincial e 
Circulares da Secret"ria do Governo e 
os demais papeis que o governo julgasse 

-necessa'tlOs. 
I 3.:1. A receber em · sua -casa, vestir e 
I ens-inar a arte typographica a dois edu-
, i candos do Seminario de Sant'Anna, até 

que adquiriss-ern habilitações para subo. 
• • • 

s lsttrem por SI meSlnos. 
4. ' -Oempresa'rio receberia para pa

gamento dos trabalhos mencionados a 
qu"ntia de 10 :000$000 rs. por anno em 
prestações mensaes, e o ' adeantamento de 

igual quantia, d e que tratava o a rt . 39 
·da referida lei, a prazo de 6, 12 e 18 
m,ezes em prestações iguaes. 

5.' Esse adeantamento seria r eembol
sado ao Cofr e Provincial no prazo de 5 
annos, tempo de dur,ação do contracto, 
por m eio de desconto da quinta parte 
da importancia das impr·essões m'encio
nadas. 

6.' O desconto de que tratava a quin
ta condição começa·ri,a na data da en
trega das letras- que deveria passar ao 
Thesouro Provincial com os supra ditos 
prazos, e seria ta,mbem feito men salmen
te. 

7.a O enlpresario obrigava-se, para 
garantia do contrac to, a dar uma hypo
theca do seu actual es tabelecimen to. 

8.a .o contracto começaria 
de 1.' de janeiro de 1860. 

• a VIgorar 

'9.- Correria por conta do empresa rio 

\ o fo.rnecimento d e todo o pap'el necessa-
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rio ás impres-sões a que se obrigava pelo 
contracto. 

PREMIOS. - Mandou-se entregar ao 

cidadão Urras Emygdio Nogueira de 

Barros o premio concedido por lei pro
vincial ao fazendeiro que colhesse mais 

de 100 alqueires de trigo produzido na 
provinda, visto haver sido por elle pre

enchida esta condição. O governo fôra 
tamlJem informado que o cidadão J oa

quim Pinto de Castilho e Mello tambem 

colheu igual, senão maior< porção de 
trigo. 

SEPARAÇÃO DAS THESOURA-
RIAS GERAL E PROVINCIAL. - Por 

acto de 8 de outubro de 1859 foram se
paradas ,as· duas Thesourarias, sendo no
meados nessa mesma data o dr. José Vi
cente da Costa Cabral para o cargo de 
inspector do Thesouro Provincial. e o 

dr. Francisco José de Azevedo Junior 
para o de procurador fiscal provincial. 

SECRETARIA DO GOVERNO.-
Continuava sob a direcção do dr. )030 

Carlos da Silva Telles. Era avultado o 
s·eu expediente. Os papeis do archivo, 

que, antes da reforma operada pelo re
gulamento de 7 de janeiro de 1857 se 

achavam em desordenl e ~onfusão, esta
valll competentell1ellte ordenados e guar
dados. 

FAZENDA PROVINCIAL. - São es
tas as palavras do presidente: - "O 
estado das 

lisongeiro. 
despeza do 

finanças provinciaes não é 
Pelo balanço da receita e 

anll'O de 1858-1859 que ser-
vos-á presente, infer·e-se, que sendo a 
renda desse anno de 1.038 :245$240 rs., 

importou a despeza em r5. 1.089 :447$032, 
apparecendo assim uma differença de 
despeza sobre a receita na inlpOl'tancia 

de 51 :201$792 rs. A renda verificada .. po
rém, nesse periodo foi unicanlentc de 

.797 :131$599 rs., de maneira que fez ;·acé 
a aql1ella ·des·peza juntamente com rs .. _ . 
180 :000$000 de emprestimos feitos peb 

Caixa Filial do Banco do Brasil; ..... . 
100 :000$000 de auxilio do Governo Geral; 
e 12 :316$433 rs., proveniente do empres-

timo feito pela Caixa Oe depo;:,e,' .... ,

portando tudo em rs. 292 :316~+l.3, 
reunidos á renda verificada de ...... . 

797 :131$599 rs. perfazem a samma d: .. 

1.089 :447$032 rs. despendida. 
Notareis que a dita somma arrecadc.,Jc;,. 

em pouco excede á despeza fixa do 111e;

IDO anno financeiro, de s'orte que. appa

recendo muitas outras despezas necessa
rias como ,a.s que se fizeram com estra· 

das e outros melhoramentos, a provincia 

ver-se-ia ainda en1 mais serias embara· 
ços· financeiros', a não serelll os empres

timos contrahidos ·e o auxilio do gover

no geral. Comparando a despeza decre
tada com ,a despeza auctorisada e veri

ficada, ver eis que o governo tendo em 
vista o mau estado das finanças, ope~ 

rou nellas un1a grande reducção, acon
selhada peJ.a rigorosa necessidade de não 
plantar no presente os germens' ruinosos 
de um compromettimento futuro que so
brecarreg,aria a p-rovincia de males inca 1-

I cuIa veis. 

Assim, estou convencido de que os 

I deveres do governo foram por mim com
prehendidos -e executados·, quando, ape
nas discriminado o prejudicial des·equi-

librio entre a receita e despeza, curei de 
estabelecer entre ellas a necess'a-ria har

monia, lançando mão. das restricçães que 
ao mesmo governo cabe o. alvitre de 
oper'ar. Da rnesm'a fôrma, e talvez em 
n1aior escala, hei procedido no exercicio 
que corre de 1859 a 1860 - de sorte que 

s'e ainda não me .; dado o prazer de an
nundar-vos que o estado das finanças é 
tal como o desejamos - posso comtudo 

as's'egurar-vos que o equilibrio entre a 
receita e despeza se acha restabelecido 
desde o mez de janeiro - sendo que 

nos ultimas mezes do anno civil findo a 
caixa do Thesouro achava-se alcançada 
em mais, de 40 :000$000 rs. Para obter 
·este resultado lancei mão de todos 0'-1 

meios e esforços que me p,areceram con

ducentes a tal fim. Se. por um lado CDn

tinuava a restringir varias despeza:: -

apesar d,as instancias e recla:lJ.acões. em 
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contr·ar io a qu e me referi no artigo -
Estradas -, por outro tratei de torna r 
dfectiva a arrecadaçãco de d iver sas e 
não pequ enas quantias, que existialTI en1 
podcr de alguns colleáores, e que já de
ver iam ter sido recolhidas ao Thesouro 
Provincial. Para esse fim deterrilineí ao 
digno capitão Antonio Rodrigues Velloso 
Pimenta que com as çompetentes in s 
trucções do insp ector do Thesouro Pro
vincia;l soe dirigi sse ás povoações do nor
te da provincia para. receb er nas res
pectivas Collectorias e estações fiscaes 
os saldos que ndlas existissem arrecada
dos e qu e não houvessem ainda entrado 
para o Thesouro. 

d'a excedente a mil contos. S-~ndo, porém, 
muito avultada a. desp eza fixa provincial 
que se eleva, senão a tnais·, com cer'teza 
a 700 :000$000 r s., se toem o governo vis

to na dura -impossibilid.ade de fazer á 

provincia os beneficios que desejára, vi '6 -

to como com a modica quantia restante 

não chega rá jamais a prover as diver sas 
ne-cessidades e melhoramentos de sum-

• 
ma importancia que se acham fora do 
quadro da. despeza fixa. Para que, se-- . nhores, o governo se na-Q veja no anno 
futuro rodeado de identicos embaraços, 
re a provincia privada de varies nl elho
ramentos, parece-me que o Corpo Le
gislativo Provincial tem de op tar entre 
a creação de novos impostos; o restabe
lecimento dos que foram em IR58 abo
lidos ou municipali s·ados, ou a diminui
ção da despeza da provincia. Pelo orça
mento apresentado pelo ThesoUI (\ , ve-

Este offlicial desempenhou perfeita
mente a commiss·ão de que fôra encar
regado, de sorte que com os saldos re
colhidos e com uma parte do auxilio ul
timamente concedido á provincia pelo 
Governo Geral na importancia de .... 
30 :000$000 rs., quantia que mandei pas-· 
sar para a Caixa Prov incial, se poude 
conseguir a harmonia hoje existente en
tre a re ceita 'e despeza, harmonia que o 
governo se esforça por continuar a con
servar. Do quadro dem onstr,ativo da re-

II r eis que a r eceita da provincia foi cal
culada para o anno financeiro doe 1860 
a 1861 em r s. 1.016 :163$769 e a de:;peza 
em 706 :008$791 ". 

• 
ceita e despeza provincial durante os 
primeiros quatro m·ezes do ex ercic io cor
rente, v ere is que atting iu aqu ella a 50fl1-

ma de 445 :686$234 r s., importando a des 
peza em 370 :785$431 durant e esse m es 
mo per iodo, não sendo as sim des·ani
m4dor o estado das finanças, porquan
to a continuar a rec eit a nessa progres 
são, como se deve esperar, teremos no 
fim do anno financeiro um tot al de '"n- I 

* * 

BIBLIOGRAPHIA. - O conselheiro 
Fernandes Torres escreveu relatorios, 
d.ocumen t.os e peças' officiaes em v ir
tuue dos cargos qu e exerceu e lhe im
punham esse dever. Sobre elle vêr Xa= 
vier da Veiga, Ephemerid es Mineira" 
vol. 4.', pagina 396; Teixeira de Mello, 
Ephemerides; J ornaes do Rio ao tempo 

do falle·cimento. 

• 

• 

• 
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Polycarpo Lopes de Leão 

26.0 PRESIDENTE 

(De 17 de Abril a 22 de Outubro de 1860) 



POLYCARPO '[ O'PEÇ, 
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POLYCARPO LOPES DE LEÃO 
nasceu na cidade de São Salvador da 
Bahia de Todos os Santos a 26 de fe
vereiro de 1814, sendo filho legitimo d·e 
João Lopes de Leão e d. Quintina Luzia 
do Amaral. No anno de 1829, tendo-o 
seus mestres dado por habilitado em 
portugu-ez, latim, francez, inglez, geo
graphia, historia, rhetoriea e philosophia 
racional e moral, em janeir·o do anno se· 
guint e, 1830, s·eu pae o mandou para 
a Academia de Olinda, na qual se ma
triculou '" 1.0 de março do mesmo anno 
e tomou o gráo d·e bacharel ' em scien
eias sociaes e juridieas a 22 de no
vembro de 1834. Voltou á terra na tal, 
onde era esperado por seu pae para o 
mandar viajar á Europa. Em fevereiro 
de 1835 partiu para o Havre, a bordo da 
Galera Itaparica, voltando, pelo mesmo 
porto, cinco annas depois', a bordo da 
Galera Ceves, á cidade na tal. 

Quando estudante em Olinda nas re .. 
voluções de 14 de setembro de 1831 e 
de 14 de abril de 1832, tomou arma s a 
favor da leg.a lidade no Cor po dos Vo
Juntarias Acatdemicos; e, indo nesse in
tervallo passar as ferias na Bahia, na 
revolta, que ahi houve a 28 de outubro, 
seu pae o levou para pegar em armas· a 
favor da ordem publica. Em 1835 João 
Lopes de Leão ordenou a seu filho, qu e 

. tomasse o gráo de Doutor em Direito e 
eUe requerendo a9 MiniSltro da Instruc
ção P·uhlica, Gui sot, ser adm ittido a exa
mes na escola de Paris teve infelizmente 
por despacho que a lei não permittia; -o 
querendo obedecer a seu pae foi Polycar
po ás Universidades doe BruxeUas, Gand e 
Liege tambem debalde; mas, estando na 

cidad e de Dresden, o seu intimo amigo 
e colJega, barâo d,a Vera Cruz, O dirigiu 
ao lente dr. Detemald, que o f ez admit
tir a sustenta r the·ses na Universidade 
de Gies sem, da qua l recebeu o gráo de 
Doutor em Utroque jure. 

De volta da Europa, Polycarpo Lopes 
de Leão exerceu succes·s·ivam ente na Ha
hia os cargos de Promotor de Capellas 
e Residuos, Curador Geral de Orphãos, 
Procurador Fiscal da Fazenda Provin
cial e de Juiz :M unícipaJ. Em maio de 
1842 P olycarpo Lopes de Leão ioi ao 
Ria de J aneiro pl eit ear um lagar de 
Juiz de Direito, qu e não poude obter. 
Foi porém nomeado Juiz Munici pal de 
Porto Seguro, Santa Cruz e Francoso. 
Em 1846 sendo ass assinado na comarca 
de Itaguicurú, sertão da Rah ia, o juiz 
municipal dos T ermos de Tucano e Pom
bal. levantando' se a Villa da Madia con
tra o della. que mil agrosa ment e escapou 
da mort e, e fugido da comarca o juiz de 
direito, foi Polycarpo Lopes de Leão
mandado para lá como juiz munici
pal d e Orphãos e delegado de pol i· 
cia , e primeiro supplente do juiz de 

, " direito, cargo que exerceu ate o 11111 

de 1848, quando teve licença, a seu 
pedido, para vir á Côrte, onde foi no
meado Secretar io da provincia da Pa
rahyba durante a revolução de 7 de 
novembro de 1848. Logo depois obteve a 
nomeação de ju iz de direito de Chapa
da, Maranhão. 

Cheg,ado á capital do Maranhão inda
gou do' earacter das auctoridades poli
ciaes da comarca, e sendo boas as infor
mações, confiando no caracter do pres i
dente da provincia , seguiu seu destino. 



Na Chapada achou em Missões dous ex

cellentes capuchinhos, o vice-prefeito Fr. 
Dorotheo Droneo e Fr. Pedro Maria de 
Ela; mas quatro dias, depois de findas 

as mlssões, oS! assas·sinos alçavam os 
braços e em doze dias, dentro mesmo da 
villa, acommetterarn contra a vida de 
18 hOlnens, conseguindo matar quinze e 
ferir ,dous. ,surprehendido tão horror o . 
samente, o dr. Polycarpo Lopes de Leão 

pensou no meio de restabelecer a segu
r.ança individual e inllnediatamente abriu 
correcção e convocou 'Ü Jury. Na correc
ção proces'sou ex=officio va.rias indivi
duas que tinham ,sido auctoridades e ",1-

, 

gumas ainda 
pronunciando 
nados foram 

. . . ... 
em exerCIClO, e escnvaes, 
a .quasi todos; e, condem·· 
alguns presos. 

No Jury, des'contente com o primeiro 
julgamento, no dia seguinte dirigiu a 

palavr,a aos jurados 'fazendo-lhes COTI1-

prehender a sua ,altíssima missão. Nessa 

mesma sessão, dous sicaLrios, foram C011-

demnados á morte. A comarca voltou 
então á tranquillidade. O dr. Polycarpo 

Lopes de Leão foi investido do cargo de 
Chefe de Policia e ·como na importante 
cidade de Caxias em qnarenta dias ti
nham sido assas:s,inadas cincoenta e duas 
pessoas, logo para lá partiu. 

Nomeado juiz de direito de Goyana, 
PernaJmibuco, pouco t'empo ahi se demo
rou, indo servir como chefe de policia 
na capital da mesma provincia de Per
nambuco, de que era presidente e COl1-

selh eira Sergio Teixéíra de Macedo. 
Exe~ceu t,"miJem o cargo de chefe de 

p'Olicia da Bahia, 1858, Nesse mesmo 
anno foi nomeado juiz da Z,I\ vara COfi

merdal da Côrte. 

.Exerceu a, chefatura de policia da 
Côrte e teve convites para pres,idir a 

B.ahia, Pernambuco e Rio Grande do 
Sul, não os acceitando, porém. Accei .. 

tou a nomeação de pr·esidente de S. 

Paulo, cargo que exerceu de 17 de ahril 

a 22 de outubro de 1860. 

Nomeado pre'sidente da provincia do 
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Rio de Janeiro prestou relevantes servi
ços nesse cargo. 

Um anno ,depois, obteve a exo
neração da presidencia ,e foi exercer o 
lagar de Juiz dos feitos da Fazenda Na
cional, para o qual havia sido nomeado 

no anno anterior. 
Dois annos depois, em 1866, foi 

promovido a desembargado.. da Re
lação da Côr~e, s·endo O 15.' da 
lislta dos jüizes de direito j e em 
1872, aposentado com todas as honras 
de Ministro do Supremo Tribunal de 

Justiça. Serviu todos os cargos que lhe 
foram confiados·, com zelo, probidade e 

independenC>a. 
Recolhido ·á vida privada, o dr. Po

lycarpo Lopes de Leão dedicou-se a em
presas de colonisação, que fracassaralll, 
e ·á exploração das minas de cobre da 

Chapad·a. Desses emprehendimentos só 
lhe resultaram profundos' desgostos e 
enormes prejuizos. O conselheiro Poly

carpo Lopes de Leão exerceu a, advo
cacia, na Côrte, com exito ·e brilhantis-

mo, sendo muito ,acatado o 
juridico e elogiada a ·sua 
profissional. 

• • 
seu cnteno 
capacidade 

O conselheiro Polycarpo Lopes de 
Leão casou-se a 30 de maio de 1843 
com d. Maria Ribeiro da Silva, e do 
seu consorcio teve os' filhos seguip,
tes: J cão, Quintina, Maria, ,Francisca e 

Antonio. Este ultimo, O dr. Antonio 
Lopes de Leão, foi casado com d. J oan

na Vergueiro Lopes de Leão, paulista, 
da tradicional familia Campos Verguei-

ro. 
O pintor dr. Paulo Lopes de Leão, 

pemionista do Estado de S. Paulo é fi
lho do dr. Antonio Lopes de Leão e de 
d. J oanna Vergueiro Lopes de Leão, já 
fallecidos. O conselheiro PolycarpoLo
pes de Leão f.alleceu em S. Luiz do Ma_ 

ranhão no dia 4 d·e setembro de 1882 
Seus restos montaes foram transferi
dos para o Rio, conforme determinou 

seu filho o dr. Antonio Lopes de Leão. 

.. 
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Ao deixar a adlninistração da provín

cia, transmittindo o poder ·ao ·dce-pre
sidente, conselheiro Manoel Joaquim 
do Amaral Gurgel, o presidente assim 
expoz a situação dos negocios public03, 

que lhe estavam coniiados. Por occa
sião das eleições de 7 de setembro de 
1860 houve em Botucatú perturbação 
d~ orden1; e correram boa tos terroris
tas em relação a outros pontos do in

terior da pro'vincia, mas nada occorreu 
de extraordina:io. AS' auctoridades e 
força publicá. TI:antivera'lTI O' imperio da 

lei. O presidc-l1te regosijava-se de en

tregar a provincia em perfeita paz. 

A assembléa provincial não votou as 

leis annuaes, pelo q,ue foi convoc-ada ex

traordínarianlente, sem resultado. A' 
vista do que o presidente prorogou por 
um anno (isto é até julho 'de 1861) as 
leis de orçamento e força publica, vo

tadas para o exercicio de 1859-60. A 
força de linha destacada na provincia e 
o Corpo de Permanentes eram insufíi
cientes para o 'serviço provincial. As 
colonias militares de Itapura e Avanhan-, 
dava desenvolviam-se lentamente, de-
vido á falta e diiíiculdade de communi
cações com a capital, sendo de notar 
que no rio Tietê, entre Piracicaba e 
Itapura, havi·a maleitas e febres que ata
cavam os viajantes 'e empregados que 
demandavam aquellas colonias militares. 

Os trabalhos· preparativos para a ins
tallação da colonia de Iguape, a cargo 
de Fernando Gothard faziam-se lenta
mente. Os 'serviços de limpeza do rio 
Ribeira estavam suspensos. A navega
ção iluvial por elle poderia fazer-se 
f:anca e livremente. O Seminario dos 
Fducar.dos já estava em outro prédio e 

o. ~<"e:;idê'nte fez nelle funccionar uma 
0';'0:"''' de sapateiro, O hos'picio de alie-. , 
:-:.2.:::::~ ~:1i.lC2ra-se para a chacara de 
'--_.':'--.' 
~ :.o .... • '.:,;C . 

. . 
ate 

. - - - . :".-.'- -,"'-, .-. . .... .;. .~-.. ',,~~' o --:-_ .. - -. ~-'._-'.<!_, . 

então occupada por 

Ka Casa de Correc-
-, - -

. 
.. ,". -
.. .. -

. :~: :'.:;:-:C(::'J712\-a bem, o presidente 
.~ ~-:: :,.::;.- ,,-,-,,~.;;;c '1.,.,.1:" ofiicina a de en-, .. _-'-"-_. ' •• _._ . __ , •. 0. ...... 

cadernação, "Quando aqui cheguei, (di
zia o presidente) achei uma sociedade 
dando representa,lções em um theatro 
armado, com auctorisação de. um dos 

meus antecessores, no pavimento ter
reo do Pala cio, e por baixo da Secreta
ria do Governo e da saladocél, conside
r·ando o risco de um incendio, por qual
quer des,cuido, que devorasse o edifido 
e com este os ar,chivos da presidencia, 
das thesourarias geral e provincial, col
lectorias, e com elles os co·fres publicos, 
pois tudo está no mesmo edifício, con .. 
siderando mais a possibilidade de em uma 
noite de espectaculo introduzirem-se e 
ficarem acoitados la<l,rões no Pala cio para 
tentarem o roubo dos ·dinheiros do Esta
do, resolvi que fosse cassada uma con
cessão que julgava poder produzir tão 
máos effeitos, e cassei-a tencionando 
dar-lhe outro destino, o que não fiz por 
falta de tempo e fundos necessarios". 
Cma parte do pala'cio presidencial amea-

, çava mina, pelo que o presidente aucto, 
risou a despeza de 750$000 rs., que fo
ram entregues ao engenheiro Frederico 
B elmon t Brockenhaus. 

Quanto ao estado financeiro da pro
víncia, que nada tinha de lisongeiro, o 
presidente reportou-se aos relatorios 

com que O seu antecessor (conselheiro 
José Joaquim Fernandes Torres) abriu 
a assembléa provincial no anno de 1860. 
A proposito disse O pres·idente: - "As 
despezas decretadas nos orçamentos ul
timo's excederam em muito a receita. Pa

rece que os legisladores provinciaes, de
cretando, como fizeram, as obras das 
'estradas provinda·es, municipaes e vi
cinaes, pr·etendi'am d·e repente pôr esta 

provinda a par das nações mais' culta3 
do mundo _ em vias de commun'icação. 
Louvando a intenção p·atriotica, sinto 
não poder acompanhaI-os na crença da 
realisação do gigantesco projecto, em 

vista das rendas publicas; d'ahi nasceram 
os grandes embaraços com que luctou 
o meu antecessDr, e de que me 
visto cercado . 

tenho 
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E nluÍlto maiores serian1 por certo, 
si eu não houvera tomado a resolução 
de mandar parar todas as obras, dei
xando apenas continu·ar as de contracto, 
por dignidade do Governo e da provin
cia. As despezas ordinarias da provincia 
tem s·ido pagas pontualmente, e do de
bito, com que recebi a administração 
,amortisei 125 :000$000 rs. e isto sem re
correr á meios extraordinarios. P O rela
taria que é datado de Santos, assim ter
ll1ina: - "-Continuando, como preten
dia, a economisar os dinheiros publicos. 
tinha bem fundadas esperanças de an
nunciar á asse·mbléa provincial, na sua 
futura reunião, que 
restava de todos os 

• • pecunlarlOs. 

. '. 
·a prOVInCla pouco 

• seus COmpr011l1SS0S 

Entregando a V. Excia. a administra
ção desta bella provincia, não posso dei .. 
xar de agradecer aos paulistas - bons 
- (o que são quasi todos) o apoio que 
me prestaram. Deus guarde a V. Excia. 
Palacio do Governo em Santos, 22 de 
outubro de 1860. Illmo. e Exmo. S1'. con· 
selheiro Manoel Joaquim do Amaral 
Gurgel, L° vice-presidente desta provin
cia. POLYCARPO LOPES DE LEÃO". 

• 
* • 

BIBLIOGRAPHIA. - O conselheiro 
Po1ycarpo Lopes de Leão escreveu; 
Como penSi1isobre o elemento servil o 
dr. Polycarpo Lopes de Leão (1870); 
Considerações sobre a constituição bra
zileira (1872); Pleito Mauá e memorial 
analytico por parte da companhia de E. 
de F. de Santos a Jundiahy (1877) ; 6re. 
ves reflexões sobre o que nesta côrte 
tem-se publicado em favor do visconde 
de Mauá acerca da demanda que o mes
mo traz contra a companhia de E. de 
F. de Santos a Jundiahy (1877) ; Contra· 
cto celebrado entre o governo imperial, 
o desembargador Polycarpo Lopes de 
Leão e o dr. Egas Muniz Barreto de 
Aragão para lmlportarem emigrantes do 
norte da Europa (1872). (Vide Sacra
mento Bla·ke, v. 7.'). 

Sobre o conselheiro nada ha senão no
ticias de jornaes e referencias de Sacra
mento Blake, vaI. cito pago 80; e da En
cyclopedia e Diccionario Infernacional 
editado por "'0l. M. J ackenson, vaI. IL 
Antonio Egydio Martins, S. Paulo An. 
tigo. Para a organi~ação dos presentes 
traços biographicos nluito contribuiranl 
os dados fornecidos pelo pintor Paulo 
Vergu·eiro Lop'e·s de Leão, neto do con
selheiro Po1ycarpo Lopes de Leão. 
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ANTONIO JOSE' HENRIQUES nas
ceu na cida de de Parahyb a do Norte em 
18 de agosto de 1805 e falleceu na mes
ma , idade no dia 20 de julho de 1895, 
contando, portanto,. a avançadíssima 
edade de noventa an110S. Foram seus
paes o brigadeiro Feliciano José Henri
ques e d. Anna J oaquina de S. J os é 
Henriques. Formou-se em direito pela 
Faculdade de Olinda, estado de Pernam
buc0' e inic iou sua carreira como pro
motor publico. Depois, quando entrou em 
execução a lei da refórma constitucio
nal, e .que em virtud e della as pro vin
cias do imperio elegeram as res pectivas 
assembléas legis latlvas , o dr. Antonio 
José Henr iques fo i eleito depu tado pro
vincial por sua província natal. 

Desde então nu nca mais deixou a po
lítica; e, como deputado geral, veiu para 
o Rio e tornou-se figura de des-taque na 
politica co nservadora. A Parahyba do 
Norte sempre o elegeu seu r~present.an

te na camara temporada, que presidiu 
por largos annas , e inclu iu o seu nome, 

• • 
por duas vezes, e-m lísta senatonal, mas 
não foi escolhido. Teve muitas com mis
sóes de importancia, pois- era homem in
telligent e, honr.ado e de grande cultu--
ra. _ Foi presidente de diver sas provin
cias, entre as quaes a de S. Paulo, que 
administrou no periodo de 17 de novem
bro de 1860 a 14 de maio de 1861. Espiri
to c",lmo e tolerante fez administração 
que agradou a amigos e adversarios po
liticos. Era sub-director aposentado da 
directoria geral das· rendas publicas·; fa
zia parte do conselho de E stado e pos
suiaa commend·a da Ordem da Rosa. 
Os seus papeis existem na cidad e de 

Parahyba do Norte em poder de sua 
familia; e, entr e eIles, encontra-se a cor
respondencia que <> dr. Antonio José 
H enriqu es trocou, quando presidente de 
S. Paulo, com seu irmão o conego Leo
nardo Henriques. 

A familia Henriques produziu politi
cos de valor e até hoje é das mais aca-

• 
tadas na zona em que exerce sua m-
fluencia. O conselheiro Antonio José 
H enriques pelo advento da R epublica, e, 
principalmente, por sua grande edade 
afastou-se das luctas partidarias e reti
rou-s"e para o s-eio da familia, voltando 
á sua cidade na tal, onde fall eceu rod ea
do de veneração e profundo respeito de 
todos. Por occasião de sua morte, a Ca
mara dos Deputados Federaes suspen
deu os trabalhos, lançou na aeta do dia 
voto de profundo pesar, em honra e me
maria de quem, dura nte sess enta annos, 
serviu o paiz com intelligencia, zelo e 
probidade , não só presidindo provincias, 
mas trabalhando na commissão de orça
mento da Camara de que era operoso 
membro, e presidindo, com imparcialida

de e elevado criterio, a as sembléa geral 
legislativa. O S enado (·ambem suspendeu 
a sua sessão. I sto foi a 23 de julho de 
1895. São infelizmente muito escassos os 
dados indispensaveis á reconstituição 
desta biographia. 

" 
* * 

Em 2 de março de 1861, o presidente 
• 

conselheiro 
apres entDu 
Provincial o 

Anton io J os>é Henrique. 
á Ass embléa Legislativa 
seu primeiro Relatorio dan-

• 
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do conta do estado dos negocias publi~ 

cos da Provincia, Por elle vê-se que a 
Proyincia tinha 16 comarcas COUl 37 ter
mos; 26 municipios annexos; 114 fre
guezias e 3 cura tos. O Corpo Municipal 
Permanente destacava 143 praças pelo 
interior. Existiam matriculados nas di
versas escolas 7.535 alumnos, dos quaes 
eram 294 de cursos secundarias; a fre
quencia nas escolas publicas era de 5.357; 
a tendeneia da frequencia era de an
gmentar. No Seminario de N. S. da Glo- ' 
ria existianl 41 educandas, das quaes 
4 eram pensionistas. A Escola Normal 
funccionava sob a direcção do dr. Ma
noel José Chaves e tinha 14 alumnos to-
dos livres e brancos. f 

O curso era de: calligra-phia, cathecis
mo, arithmetica e geometria, gramma

tica portugueza, logica, grammatica phi w
• 

losophicc-! methodica e pedagogica, Exis-· 
tia uma aula de pintura regida por unl 
professor muito velho e doente com 13 

a:1unlDos que lTItüto faltavam á -escola. O 

ensino de pintura consistia em fazer co
pias, não existindo qualquer trabalho de 
composição propria. Ess·e professor de 

pil1tur.a era Jorge José Pinto Vedras. 
Existiam cinco collegios particulares, en
tre os quaes o Sen1inarÍo Episcopal com 
116 a1umnos. Havia na Provincia 138 es
colas publicas. As aulas de latim e fran
cez m,antidas pela Provincia eram 33; O 

Seminario dos Educandos de Itú tinha 6 
alumnos. A Santa Casa de S. Paulo con
tinuava sob a direcção do barão de Igua~ 
pe e possuia 71 apolices de 6 % ; 50 ac
ções da Caixa Filial do Banco do Bra
sil; e 30 propriedades alugadas. 

No movimento de despeza e receita 

do estabelecimento houve um saldo de 
522$879 rs. devido a severa economia. O 
Thesouro Provincial compunha-se de 
uma s,ecretaria, contadoria, thesouraria e 
cartorio. A Provincia devia por letras 

234 :090$000 rs. A receita da Provincia 
era de 1.122 :540$335 rs.; e a despeza de 
1.184 :991$441 rs. No anno de 1859 a 1860 
a Prov inc;'a exportou 2.562.600 arrobas. 

! 

I 

de café; além disso exportou tambem: 
toucinho, arroz, fumo, feijão, lnilho, ani

maes, a.guardente, farinha e assuca·r re-
presentando quantia superior a ...... . 
14.000 :000$000 rs. que r·enderam de im
postos 455 :037$683 rs. A Provincia no 
mesmo exercicio de 1859-1860, importou 
pelas suas diHerentes estações: liqui

das, louças, fazendas, .rnetaes, ferragens, 
objectos de ferro, farinha de trigo, as
sucar, s.al, comestíveis, lTIodas, polvora, 
fU1110, e outros objectos sem designação 

especi8 1. 

* .'. •• 

Por occasião de entregar o poder ao 
vice-presidente conselheiro Manoel Joa
quim do Amaral Gurgel, o presidente 
conselheiro Antonio José Henriques, ex
paz o estado em que deixava os nego
cias da Provincia, n05 seguintes tern10S: 
- "Illmo. e exmo. sr. - Servindo-se 
S. M. o Imperador conceder-me a exo
nemção que pedi, do cargo de presi· 
dente desta Provincia, muito me lison
geia ter de devolver a administração del
Ia ás mãos de v. excia., de quem a re~ 

cebi, na qualidade de seu 1. 0 i,~ice-presi

dente. Havendo relatado em 2 de mar
ço proximo passado á Assembléa Le
gislativa Provincial por occasião de sua 
abertura, o estado da Provincia, beul 
pouco ter-e i de dizer a esse respeito a 

v. excia. em cumprimento do disposto 
no Aviso circular da Secretaria d'Estado 
de; '\ egocios do Imperio de 11 de mar
çc de 1848. 

Cabe-me a satisÍação de assegurar a 

v. excia. que, segundo as informações 
até .aqui recebidas, a Provincia se acha 
em perfeito estado de tranquillidade. 
Para obstar, que esta fosse de qualquel 
modo alterada na cidade de Sorocaba 

por occasião das feiras, que agora CQ-
. .' meçam, e que, como V. eXCIa. nao 19no-

ra, reunem constantemente crescido nu
mero de pessoas de differentes condi-
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ções e diver,sos pontos da Provincia, e 
-das CirCUl11.visinhas, fiz 11larchar para 

ali á requisição do respectivo delegado 
de polici.a e ao mando do alferes Ma
noel ] osé de Oliveira do Corpo de Per
lnanentes, que muito se tem distinguido 
e!l1 commissões· semelhantes, uma força 
de 16 praças do dito Corpo. A mesma . 
providencia tomei para a villa de Itapé
va da F,axina, onde as desavenças, oriun

das da proxima lucta eleitoral, se iam 
revestindo de um caracter serio; e mui

to receavam as auctoridades poEciaes 
alguma perturba.ção no socego e segu
rança publica. 

bos aquelles Corpos se achavam, já com 
. ° serviço da guarnição e já com as fre-

quentes e repetidas diligencias, a que 
as necessidades da policia chamavam o 
2.° para pontos mais ou menos proximos 
da capital, me obrigou a prevalecer
nle da auctorisação, que á presidencia 
confere a Lei de 19 de setembro de 1850, 
ordenando em da ta de 4 do mez pro
ximo findo o destacamento por trinta 
dias dentro do municipio desta cidade, 
de cincoenta praças da Guarda Nacio
nal. inclusive os respectivos inferiores, 

ao mando de um official subalterno. 
Subsistindo no fim daque'\le prazo as 

! Por esse .111eSlno motivo e para poder 
reatisar a, captura de alguns criminosos, 
que tem zombado da administração da' 
justiça. tenho feito deter na villa de Bo
tucatú Ulll pequeno contingente tambenl ; 

mesmas razões que dictaratn a necessi
dade da deliberação, de que trato, 'pro-
roguei por mais trinta dias o serviço do 
dito destacamento, que não poude che
gar ainda ao estado completo . 

de Pennanentes, que para ali. fiz marchar 
á requisição dasauctoridades locaes por 
occasi2.o do processo eleitoral, havido 
em dezembro do an110 findo. Um ligeiro 
tumulto. que se deu na cidade de Uba
tuba por occasião do recrutamento de 
urn individuo, me levou a tomar a pro
videncia ele fazer ·auxiliar ali a acção do 
respectivo delegado com a presença de 
um capitão do Corpo de Permanentes e 
de algumas praças do mesmo Co:-po e 
policiaes·. O delegado de Campinas ins
ta por alguma força que íaça ali respei
tar a acção da justiça e garantir a or
dem publica, dando caça a diiierentes 
criminosos, dispersos por diHerentes 

pontos daquelle termo. 
A deficiencia de força publica, em que 

está a capital· para o serviço da guar
nição, 111 e impo,sBibilitou ,de satisfazer 
desde logo a essa requisição, aguardan-

, 
do, que o recrutamento, a que se esta 
procedendo em virtude de ordem do go
verno ,imperial, possa, melhorando as 
condições do Corpo de guarnição de 1.' 
linha, oHerecer facilidade pelo de Per
manente·s na satisfação dessa e de ou
tras r.equisições semelhantes, aliás just'as 

e_ convenientes. O atropelo em, que anl-

• 

• 

Como d:s~e a Y. excia. a Assembléa 
Legislati\-a Pro...-i:lcial começou no dia 2 
de março a segunda e ultima s·essão da 
corrente legislatura e tive por medida 
conveniente prorogal-a até o dia 8 deste 

I mez, na esperança de ser ádoptado o , 
L proj ecto de fixação da despeza e or-
i , 

: çamento da receita da provincia. Não . - - , 

se havendo porém realis·ado essa ado-
pção, resolvi deixar á sabedoria de 
v. ·excia. ou á do ciDadão, que houver de 
3ucc·eder-me na presidencia, providen
ciar a esse respeito, como melhor en
tender aos ínt·er·esses da provirtcia. No 
periodo da sessão legislativa fomm ,do

I I ptados pela Assembléa 13 projectos de 
I Lei, entre os quaes sobr'esae o da fi-

xação da força provincial para o exer-
• • • 

C1ClO seguinte. 

Todos elles á excepção de un1, 

objecto não me pareceu da competencia 

da Assembléa Provincial, foram por 
lnim sanccionados. Tendo-se feito em 
janeiro do· corrente anno com maniÍ::s
ta irregularidade e violação de lei a 
qualifioação dos votantes nas parochias 
de Botucatú, Bragança, S. DomLngo" 
]uquery, Mogy d·as Cruzes. Paraca;',,,e-



ma, Pirassununga, Soccorro, Caçapava, 
Caraguatatuba, Amparo, J acarehy, Ita
peva da Faxina, Yporanga, Brotas, Ba
nanal, Pindamonhangaba, Braz e Arara
quara, mandei proceder a nova qualifi
cação em todas ella,s, recommendando a 
religiosa obser.vancia das disposições ie
gaes, Os fundamentos dessas differen
tes deliber,ações v, excia. encontrará nos 
registros da Secretaria com as consul
tas dos diversos juizes de paz, que as 

• motivaram. 

Havendo-se-me representado contra a 
eleição do dr. José Lobo Vianna e de 
lnnocencio de Paula Eduardo para ve
readores, o 1.. da Camara Municipal de 
S. Sebastião e o 2,· da cidade da Cons
tituição, por não haverem sido qualifi
cados; depois de proceder 'oiS informa-.. . . . 
çoes convenIentes a esse respeIto, re-
solvi, á vista do disposto nos artig03 97 
e 98, comparados com o artigo 50, da 
Lei de 19 de agosto de 1846, que fossem 
ambos excluidos das referidas camaras, 
attenta " prova da existencia do funda
mento allegado; resolução, de que de; 
conta ao governo imperial. Declarando 
o Aviso da Secretaria d'Estado dos N e
gocios' do Imperio de 21 de fevereiro 
ultimo não poder subsistir a eleição fei
ta para juizes de p'az na parochia do 
Juquiá, por haverem apenas compareci· 
do dois votantes, mandando por isso 
proceder a nova eleição, expedi nesse 
sentido em data de 26 de abril proximo 
findo as necessari'as ordens, determinan
do de conformidade com o disposto no 
mesmo aviso, que se fizesse a eleição 
na sobredita parochia do J uquiá, visto 
achar-se actualmente ella canonicamen
te provida, como constou á presidencia 
por documento, que acompanhou ao of
ficio do Revrn.· Vigario Capitular do 
Bispad-o, d'e 21 de maTço .antecedente. 

Conformando-me com O que em oHi
cio de 13 de abril findo me expoz o 
chefe de policia da provincia, resolvi 
crea'r uma subdelegacia na povoação do 
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Guary t ermo da cidade de Itapetininga. 
As camaras municipaes de Botucatú c 
Itapéva, cuja eleição foi transferida para 
dia differente, pelos motivos que v. 
excia. não desconhece, entraram já no 

. 
exercicio de suas fu-ncções, por terem 

• 

sido consideradas regulares as . eleições 
respectivas. Of,ferecendo o conego J oa" 
quim do Monte Carmello' em arrenda
men to por cinco annos á repartição da 

policia uma casa de sobrado, de que ~ 
possuidor na rua da Esperança desta 
Capital pela quantia de 900$000 rs, an
nuaes, sujeitando-se aceder á Provin, 
cia sem indemnisação a parte do fun, 
do da casa terrea, que possue, conjun
cta ao dito sobrado, e que está compre

-hendida na área precisa para o theatro, 
que se está edificando na rua de São 
Gonçalo; tive de resolver de accôrdo 
com a informação do chefe de policia 
da Provincia, attentas as accommoda
ções e proporções, que li mesma offere
ce, a acceitação do arrendamento pro
posto, expedindo ao thesouro provincial 

as necessarias ordens para proceder-se 
á escriptura do referido contracto. Como 
pelas accommodações do referido pre
dia pudesse elle abranger a repartição 
das terras publicas, mandei transferil-a 
para . ali; assim como providenciei, para 
que uma sala do mesmo predio fosse 

destinada para audiencia dos Juizes de 
Direito, municipal e orphãos, que se dava 
aqui em casa sobre maneira acanhada 
e indecente, e outra para a repartição 
da saude do exercito. 

A' vantagem de ficar"m assim com
moda e decentemente situadas, as ,c

breditas repartições, accresce a da eco
nomia, que com essa medida houve nos 
dinheiros publicos ; porquanto em vez 

da despeza annual de 1:240$000, qu·, fa
zi.alll os Cofres da Thesouraria de Fa: 
zenda com O aluguel de duas casas para 
as repartições' da policia e terras publi
cas, despende apenas ella actualmente a 
de 900$000 rs. Conhecendo dos ex.mes 
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a que mandei proceder, que no predio 
arrendado ao finado major João Maria 
de Souza Chichorro para as reuniões da 

, Assembléa Legislativa Provincial, podia, 
attentas as suas proporções funccionar 
tambem b Thesouro Provincial, acanha
do e indecenteme"te collocado, colllo v, 
excia. sabe, no pavimento terreo de unI 

dos corredores do palacio do governo, 
ordenei a transfer-encia para ali da
qnella repartição. Pelo engenheiro Jose 

• 

Porfirio de Lima mandei tirar a planta 
e orçamento das obras necessarias para 
os trabalhos da Assemblé.a no predio, 
de que trato; e uma e outra causa fo
ram pela secretaria da presidencia sl1b
mettidas- ao conhecimento dame:ilua 
Assemblé.a por officio de 19 de março 
preterito, sob n. 34;. e porque pareceu 
conveniente tratar logo dos meios indis
pensa veis á decoração do recinto em 
que teria de funccionar a representação 
da Provincia, ordenei a despeza de um 
conto e quinhentos mil réis, por conta 
dos quaes fiz encommendar para a Côr
te um retrato decente de S. M. o Im
perador. 

Essa 'quantia, de que nada se t·em dis
pe·ndido, mandei que fosse entregu·e ao 
secretario da presidencia. 

Achando-se intransitavel pelo pessimo 
estado do seu calçamento a rua da Im
peratriz, ou Rosario, e a ladeira de São 
Francisco, deliberei, depois de ouvid03 
os engenheiros coronel Francisco Anto
nio de Oliveira e José Porfirio de Lima, 
ordenar ao Thesouro Provincial a arre, 

• 

matação dessas obras, sendo trazidas 
com juizo seu ao conhecimento da pre
sidencia, para final resolução, as propos'
tas offerecidas. Existindo em máu es-

• 

ta do os largos da Sé, palacio e cadeia. 
assim como no da Luz uma elevação 
tal; que vedava a correnteza das aguas, 
tornando-se quasi intransitavel aquella 
localidade nos dias de maior inverno,. 
ordenei ao engenheiro Gil Florindo de 
Moraes O aterro e apedregulhamento 

dos ditos largos, e a destruição daquella 
elevação e tapamento de todas as esca
vações existentes, dando-se facil e 
prompta sahida á correnteza das aguas 
para o aterrado que se dirige a ponte 
de Sant'Anna. Igual providencia tomei 
acerca do restabelecimento de commu
nicação entre o predioem que se acha 
o Seminario das Educandas e a rua da 
Tabatinguera, que a elle se dirige. 

Havendo melhorado a estação inver
nosa e convindo acudir de pr.ompto ao 
máu estado de differentes estradas, so
bre maneira estragadas pelas copiosas 
chuvas deste anno, mandei á vista de 
representação dos respectivos inspecto
res satisf.azer diversas despezas com O 

mesmo melhoramento dentro das for
ças dos orçamentos por elles 'apresen
tados. Assim ordenei a despeza de seis 
contos de réis com os concertos e re
paros de que careciam as estradas da 
Par.ahybuna ao porto de Camguatatuba; 
a de Mogy das Cruzes a esta Capital; 
a de tres contos e quinhentos mil réis 

• 

com a outra estrada de Mogy das Cru-
zes a S. Bernardo; a de tres contos cento 
e dois ml! réis com a de Juquery pela 
serra da Cantareira; a de um conto e 
quinhentos mil réis com a de Santa 
Izabel; a de um conto cento e noventa 
e nove mil réis com a do O'; a de um 
conto de réis com a da Conceição dos 
Guarulhos; a de quinhentos mil réis 
com a de Santa Izabel a Itaquaquece
tuba; a de trezentos mil réis com a 
desta cidade a Conceição dos Guarulhos 
pela ponte de Sant'Anna; a de cento 
e noventa mil réis com a faciura de 
tres pontes na da Capital a J acarehy" e 
finalmente a de quinhentos e vinte mil 
réis com os concertos de que carecia a 
CaSla do Registro do Ribeirão da Serr·a. 
Não (me parecendo convenientement~ 

precisas as informações que acerca do 
estado de algumas Qutr'as estradas re
cebi assim de seus inspectores, como 
das camaras dos respectivos municipios. 
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exigi em beneficio do transito publico 
e do ThesouroProvincíal novos escla
recinlentos com circumstanciada decla
ração da extensão e largura das estra-

• 
das, natureza do solo, povoados e pon-
tes, que atraves·sam, acolllpanhados do 
competente orçamento. 

As copios.as chuvas deste anno cau
.saram grandes desmoronanlen tos na 
serra do Cuba tão; e participando-me o 
respectivo inspector a medida, que to
mara de procurar reparal-a immediata~ 

mente, depois de approvar o seu proce
dimento, lhe determinei, que sem a me
n-ar inter,rupção pros>eguiss'e n-os concer
tos e obras necess.a:r.:ias, para que com 
toda a brevidade e necessaria seguran
ça pudesse el1a offerecer o mais livre 
transito entre esta Capital e a cidade 
de S·antos. Informações posterior-es do 
dito inspector dão essa obra por intei
ramente concluida e acabada. A ponte 
collocada sobre o rio Tieté no aterrado 
da freguezia do O' muito soffreu com 
as referidas chuvas; e em consequencia 
de informações do inspector da respe
ctiva estrada, auctorisei-o para faz-er as 
obras, indispensaveis ao deBtr,ancamento 
da mesma ponte, ordenando ao Thesou
ro Provincial o pagamento das respecti
vas ferias. Em beneficio de tão impor-
tante ramo do serviço publico, confiado 
em geral nesta Provincia ao juizo dos 
inspectores das estradas, nem sempr·e os 
mais habilitados e proprios, assim para 
informarem, como p.ara dirigirem e ins
pecc1ona-rem convenientem-ente obras, 
que tanto tem onerado as rendas da Pro-

• • 
vmCla, entretanto que conta esta quatro 
engenheiros, dos quaes tres se acham dE' 
ordinario reunidos na Capital e outro 

• 
na Serra do Cuba tão, tive por medida 
indispensavel, regu-Iar esta materia pela 
resolução de 3 do corrent-e mez, divi
dindo a Provincia em quatro districtos 

j 

de obras publicas e cada um com O seu 
engenheiro. 

Parecendo-me reconhecidam·ente insuf. 
ficie.nte e mesquinha, nas actuaes ci:,
cumstancias, enl que tanto tem subid:J 
o preço dos generos alimenticios, a can--
tribuição a que na quantia de 100$000 

• • • • al111UaeS e.stavalTI SUjeItas as penslOUls-
tas do Seminario de Educandas, resolvi 
em data de 23 de abril findo, de confor
midad-e com o disposto no ar!. 17 do 
Reg. Provincial de 7 de janeiro de 1845 
e de accôrdo com a informação pres
tada a esse respeito pelo inspector ge
raI da instrucção publica, eleval-ú ao 
duplo. 

Concluo appetecendo a v. excia. a 
mais feliz administração; e á bel1a e 
importante Provincia de S. Paulo aquel
le engrandecimento e prosperidade de 
que a faz'em credora os seus vastos r~

cursos. 

Reitero a v. excia. os protesto.s da 
alta estima e consideração, que a v. 
excia. tributo. Deus Guarde a v. excia. 
Palacio do Governo de S. Paulo, 14 de 
maio de 1861. I11mo. e exmo. sr. conse
lheiro Manoel Joaquim do Amaral Gur-
gel, 1.0 vice-presidente da Provincia. 
ANTONIO JOSE' HENRIQUES. 

* 
* * 

-

BIBLIOGRAPHIA. - Veja Sacra-
mento Blake, Dicc. Bibliographico; 
.iornaes da. época do fal1ecimento. O 
conselheiro Antonio José Henriques es
creveu relatarias e outros' documentos 
referentes a cargos que exerceu. O Clt. 

Blake registra o seguinte: - A du
plicata do 2. 0 districto eleitoral da pro
vincia da Parahyba do Norte; exposição 
á Camara dos Deputados, Rio, 1857, in 
4.·, 60 pags. 
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JOÃO JACYNTHO DE MENDON. 

ÇA nasc·eu na cid",de de Pelotas (Rio 
Grande do Sul) a 16 de março de 1817, 
e falleceu na cidade do Rio de Janeiro 
a 3 de junho de 1869. Era filho do ca· 
pitão João J acyntho de Mendonça e de 
d. Florinda Luiza da Silva Mendonça. 
Em 1836 doutorou-se na Faculdade de 
Medicina. do Rio, deixando reputação 
de estudante talentoso e applicado. Re
gressando á terra natal, filiou-se á poli
tica conservadora, conquistando Itrgo la
gar de des taque pelos seus dotes in
tellectua·es e moraes. Deixou fama de 
orador fóra do commum. Sustentou· com 
adversarios politicos de grande merito, 
como Gaspar da Silveira Martins e Fe
lix da Cunha, renhida·s discussões sem 
nunca os melindrar. Em pouco tempo 
tornou-s.e a figura de maior brilho e re-. 

levo do partido conservador riogran-
dens e do sul. Pouco a pouco abandonou 
a clinica, tendo a politica absorvido in
teiramente a sua actividade. Por varias 
vezes foi deputado provincial no s·eu -
estado natal; e, como deputado geral 
em varias legislaturas, só não cons e
guiu ser reeleito representante da na

ção no periodo de 1862 a 1865, quando 

os prog.re s-s istas (Iiberaes) sahiram vi

ctoriosos das urnas. Nomeado presiden

te da provincia de S. Paulo, conduziu-s·e 

tão bem neste posto que deixando a 
administração mereceu applausos mesmo 
de seus adversarios politico.s. 

Ao t empo do seu fallecimento occupa

va o primeiro logar na lista triplice para 
.-

. senador riogr·andense do .sul, dizendo os 

seus amigos que O imperador já o ha-

via escolhido. Gaspar .da Silveira Mar
tins escreveu o seguinte sobre O dr. 
João Jacyntho de Mendonça, no dia im
mediato ao do seu fallecimento: "Abriu
se hoje a terra do Rio de Janeiro para 
recebe.r o corpo do dr. João Jacyntho de 
Mendonça. Emudeceu para sempre 
aquella voz que fazia vibrar as cordas 
do coração espargindo flores, ou derra
mando lagrimas, a tribuna está de luto. 
a patria t,r is te e o Rio-Grande ... o Rio-

• 

Grande ainda mais t·riste. Que graves 
culpas ten5 commettido infeliz provillcia 
para mereceres o tremendo castigo á 

• 

que te condemna a Providencia, de ve-
res como Ugolino com o coração a esta
lar de dór, cahirem successivamente um 
por um todos os grandes filhos? Primei
ro Amaro da Silveira, o cidadão digno 
da velha Esparta, logo Felix d·a Cunha 
o publicista, o poeta, que ainda em flor 
se desfolha sobre a louza do sepulchro; 
depois Bello, o administrador e o filho 
querido da sua terra; mais t·a·rde Qua
rahim, o homem de estaodo; e em se
guida o grupo de heróes, Netto, CiI
na barro, Tristã·o Pinto, Andrade Neves, 
que traziam á M·emoria os centauro,s da 
fabula; hoje João Jacyntho de Mendon-

. 
ça, o orador eloquente, O chefe do par-
tido que sabia conquistar o respeito, a 
sympathia e a amizade dos seus adver-

• sanos. 

Em João Jacyntho de M endonça a 
patria perdeu um cidadão prestimoso; 
o Rio-Grande do ' Sul um talento distin
ctissimo; e o partido conservador O seu .... . . 
pnrnelro, senao O .seu U-filCO mereClmen-
to naquella provincia; para os conser
vadores era João Jacyntho de 1fendon-
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ça o cedro frondoso que entretem a 
frescura da grama rIlsteira qu·e lhe 

, ' 

vegeta á sombra; o seu partido era an-
tes composto de amigos e affeiçoados 
de sua pes.soa, do que sectarios de suas 
ideias politicas, e como não ser assim, 
se elle tinha o dom de encantar ,e at
trahir a todos que o conheciam? Era, 
sobre tudo, gosto vel-o e ouvil-o, no 
trat'o intimo, no meio dos amdgos, no 
seio da familia, fazendo as honras da
quella casa oride todos eram recebidos 

• com amor e com rlS'Ú; a sua couver· - -. . .. saçao grave e lnstructlva era amenlsa-
da com graça e adubada com rasgos de 
espírito, que lhe realçavam o mereci
mento. 

Um tal homem, que de todos se faz'ia 
querido, o que não seria para seus pa
rentes? Para seus irmãos? Para sua 
Mãe? João Jacyntho de Mendonça não 
era só amado, era adorado de toda a 
sua familia, de quem fazia as delicia·s e 

era o or-de quem com sobradas razões 
gulho e a gloria. E então da 
Mãe? No curto periodo de 

• tnste 
sua mo

lestia, por vezes veio-lhe á mente e re
petiu com angustiosa saudade o presen
ti,menlo fatal que da bocca da pobre 
Mãe ouvira entre os soluços de ultimo 
abraço de despedida: "Não' embarques, 

• 

não sei o que U1e diz o coração, que te 
'. -' 

não torn~.rei a ver", Adiantada em ao-
nos, como era. a coitada se referia de 
certo á sua pessoa, e longe estava de 
pensar, que essa m,y;:%teriosa visão de 

se,u extremecido amo." materno, se havia 
de" ~c1a.rar para provar, com tanta du

reza, neste mundo, a sua re-signação de 
-' '- ' 

çhdst~J'~' ,as suas muitas virtudes. Aos 
pés da Cruz não ha dôr humana que 
~.e !).~ã,9.)imítfgue; diante da Virgem San
t\§éma não, póde. haver mãe que se não 

* 
* 

MONUMENTO DO YPIRANGA. .
O presidenfe annunciou á assembléa lc-

gislativa que no dia 7 de setembro d~ 

1861 insta1Iár·a-se na capital a sociedad
- Zeladora da Gloria do Y piranga -
cujo un'ico fim era construi.r um monu
mento que, no campo do Ypiranga per
petuasse a memoria da independencia e 

, do magnanimo principe que a procla
mou. Quarenta annos -depois, luais uma 
vez se tentava levar a effeito o mo
numento commemoratívo do glorioso 
feito. Podiam ser membros da - Ze
ladora - todos que contribuissem com 
quantia não in.feríor a 10$000 nem su
perior a 200$000 réis, pagos em duas 
prestações, a primeira no acto da assi-

• 

gnatura, a segunda quando' começassem 
as 'obras, podendo tambem ser feitos 
dona tivos· em outra especie. 

Por lei provincial de 18 de abril de 
1855 decretou-,se a construcção desse 
monunlento, não havendo porém incolll
patibilidade alguma entre os trabalhos 
officiaes e os da - Zeladora -, O pre
sidente extranhava que os viajantes pela. 
primeira vez vindos a S. Paulo pudes
sem atravessar a collina do Ypiranga, 
sem saber que pisavam terreno sagra
do, visto não haver ali indicio algum 
que deixasse assignalado o local do epi
sodio da independencia. A - Zeladora 
- merecia o seu melhor, apoio, assegu
rava o presidente. 

TRANQUILLIDADE PUBLICA.
A paz e tranquillidade no territorio 
paulista não soffreram alteração. Desse 
estado gosarianl 0.5 capitaes nacionaes e 
estrangeiros que começavam a appare
cer, procurando emprego lucrativo para 
elles e uteis ao paiz. Era em virtude de 
tal situação, que a provincia ia dever 
o grande, o immenso melhoramento de 
uma estrada de ferro de Santos a Jun
diahy. 

ELEIÇOES. - Duranteaádmmis_ 
tração houve cinco eleições parochiaes, 
de 28 de julho a 27 de outubro de '1861. 
As p·arcialidades politicas, que as plei
tearam, toram obrigadas a confessar ga-
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rantia de plena liberdade de voto e per
feita ordem publka. O chefe de policia 

• 

assistiu pessoalmente ás eleições em 10-
• • 

calid3Jdes onde houve ·re·ceio de pertur-
bação da ordem. Em Soccorro, muni .. 
cípio de Bragança, fizeram-se, porém, 
acerbas censuras ao mesmo chefe de 
policia, censuras que o presidente achou 
injusta: - "Não me admiro disso. Os 
partidos politicos quasi nunca são jus
tos quando se julgam offendidos em 
seus interesses, embora tenham sido 
re speitados e garantidos os seus direitos; 
força é esperar resignado e tranquillo 
qu e se calem as paixões para que possa 
falar a justiça, desassombrada de preoc· 
cupações. Eu esperarei'). 

SEGURANÇA INDIVIDUAL. - Se 
bem que paiz novo, o B.rasil apresentava 
condiçõe·s de segurança, e o presidente 
cons tatava que os crimes diminuíam, a 
sua punição se tornava efficaz, prortlet~ 

tendo seI-o ainda mais. A causa que 
mais concorria para a pratica de cri
mes era a falta de educação civil e re-
ligiosa, sem a qua,l o povo não póde 
ter noção exacta do jus to e injusto. Ain
da não era possivel dar ao povo uma 
educação e{ficiente, mas sendo o brasi
leiro, pessoa de bôa indole, devia espe
rar-'se muito, em futuro proximo. A vas

tidão do territorio despovoado não per
mittia que a voz e a acção da auctori
dad e se fizesse sentir em toda a parte; 
nã-o obstante, confrontados os annos de 
1858 a 1861, vê-se que os delictos di
minuiram. E' assim que em 1858 houve 
282 crimes; em 1859, 226; em 1860, -
188; em 1861, 128. Avultaram ôs homi
cídios, os ferimentos e offensas physi
caso No anno de 1861 deram-se os se
guintes ' crimes, que o presidente assi
gnalou como sensacionaes: ·0 assassina
to do fazentleiro Theodorico Mariann0 
de Vasconcellos, 4 de agosto, na estrada 
de Juquery a capital, a poucos pass-os 
da casa da· victima; no dia 15 do mesmo 
mez no districto de Boiucattt, dois filh03 

• 

menores, com a cumplicidade de um es
cravo, ou sendo elles cumplices deste, 
assassinaranl ba.rbaramente seu pae t O 
alferes Francisco Pires de Godoy; a 31 
do mesmo mez em Batataes foi assassi
nado o tenente coronel Manoel do .Car
mo e Silva, commandante de batalhão 
de guardas nacionaes e coIlector de ren
das publicas, achando-se a victima em 
casa de João BapILsta Freire, em com
panhia de outras pessoas; a 8 de se
tembro, por occasião das festas da Pe
nha, deu-se deploravel conflkto, do qual 
foi testemunha o proprio presidente, en· 
tre um soldado e o negociante Felicio 
Antonio. Marianno Fagundes que se fe
riram gravemente; a 6' de outubro ao 
chegar a Santos O vapor - Barão de 
Mauá -, o passageiro Francisco Fer
reira Raposo, accommettido de loucura 
instantanea aggrediu a diversos indivi
duos, conseguindo ' ferir cinco; quando 
investia sobre um marinheiro, este ati-

• • rou-se ao mar, e o aggressor. preClpl-
tand-o-·se apoz eIle, pereceu afogado. 

Dos fer idos fall eceu Um e era um fi
lho que apoz largos annos de ausenc;a 
vi era visitar a familia. A 4 de janeiro 
na villa de Capivary, tentou-se matar o 
juiz de direito Costa Carvalho e, talvez, 
por vingança de actos praticados em 

cumprimento de seus deveres. Em todos 
esse·s factos a auctoridade procedeu com 
presteza e energia. 

CORPO DE PERMANENTES.
Continuava a necessitar de maior nu
mero de· praça's, pois o seu effectivo era 
de 263, quando devia ser de 368. O pre
sidente lembrava o estudo das causas 
que impediam ou difficultavam o enga
jamento. Conseguira engajar no · inte
rior e na capita1 praças enl nunlero suf
ficiente para elevar o seu effectivo ao 
maximo legal que era de 468 praças, 
existindo em março de 1862, 464. A força 
continuava a ser insufficiente ao polie 

ciamento da provincia. Entre os moti
vos que difficultavam o engajamento o 
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presidente via a concorrencia da est rada 
de ferro, que paga va melhore~ salarios 
para ~m serviço menos arduo, pelo que 
pedia augmento de soldo e chamava 
para o caso a particular attenção dos 
legisladores sobre . esse importantíssimo 

, 

objecto. 
, CORPO DE GU ARNIÇÃO E COM
PANHIA DE CAVALLARIA. - Con
tinuava a ser muito reduzido o eHe
ctivo dessas, dU'as entidades. Apoz tres 
reclamações do presidente, o governo 
imperial mandou-lhe um official e ~8 

praças . 
GUARDA NACIONAL. - Continua, 

va dividida em 12 commandos, sem ins
trucção e armamento, esperando-se que 
chegassem do Rio 200 armas e respectivo 
correaIl).e. 

ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA E 
DIVISA0 JUDICIARIA. - A provin
cia em 1862 contava 16 comarcas to
das providas de juizes de direito e pro
motores publicos, As comarcas compre
hendiam 47 termos. A divisão territo
rial da provincia em comarcas não sa
tisfazia, porque umas e·r,a'm notavei s pela 
sua pequenez e outras, tão grandes, que 
os respectivos juizes não tinham tempo , 
de percorreI-rus, pelo que era necessario 
melhorar este estado de cou-sas. Em ' re
gra os magistrados brasileiros que ser
viam na provincia er'am todos dignos. 
O presidente, porém, ouvira attribuir a 
alguns , juizes procedimento parcial e 
apaixonado; moas, accrescentava, estar 
tão habituado a vêr o que no nO'sso paiz, 
tão impropriamente ' se chama politica, 
des'respeitar as 
que entendia só 

. - . mtençoes mais puras, 
deante de pro vas irre-

cusavcis d-ever o governo prbvidenciar a 
respeito. 

Nas 16 comarcas em 1861 houve 61 
sessões de jury com 333 julgamento" 
sendn 316 de homens e 17 de mulheres. 
Dos criminosos 264 foram auctores' e 52, 
cumplices. Houve 27 tentativas. Foram 
condemnatdo's á morte 5, a galés 11, a 

, 
prisão com trabalho 40, à des terro 1. a 
multas 39, e ,a, açoit e 13. Fora m absolvi

dos 237. 
,CULTO PUBLICO. - Existiam na 

provincia 118 egrejas e 4 capellas . Pa
rochos eram 22 co!1ados, 89 , encommen
dados e 25 coadjuctores. Alguns templos 
achavam-se em ruina e os respectivos 
parochos pediam ao governo auxilio para 

-as reparaçoes. 

INSTRUCÇAO PUBLICA. - A ins
trucção publica necessitava de medidas 
que ,a collocassem naque!le gráu de des
envolvimento e eHieiencia, tão desej-ado 
por todos que se interes·sam por esse 
grande bem publico. Não sendo pos,sivel 
sati~ fazer em tudo a proposta apr,esen
tada pelo inspector geral, o presidente 
propunha as seguintes medidas que acre· 
ditava produzissem notavel melhoramen
to: - augmento de vencimentos ao , 
professorés ~ obtenção de caSas e uten
silios para escolas. O presidente esforça- I 

va-se em obter essas medidas, fundamen
tando longamente a sua exposição. 
"D.esde muito dizia eHe, sigo a opinião 
de que é pouco tudo o que se fizer em 
beneficio da instrucção l'rimaria, aind~ 

qu e esta t enha de ser dada, não com'il 
la ,desejamos, ma~ como ,fôr pos·sivel 
<:onseguil-a, porque, senhor,es, o anal
phabetismo é uma desgraça para aquel
le que o supporta, mas é quasi um cri
me para quem, devendo e podendo evi
taI-o, não O faz" . 

,Continu'ando, aHirmava ainda o presi-
. 

d,ente: - "O ensino forçosam'ente sof-
fre da má accommodação dos alumnos, 
e da privação dos mate riaes indispen
saveis ao estudo. Impôr a obrigação aos 
professores de fornecei-os, é querer um 
impos'siV'el". Concluindo, entendia que 
ao prof,e·s.s·or s,e deveria fornecer casa 
para escola, mobiliario e utensilios de 
ensino; e tambem aos alufnnos, reconhe
cidamente pobres que os necessitassem 
para a sua instrucção. Discutia--se are
form'" da escola normal que apezar de 
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theoricamente estudada tinha produzido 
no paiz inesperadas e lamentaveis de
cepções .. Estavam sendo supprimidas as 

. aulas de latim frequentadas por menos 
de 15 alumnos, porque, não havendo nu
mero sufficiente de escolas primarias, 
estava~se estimulando o pedantismo, um 
dos miaiores vicias do homem, no dizer 
do pres·idente, creando a,spirações sem 
dar conhecimentos que as justificassem. 
O presidente propunha que s,e augmen
tasse o rigor fazendo fechar as escolas 
de latim que não contassem pelo menos 
20 alumnos. Eram 33 as aulas de latim 
e francez das quaes só funccionavaul 
14. 

SEMINARIO DE EDUCANDOS .. -
Este estabelecimento installado na fa
z,enda de Sant'Anna, abrigava 21 edu
candos gratuitos, 2 pensionista,s e 7 ex
ternos, que frequentavam a escola e a 
officina de alfaiate, unica então ali exis
tente. 

SEMINARIO DE EDUCANDAS. -
Es,tas só sahiam do estabeleCimento pelo 
casamento ou para o professorado. O 
presid,ente propunha a creação de 6 do-

• 
tes annuaes para a's que se cas.assenL 
Quanto ao professorado pouca,s tem sido 
nelle aproveit'adas, porque, confessava 
o presidente, os costumes da época não 
toleravam bem que estivessem á testa 
de escola,s moças solteiras ou sem fa
milia. A lei de 16 de março de 1847 
permittia que as educandas fossem con
fiadas a familias para o serviço domes
tico, moas o presidente não se confor
nlava com esse destino, porque - "ex
punha as educandas a uma communhã,) 
perigosa com as escravas, suas concorw 

rentes no serviço; e ainda porque o ser
viço domestico exigia das infelizes edu, 
candas abnegação quasi superior a suas 
forças ". 

GEOGRAPHIA DA PROVINCIA. -
O brigadeiro José Joaquim Machado de 
Oliveira apresentou ao presidente o seu 
livro sobre a geograp!1i<a da provincia 
já approvado pela assembléa legislativa 

! e foi mandado imprimir na typographia 
I 

de Joaquim Roberto de Azevedo Mar-
ques, pela qu'antia de 1 :400$000 rs, A edi
ção fôra de dois mil exemplares, re'ce
bendo o seu auctor um certo numero 
deUes como premio; mas, o presidente 
pensava que o brigadeiro Machado de 
Oliveira devia receber da assemblea pro
vincial demonstração mais eloquente àe 
apreço e consideração. 

. SEMINARIO EPISCOPAL. - O es
tabelecimento fundado pelo bispo d. An
tonio Joaquim de MeUo contava 7 ca
deiras e 229 alumnos. Ensinavam-se en
tão as segnintes disciplinas: theolog;a, 
historia ecc1esiastica, philosophia, ma
thematicas, astronomia, _ historia phys'i
c.a, rethorica, inglez, francez, latim, geo
metria e arithmetica. A provincia em 
1861 deu-lhe a subvenção de 3 :412:1540 
réis. Os alumnos pagavam 24$000 réis 
por mez. Havia 25 alumnos gratuito" 
40 com abatimento, 15 pensionistas do 

. 
vigario capitular, pagos' pela caixa pia. 
O governo imperial dava 10 :000$000 réis 
annuaes para honorarios dos professo
res; este-s, porém, depois da morte de 
d. Antonio renunciaram ta,es vencimen
tos em favor da continuação das obras. 

HOSPICIO 
Funccionando 
da não podia 

DE ALIENADOS.-
desde maio de 1852, ain
ser considerado um esta-

belecimento em condições de satisfazer 
a seus fins. Era preciso tornai-o apto 
para prehencher a sua missão, dentro 
dos recur'sos provinciaes. O Hospicio 
não satisfaria por muito tempo as ne
cessidades da provincia. Em necessario 
ampJioal-o para comportar 80 alienados. 
Como estava não passava de carcere em 
que se recolhiam os ins,anos, vindos de 
qualquer ponto da provincia. A ca,sa do 
hospicio achava-se· em est'ado de ruina, 
e os. doentes tinham sido removidos pa
ra outra, na Tabatinguém, durante os 
reparos que estavam: sendo· feitos. O 
presidente propunha que se construisse, 
desde logo, nm pequeno hospicio, de 
modo que pudesse ser augment'ado para 



o futuro, projectando-se um plano pre
viamente adoptado, pa,ra o que mandára 
levantar planta e orçamento. Existiam 
39 alienados, sendo 14 mulheres. 

HOSPITAL DE LAZARaS. - Exis
tia em pessimas condições. A morphéa 
quasi endemica na provinci,a precisava 
ser combatida. a presidente dizia: '
"fechae aquelle sepu1chro ou abri as 
port'as de um hos·pital regular, ind" em 
auxilio, da caridosa irmanda'de de N. S. 
da Consolação e S, João Baptista, que 
o tem a seu cargo." 

a provedor dessa irman.dade, 
Joaquim Floriano de Toledo, 
duas apolices d-a divida publica, 
1 :000$000 réis cada uma, para 

coronel 
• possma 

de .... 
COll1 os 

juros. custear o hospital, visto como a 
Santa Casa achava-se em -atrazo da 
prestação mensal de 100$000 réis, a que 
se obrigára, pela arncadação dos alu
gueis das C'asas que -o capitão gener:;'l 
Horta mandára construir para patrimo
nio do hospicio. 

CASAS DE CARIDADE. - Era pro
vedor da Santa Casa de MiSlericordia da 
capital, o ba,rão de Iguape (capitão An
tonio da Silva Prado) e o estabeleci
mentoprestava serviços aos enfermos 
e aos e",postos. Para as despezas o es
tabelecimento dispunha do aluguel de 
30 propriedades, dos juros de. 71 apo
lices a 6 % e do rendimento de 50 ac
ções da caixa filial do Banco do Brasil, 
existente nesta capital. Em 30 de junho 
de 1861, a Santa Casa tinha um saldo 
de 5 :553$342 réis. Durante o segundo se
mestre de 1861, entraram nas enfe,rma
rias 78 doentes, sendo 35 mulheres, dos 
quaes sahiram curados 46, falleceram 23 -e ficaram 17. Expostos existiam 37, sen-
do 15 mulheres. 

SANTA CASA DE SANTaS- Era 
o hospital mais importante da provin· 
cia. Durante o exercicio de 1.0 de ju'ho 
de 1860 a 30 de junho de 1861 foi de 
441 doentes o s·eu movimento total. A 
renda da irma.ndade era de 12 :790$422 
réis, a presidente pedia que .se lhe 
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dess·e a subvenção de 2 :000$000 por 
anno. 

HaSPITAL DE SaRaCABA. -- O 
movimento de enfermos fôra de 53 du
rante o ultimo anno. 

Existiam hospitaes conl funccionamen
to precario erp Itú, Jacarehy e Ubatu
ba. Para este, por lllotivosextraordina
rios, o presidente pediu auxilio de réis 

1 :000$000. 

SAUDE PUBLICA. - Era optimo o 
, 

estado sanitario de toda a provincia. "As 
moles tias das estações eram rheumatis
lnas, molestia dos orgãos respiratorios, 
typhos, lesões intestinaes e outras fiO

lestias ,inflamnlatorias, mais 
• 

provenientes de -emanaçoes 
e derra,mamentos thoracicos. 
verbial o pavor dos paulistas 

ou menos 
paludosas, 
Era pro-

• • a varIO-

la, não comprehendendo a população a 
necessidade da vaccina. a encarregado 
da vaccinação, dr. Luiz' Lopes Baptt3l.;, .. 
dos Anjos, ministrou-a a 140 p'eSS0as, 

durante o tempo que cumpriu as ins
trucçóes presidenciaes." 

JARDIM PUBLICO,. - Para o pre
sidente, os jardins não eram objecto de 
luxo, mas condição de existencia; 'isto 
fôra reconhecido pelos paulistas, mas 

era preciso assignalar que após 30 ano 
nos de sua fu.ndação, o jardim publico 
apresentava melhoralnentos, seln valor, 
parecen.do mesmo não ser melhor do que 
fôra em seu principio. O adm~l1istrador 

re"ebia 200$000 réis por anno a titulo 
de gratificação. a presidente mandára 
orçar um gradil para defesa do tanque 

I . " centra e temnmava: a estação da es-
trada de ferro, que ma,rcha para a sua 
conclusão, collocada naquetle estabele
cimento chamará ali, dentro de pouco 
tempo, uma grande concorrencia de vi· 

sitantes, ea rica e be1!a cidade de São , . 

Paulo deve offerecer a seus hospedes 
• um passelO a,me.no, - . e 11ao uma canca-

tura de jardim". 

THEATRO DE S. JaSE'. - No dia 
10 de janeiro de 1862, o estado das 
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obras era este: - 8 tesouras assenta- I 
das, concluido o pavinlento das 3 or
dens superiores, falta,ndo o da primeira; 
estavam sendo forradas as 3 ordens e 
seus corredores; as divisões interiores e 
o pavimento do gr,ande ,salão, termina
dos; assentavam-se as sacadas de fer
ro; os caixilhos estava:ffi promptos; pro
seguia a construcção das paredes late
raes do arco do prosce.nio ao fim do edi
ficio, conclui dos já 8 palmos de alto 

, 

por 60 de cada lado; os alicerces foram 
aprofundados consideravelmente; o ter
reno, estaqueado; as madeiras para o 
resto do vigamento do telhado já ti
nham sido compradas; continuavam os 
trabalhos de assentamento d,as 4 tesou
ras que faltavanl. 

Esperava-se que dentro de um ~nno 

estivesse concluído o vasto edificio. Fal
tavam os seguintes trabalhos: - re
telham·ento, rebocamento, pavimento e 
forro do saguão; platéa, camarins, cal
çaUlento eUI tor,no do edificio e enca

namen to das aguas do telhado. A pro
vincia obrigou-se a concorrer para as 

obras do theatro com 113 :219$500 réis, 
metade do valor das obras. O contra
cto com o empresario era de 26 de 
maio de 1859, sendo presidente o sena
dor Fernandes Torr·es, e foi ,aucto.risadO' 
por lei n. 31 de 7 de maio de 1856. O 
presidente pedia a attenção dos legis
ladores para a grande alteração dos 
materiaes e salarios, que tinham <Ciu
gmentado de 50 por cento, pelo que 
pen'sava dever ser a!tendida a reclama
ção do empresario. Além disso o thea
tro só fica,ria prompto depois de devi
damentO' decorado; e,não sendo assiln, 
seria inutil can10 tudo aqu'iUo que não 
preenche os seus fins. O empresa rio não 

se übrigára a decorarr o theatro: era . 

preciso providerl1ciar a respeito. 

CASA DE CORRECÇÁO. - O es
tabelecimento tinha bôa direcção e pre
enchia satisfactoriamente o seu obje

cto. A condição dos sentenciados era 

favorave1 sob o ponto de vista da re
generação, salvo algumas excepções de 
individuos reÍlractarios á disciplina. Pe
dia-se o restabelecimento da escola que 
já existira regida por um preso e que 

• 

fôm supprimida, porque os discipulos 
tarilbem presos não respeitavam a mes
tre. Existiam 4 oHicinas pequenas: 3 
dirigidas por presos e 1 por mestre al
lelnão contractadO'. Tornára-s·e urgente 
a conclusão do 4." raio da penitencia
ria. A. illuminação do est,abelecimento 
fazia-,se por velas de composição. O pre
s:idente ma-ndára estudar um processo 

preferível; e pensava-se em fazer a il1u

minação a gaz resin-oso, photogenico, 
achando-se bambem em estudos um sys
tema de illuminação publica proposto 
pelo francez Camillo Bourroul. 

O estabelecimento no ultimo anno ti
nha produzido 11 :326$775 réis e dispen
dido 33 :557$438 réis. Trabalhavam no 
estabeleeilnento: - cirurgião-mór Sal
vador M,achado de Oliveira, coronel 
Francisco Antonio de Oliveira, adminis
trador; conego Joaquim Anselmo de 
Oliveira, capellão. . 

. 
PAÇO DA ASSEMBLE'A PROVIN-

CIAL. - Não podia ser adiada a acqui
sição de uma casa para as reuniões da 
assembléa. A camara· municipal propu
nha que se preparasse a parte superior 
do seu ·edificio para o· funccionamento 
d,a .assembléa provincial, transferindo-se 
para a casa de correcção as prisões do 
pavimehto superior da casa do largo 
de S. Gonçalo. 

FORNECIMENTO D'AGUA A' CA
PITAL. - Era grave o problema que 
preoccupava os dírig.entes. O presidente 
receberia duas prOposrtas: uma de ré1s 
500 :000$000 em 5 prestações; outra, com 
4 orçamentos differentes, confórme o 
tamanho dos tubos e a area da cidade 
que tivesse de ser abastecida. Estes 4 
orçamentos eram de 155 :000$000 réis: 
- 174 :000$000 réis; - 182 :000$000 réis 
e 233 :000$000 réis. 
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P",diam isenção de direitos e desapro-
pr,iação a cargo do governo. O presi-

• dente aconselhava melhor estudo do as-

sumpto. 
COLONISAÇÃO. - O presidente pre

conisava o sys,tema de fixação do co
lono -ao solo por meio de interesses 30-

lidos e permanentes, e isto só se COll

seguiria pelo systema de propriedade. A 
provincia possuia 20 colonias com 2.356 
pessoas, sendo 1.204 do sexo masculino. 
Tinham sido extinctas algumas de3sas 
calonias, o que seria de máo eHeito na 
Europa, porque noticias inexactas e des
animadoras d-esvilariam ou adi.ariam a 
lmmigração para S. Paulo. O presidente 
aconselhava aos paulistas o systema da 
pequena propriedade, lembmndo o exem
plo do Ri::> Grande do Sul, terminando 
'por estas· palavras: - "Lembrai-vos 
ainda que esse systema é o mais pro
prio para satisfazer ,as condições da pe
quena lavoura, á qual tão immediata
mente se prende a grave e séria ques
tão da subsis,tencia". 

AGRICULTURA. - O presidente lu
ctava com esforço para que as culturas 
do algodão e do fumo não fossem des
prezadas, pois eram de venda certa e 
lucrativa. Lembrava que os Estados 
Unidos sustand,o a exportação de algo
dão p'ara a Europa provocára crise nas 
fabricas européas e que o algodão pau
lista estava sendo bem cotado na In
glaterra. Dirigiu-se ás camaras muni
cipaes e conseguiu do dr. Carlos I1idro 
d·a Silva continuasse a escrever, erean
do opiniãa favoravel ao algodão. As 
camaras e o escriptor trabalhavam para 
secundar o esforço do presidente. Tinha 
apparecido uma moles!ia dos cafeeiros, 
tornando-se necessario estudal-a para 
impedir seu desenvolvimento. 

CATECHESE. - Apesar de todos os 
esforços a catechese continuava diffi
cultosa. Havia os alde'amentos de São 
João Baptista e o de S. Sebastião do 
Pirajú. No primeiro residia O missio
nado frei Pacifico do Monte Falco. 

CANAL DE IGUAPE. - Este canal, 
aber,to ha tempo, continuava a -estra
gar o porto de Iguape, ameaçando a se
gurança, da navegação. Fôra nomeado 
o engenheiro Eusebio Estevaux para es
tudar o assumpto. 

NAVEGAÇÃO FLUVIAL. - Estava 
sendo feita com a regularidade pos'si
vel, mas ainda longe daquillo que de
via ser. Os rios Piracicaba e Tietê des
de a cidade da Constituição ao !tapura 
precisav,am, para darenl franca na vega
ção em todas as estações, de obras mais 
ou menos grandes, como fossem abertu
ras de canaes nas corredeiras, re'1nação 
de pedras, além de obras de arte. Exis
tia a companhia "Dois de Dezembro", 
que se propunha com o capital de réis 
I. 000 :000$000, a faze'r navegação a va
por nos seguin:tes rios: Tie.tê, de Mogy 
das CruZ1es á Capital, e darhi até onde 
fôr naturalmente navegavel; o dos Pi
nheiros até a estrada de Santos, e o 
Para'hyba até as proximidades da Ca
choeira. 

PRAÇA DE MERCADO. - O presi
dente não approvou o -c-ontr.acto munici
pal celebrado com Francisco d~ Siquei
ra Queiroz para edificar uma praça de 
mercado na capital paulista, não porque 
condernrt,asse a idéa mas pelos meios 
escolhidos para realisal-a. O edificío 
projectado era grandioso para os recur
sos municipaes do momento e ainda dos 
primei,ros annos futuros. 

CADEIAS. - Havia falta em toda a 
provincia. Foram concertadas algumas 
dellas. A de Sórocaba estava terminada 
e seria uma das melhores. 

RAREDÃO DO CARMO. - Prose
guiam as suas obras e o presidente 
mandou organisar novo orçamento. 

ILLUMINAÇÃO DA CAPITAL - Ain
da não ·estava contractada a 'íIluminação 
publica; tinha sido nomeada uma com
missão pa.ra estudar e indicar o systelna 
preferivel. 

ILLUMINAÇÃO DE SANTOS.
Não tendo ,a assembléa provincial con-
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úgn,ado verba, o presidente mandou en
tregar á respectiva cama,'ra, sob sua 

cesponsabilidade, a quantia de 2 :621$000 
réi, para ser despendida na iUuminação 
local. 

ENGENHEI~OS. - Havi,a grande 
falta ·deUes. Além dos seus ordenados 
recebiam uma diaria de 3$000 por legua 
até 20 leguas; e de 2$000 réis pelo ex
cesso, quando em viagens: 

ESTRADA DE FERRO DE SAN
TOS A ]UNDIAHY. - Pmseguiam as 
obras de construcção, tendo havido, nos 
dias 4, 5 e 6 de janeiro de 1862 chuvas 
tão copiosas, que os trabalhos foram 
destruidos quasi que completamente. 
Correram os aterros, desmoronaram al
tos ba1rrancos, e o presidente foi pes
soahnente ver os estragos: - a ponte 
de ferro que já est,ava. lançada sobre o 
rio Cubatão fôra completamente derri
bada. As obras ia,m continuar C0111 re
dobrad,o esforço, mas todos temiam a 
repetição da catast,rophe, empenhando-

, 
se govern.antes e empresanos em atte-
nuar os· effeítos da calamidade. O pre
sidente assim se exprimiu: - "Dese-
• • 
)0 a esta empresa os malS prospero, 
successos porqu.e destes depend·e, em mi~ 

. 

nha opinião, o grande futuro da· rica 

provincia de São Paulo", A empresa sof
frera enormes prejuizos e a perda d, 

tres locomotivas. 

OBRAS DA CAPITAL. - Nesta pre
sidencia não foram iniciadas quaesquer 
obras na capital; foram apenas continua-
das ou concluidaJs 
meçadais. 

as que estava'fi co-

LIMITES COM A PROVINCIA DE 
MINAS. - Foram estabelecidos os mar
cados pelo engenheiro Francisco de Pau
la Aroeira, fixados no alvará de 19 de 
julho de 1814. 

ESTATISTICA. - O presidente pro
punha a creação de Uma secção que se 
empregasse exclusivamente na organi
zação de estatisticas provinciaes. 

I 

SECRETAR'IA DO GOVERNO. -
O pmsidente - propunha a sua reforma 
com a creação de uma secção de obras 
publicas, geraes e provinciaes, A secre
taria dividi,a-se. em 3 secções com 1 
chefe, 1 primeiro official, 1 segundo, e 1 
amanuense, Havia tambem o' Archivo 
com o mesmo pessoal, menos o ama
nuense. 

MONTEPIO PARA OS EMPREGA
DOS PROVINCIAES. - A sorte pre
caria dos funccionario's publicas havIa já 
attmhido a attenção dos governos e 
corpos legislativos. Fundaram-se monte 
pio geral e o dos servidores do Estado. 
A provincia do Rio de ] aneiro t-ambem 
havia creado o seu pau os funcciona
rios provinciaes. O presidente recom
mendava o assumpto aos legisladores, 
pois era enthusiasta do monte pio e vi," 
nas aposentadorias inconvenientes. A 
verba com eUas subia a 25 :547$000 réis. 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO. 
As estatis,tic,"s eram deficientes. A ex
portação representava 14.007:335$151 
réis, e no conceito do presidente exce
dia de muito o valor da importação, pelo 
que a differença representava riqueza, 
sendo pois fóra de duvida, que a pro-
•• • • Vl,nCIa ennquecla e prosperava: - ven-

dia mais do que comprava .. 

FAZENDA PROVINCIAL _ Lison
geiro era o estado financeiro da pro
vincia. A 28 de fevereiro de 1862 o ba
lanço do thesouro demonstrava o se
guinte: - existiam na caixa provincial,~· 

nas barreiras e em deposito 180 :727$599 
réis. Para o exercicio de 1862-1863 espe
rava-se um superavit de 404 :482$935 réis. 
O presidente resgatou uma lettra na im

portancia de 15 :411$789 réis havendo 
ainda para serem resgatadas 5 lettras 
no valor de 73 :445$087 réis. 

SERVIÇO DE INCENDIOS. - O in
cendio da livraria de Jos~ Fernandes de· 
Souza demonstrára a urgencia de ser 
creado um regular serviço de extinc
ção de incendios. O meio mais economi· 
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co parecia ser o da formação no corpo I 
d e permanent'e" de pessoal adestrado 
nos in strumentos proprios para t-aes 
serviços, pedindo o presidente auctori
sação afim de regulamentar esse ser
viço urgente e indispensavel. 

OBRAS PU BLICAS. - De toda a 
parte pediam-se melhoramentos: estra
das e pontes novas e reparações das 
existentes, O governo sentia-se em di!
ficuldad "s para attender tantas e insis
tentes reclamações . E ssas difficuldade~ 
provinham, no entender do presidente. 
do systelna orçam entario, determinando 
as obras . que devessem ser ex"cutadas, 
Se era certo que por esse meio, menos 

.' pesada se to·mava a re sponsabilidade do 
ad-ministrador, não menos -verdadeiro 
era o facto de não poderem ser satis
feitas as necessidades publicas, quando 
urgente.s ou imprevistas, Convinha que 
se deixasse ao governo certa liberdade 
de acção na escolha e cla'ssificação das 
obr·as. a realisar. Havia obras que não 
podiam deixar de ser executadas custas-, 
se o q-u e custasse, como por exemplo: 
a es trada de rodagem da capital a San
tos. 

O pr.esidente expunha as difficuld·ades 
em que se encontrára por maios de uma 
vez quando r esolvia sobre urgencia de 
obras im portante s, não contempladas 
nos orçamentos, Em materia de viação 
o presidente traçou o seguinte plano que 
seguia e desempenhava. Na provincia 
distinguiam-se S linhas principaes que 

/ ' 
punham os centros productores em con-
taeto com os mercados de consumo, Es
sas linhas eram: do Rio Claro a San
tos; de Taubaté a Ubatuba; de Guara

tinguetá á divisa da provincia do Rio 

de Jan eiro, comprehendido o ramal da 
serra do Ariró, por onde desciam os pro
ductos ao porto de Mambucaba; de Ja
carehy, passando por .Parahybuna, aos 
portos de Caraguatatuba. e S, Sebas
tião; da capital a Itararé, divi.sa com a 
provincia do' Paraná. Faziam-s·e as es-

tradas pelo systema das arrematações, 
que o presidente julgava preferivel ao 
~ystema de adminis tração, ' então novo 
na provincia e que só applicar ia em ca
sos e condições é~peciaes. Além das 5 
linhas principaes, estradas auxiliares e 
de grande importancia para os ,respe
ctivos municipios eram tonladas enl con

s.ideração. 
ESTRADA DA CAPITAL A SAN

TOS. - Sendo a mais importante da 
provincia merecia especial attenção, .ma
xime tendo ficado em pes'simo estado 
após o,s dias temp,estuosos, 4, 5 e 6 de 
janeiro de. 1862. O presidente fazendo 
suas as palavras do presidente senador 
Nabuco de .Araujo, e.scriptas em 1852, 
dizia: - ' "a estrada da Maioridade d() , . 

cume da serra ao Cubatão, jamais será 
estrada normal e propria para rodagem. 
Esta estrada, cujos defeitos foram lar· 
gam ente discutidos, deve ser substitui. 
da por outra: mas por qual?", O pre
sidente fez inspecção ocular na estra
da e portanto falava com conhecimento 
de causa. Partira da capital no dia 11 
de janeiro de 1862, acompanhado de en
genheiros e viu 26 desmoronamentos dos 
quaes 3 pavorosos. Os mais antigos mo
radores do lugar affirmavam jamais 
terem visto inundação semelhante. Ur
g ia, entretanto, repa·rar a estrada · da 

Maioridade, visto como a provincia e 
sua capital não podiam Ecar sem com-

. -mUl11caçoes com o porto de Santos. 
Reapparecera a idéa da e"trada do Pi
raequê, explorada em 1852 pelo coronel 
Henrique de Beaurepaire Rohan, que a 
traçou. Fala va-'se tambem de uma an
tiga estrada, que · descia á direita da es
trada da Maioriodad·e, cortand,o a serra de 
Iguatemy, conhecida por estrad·a dos 
J esuitas e pela qual é t·radição, subiram 
os sinos da Sé, do Collegio, peças de 
artilharia e outros objectos de grande 
peso. O presidente propunha a questão 
d.e continuar ou não a existir uma bôa 
estrada de rodagem, quando se ayisi
nhava a conclusão da via ferrea. Dean-
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te de tão grande calamidade do mez de 
janeiro, () presidente mandou melhorar 
a estrada af.im de dar transito seguro a 

"'<>:o;. 

cavalleiros e tropas, attendendo-se pnÍl-
cip'almente ao ponto logo abaixo do alto 
da Bôa Vista, notave! pela sua aspereza 

" o pengos. 
Seis gnandes casas c01llmerciaes da 

-

praça de Santos propuzeram-se tomar a 
si o concerto da estrada da serra vc

_ lha, sem diretto a exigirem indetnnisa-
" -

ção, se esta lhes fosse negada quando 
solicitada. Essas casas eram: Vergueiro 
& c.; Souza Queiroz & Vergueiro; Ma
noel Joaquim Ferr-eira Netto; Antoni"o 
Berreira da Silva; José Antonio Vieira 
Barbosa; Forjaz & Sá. O pres idente 
chegou ao Cuba tão e viu o triste espe
ctaculo offerecido pelo valle, que dava 
pasto aos an imaes: - estava conver .. 
tido em vasto areial sobre o qual mais 

• 

de 200 tinham per-ecido de fome e frio. 

" • • 
ULTIMO RELATO RIO. - Na expo

sição com que o presidente passou "
poder ao primeiro vice-presidente, dI' . 
Manoel ] oaquim do Amaral Gurgel, no 
dia 24 de setembro de 1862, ha o se· 
guinte que deve ser notado: - o servi
ço de policiamento da capital era feito 
por 64 praças, do corpo de permanentes 
nellas incluidos os officia es e musicas; 
- a guarnição militar era de 170 ho
rnens; ~ nas aulas de )atinl" e francez 
(onze) achavam-se matriculados 179 
alumnos; na Escola Normal, 17; na aula 
de desenho e pintura, 13, nas escolas pu
blicas primarias, 4.093, em 145 escolas 
masculinas; nas escolas femininas (88l 
1.860 alumnas; - a provincia contava 
667.248 habitantes, segundo o calculo re
cente do brigadeiro Machado de Oli· 

veira; - o Seminario das Educandas 
passára por grande e util reforma; -
o presidente visitou Itú, Sorocaba. Cam
pinas, Cotia, S. Roque e Jundiahy, ten· 
do recebido demonstrações de apreço; 
- funcciona va na Casa de Correcção a 
escola de primeiras letras e a oHicina 
de encadernação; - pelas ult imas noti
cias a molestia dos cafezaes declinava e 
promovia-se com empenho a cultura do 
algodão; - fôra renovado o contracto 
de illuminação da capital continuando o 
mesmo processo, pois o de Camillo Bour
roul não produzira resultados satisfa-

-• • • ctonos em suas expenenClas; - con-
tinuava a falta de engenheiros; - os 
serviços da estrada da Maioridade con
fiadosa negociantes de Santos estavam 
adiantados e bem feitos, sendo admi. -nistrados pessoalmente por José Ver-
gueiro, abastado negociante. 

- O presidente communicou com sa-
• 

tisf,ação ao seu succeissor que a pro-
- - -

vincia nada devia, t endo elle pago réis 
134 :282$380 réis deixando em cofre réis 
140 :175$045, para fazer face a pagamen
tos no valor de rs. 118 :734$254. 

-- O saldo existente no thesouro ato 
tingia -a 30 :440$791 réis. Ao retirar-se 
da provincia, que clle d-enominava bella, 
o presidente confessou-se grato e con
fia-nte na sua jUlstiça. 

.. 
• 

BIBLIOGRAPHIA. - Não consta a 
existencia de obras dest·e presidente. Sua 

-
biographia foi composta com dados for-
necidos pela famili-a, apon tamentos de 
iornaes por occasião do seu lallecimen
to. O resumo do s eu governo foi feito 
pelos relatarias que apresentou -quando 
presidente. 

• 



• 

, 
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• 

• 

Vicente Pires da Motta 

29.° PRESIDENTE 

(De 16 de Outubro de 1862 a 3 doe Fevereiro de 1864) 

• 



• 

VICENTE PIRES DA MOTTA. Sua 
biographia acha·se na pagina em que se 
o apresentar como vice-presidente. Tendo 
gover-nado a provinda de S. Paulo como 
seu 29.· pr~sidente, no periodo que vae 
de 16 de outubro de 1862 a 3 de feve
reiro de 1864, apresentou nesse mesmo 
dia 3 de fever eiro o seu relataria pelo 
qual se vê o estado dos negocias d2 
-provinda, quando o conselheiro Vicente 
Pires d·a ·Motta deíxou o poder. 

TRANQUILLlDADE PUBLICA -
A tranquillidade publica conservava- se 
per~eita na pr'o vincia e não havia o 1l!C

nor receio de que fos-se alterada. Dis
solvida a cama·r,a dos senhores depu
tados, realisaram.- se as eleiç6es prima- _ 
rias no dia 9 de agosto de 1863, sendo 
que em nenhum ponto da provincia foi 
perturbada. a paz e ordem publica, t-elldo 
pelo contrario reinado a ma Íór calma 
a par da mais completa liberdade de' voto. 

SEGURANÇA INDIVIDUAL. - Du·· 
ran te o anno de 1863 foram commet

. tidos 151 crimes. Nos tr·abalhos da via 
ferrea houve de.sordens e violencias, e 
a té mesmo . algu·ns assassinatos. Afim 
de evitar a reprodncção desses confE-

• 

ctos, que se ianl amiudando e ameaça-
• • valn tornar-se InalS graves, seguIU para 

o lugar denominad'o Cachoeira, entre 
esta capital e ·a villa de Jundiahy, o che
fe de policia. o qual depois de dar pro
viden.cia.s adequad·as ás circumstancias 
deixou 'naquelle ponto um destacamento 
de praças de 1.' linha commandado por 
um oHicial subalterno. 

ADMINISTRAÇAO DA JUSTIÇA. 
- Contava a provincia 48 termos, dos 
quaes estavam vagos os de Queluz, Sil
veiras, Cunha, Iguape e Xiriúca. Quan-

, 

to ás promotorias, achavam-se todas 
preenchidas. 

CASA DE CORRECÇAO, - Esse im
portante estabelecimento, dirigido pelo 
coronel Francisco Antoni:() de Oliveira, 
conÜnuava a bem corresponder aos fins 
da sua i-n st it uição. Voltaram áquellà casa 
como reincident·es sómente dois presos 
dentre 106, que, por terem cumpl'ido as 
respectivas sen t enças, dall i sabiram (a 
contar de maio de 1852 até 31 de de
zembro de 1863), vivendo todos os 
mais na sociedade paci·ficamente com 
o producto da industria que adquiriram 
na penitenciaria. Achavam-se iunccio .. 
na:ndo ·no estabelecilnento 7 officinas a 
saber: de funileko, encadernação, fer .. 
reiro, s"erralheiro, alfaiate, sapateiro e 
chapéos de palha. Nos mezes de dezem
bro de 1862 a novembro de 1863, foi a 
rece ita do estabelecimento de .. , .... , .. 
13 :364$965 r5. e a despeza de., ...... . 
37 :328$659 rs, havendo por consequen
cia déficit de 23 :963$694 r5. Esperava-se 
qu·e, á me<lida qu e as officina·s fossem 
tendo maior desenvolvimento diminuis
senl os sacrifícios que fazia a provincia 

. . .-com Ulna l'nstltulçao, que seguramente 
nã o ti'nha por fim especulação lucra' 
tiva, e sim a rehabilitação moral dos 

·criminosos. Em 1864 existiam na casa 

de correcção 113 presos. 
CADEIAS. - Raras eram as cadeias 

que não exigiam despezas necessarias 
para a sua conclusão, outras para a sua 
conserv·ação, bem como para a segu .. 
rança, commodidade e separação dos 
presos, A cadeia desta capital achava
se em pessimo estado; a sua localisa
ção era n1á e nem era possivel fazerem
s·e nella os melhoramentos necessario~ 
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Muito aca.llÍ1<::!a para o numero ::e pre
sos que continba) ~0i n.e'Cess,ario por 
occasião ,las bexigas esta:::~lecer uma 
enfermari:, na s·ala destinada ás ~es

sões da (,amara municinpal, que por esse 
motivo passou a funccionar em outro 
lugar. A cadeia de Santos, depois de 
coac1uida, seria a melhor da provincia. 

HOSPICIO DE ALIENADOS. -
• 

Ess·e. estabelecimento contava os se-
guintes funccionarios: um administra
dor, um medico, um enfermeiro, unIa 

enfermeira, tres guardas e uma cosi
nheira.Em janeiro de 1863 existiam 34 
a'lienados; sahiram curados 12, não cura·· 
do, 1, falieceram 14, .entraram no de-

. c. -.~~! 

curso do anno 23, e:xi~.jlndo 30 em 1864, 
, 

sendo 19 homens e 11 mulheres, Afim 
de providenciar sobre os melhoramen
tos desse importante estabelecimento, 
nomeou o presidente uma commissão 
composta dos drs.: José Antonio dos 
Reis Montenegro, José de Calazans 
Rodrigues de Andrade e Luiz Lopes 
Baptista dos Anjos, á qual encarregou 
de examinar a casa do hospício e in
vestigar as causas da mort·aliciade que 
alli se obs'ervava. 

'. \ 

A commissão julgava que era abso-
lutamente improprio o local em que 
existia o hospicio para estabelecimento 
dess'e genero. A ' provi'ncia, porém, não 
possuia outro edificio para o qual pu
dess'e o hospicio ser removido; O da 
rua de S. João achava-se em ruina. 

SAU'DE PUBLICA. - A epidemia 
das bexigas que ha 5 anno.s s'e desen
volvera nesta capital e em alguns ou
tros pontos da provincia, tor-nára a ap
parecer em 1863 com grande intensida
de, sendo raras as localidades que esca
param ao flagello. Deu o presidente to
das as providencias possivei·s com os re
cu·rsos de que podia dispôr não só para 
evitar a propagação do mal, como p'ara 
que aos indi'gentes não faltassem os 
precisos soccorros. Para esse fim esta
beleceram-se lazaretos e enI,erma·rias em 
varias povoações, onde a pobreza acom-

mettida do mal recebeu 
niente tratamento. Fui além 

o conve
disso soli-

cito em distribuir j.>uz vaccinico por to
dós os pontc3 da provincia, encarregan
do ás camaras municipaes, ou ás au
ctoridad·cs policiaes de dar-lhe a con
veniente applicação. 

Em 1864 a, epidemia achav·a-se quasi 
totalmente extin.cta nesta Capital e em 
muitos dos pontos por eUa invadidos, 
mas ainda r·estavam alguns em que con
tinuava a grassar. Pondo de parte essa 
epidemia que podia ser considerada co
mo extincta, o estado sani,tario da pro
vinci'a era satisfactorio. 
. INSTRUCÇAO PUBLICA. - Exis

tiam creadas 152 cadeiras de primeiras 
letras para o sexo masculino e 94 para 
o feminino comprehendidas nesse nu
mero a Escola Normal e os seminarios 
d·e educ·andos de Sant'Anna e de Nossa 
Senhora da Gloria, achando-se provi
das 97 escolas e vagas 55 do sexo mas
culino e do feminino 78 providas e 16 
vagas. De instrucção secundaria havi~ 

5 aulas de latim e francez. Contavam-se 
11a provinóa 47 prof,essores 'publicos de-
finitivos de primeiras letras, 41 interi
nos e 10 contractados e 78 professoras. 
Foram nomeados em 1863, professores 
definitivos 11, interinos 10 e contracta
dos 13. No decurso do mesmo anno ma
tricularam-se 3.697 alumnos nas esco
las publicas do sexo masculino compre
hendidos os do seminario de educandos 
de San t' Anna e os da Escola Normal. 
Foram frequentes 2.725. Nas escolas 
publicas do sexo feminino matricula
ram-se no mesmo per iodo 1.801 alum
nas, comprehendid·as as alumnas do se
minario da Gloria. Desse numero só
mente 1.408 tiveram assiduidade. 

Além das escolas publicas r·eferidas -
existiam na provincia 133 particulares 
para O sexo masculino e 47 para o femi
nino, comprehendidos 13 coUegios, dos 
quaes 5 eram para O sexo masculino e S 
para O feminino. Em 1863 · matricularam
se nas escolas particulares do sexo mas-

• 
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culino 1.224 alumnos dos quaes for-am 
frequentes 1.051; e nas do sexo femi
:::!!0 582 alumnas tendo sido frequen. 

o 

tes 512. Nesse anno matricularam-se 
7.304 alumnos, dos quaes 5.336 frequen
taram as aulas, nas escolas e collegios 
da provinda. O ·seminario de educandos 
de Sant' Anna a cargo do padre João 
Baptista de Oliveira melhorara muito. 
Contava 20 educandos entre 6 e 13 an
nos de idade. 

Consistia o ensino sómente 
meiras letra,s e principias da 

• n·as pn-
doutrina 

christã, havendo além disso uma pe
quena offícina de alfaiataria. No semi
nario de N. Senhora da Gloria existiam 
29 educandas gratuitas e 5 pensionistas. 

CULTO PUBLICO. - Havia na pro· 
vinda 118 egr,ejas parochiaes, e 5 ta
pellas curadas, estando providas cOm vi
garios collado,s 21, com vigarios encom
mendados 92 e vagas 5, havendo além 
disso 19 coadjuctores. Poucas eram a~ 

lnatrizes que não necessitassem de re
parações mais ou menos importantes e 
de alfaias para o culto. 

CATECHESE. - Em prol da cate
chese nada se havia feito, e permanecia 
no mesmo estado anterior. 

AGRICULTURA. - A moles tia dos 
cafeelros, se não estava cómpletamen
te extincta, podia ao menos ser consi
derada como tal, e esperava-se em 
1864 uma abundantissima colheita. A 
cultura do chá, que em outro tempo tan
to promettia e que chegou a alcançar -
no mercado um pre~o animador, ha-
via sensivelmente definhado, achando-se 
reduzida a menos de u·m terço do que 

-

era ha poucos annos. O i·ncremento que 
ia tomando a cultura do algodão era in
calculavel. 

OBRAS PUBLICAS DA CAPITAL 
- THEATRO DE SÃO JOSE'. - O 
digno empresario desta obra importan· 
te e construid'a em grandes proporções 
apresentou-me ha pouco uma petição 
em que fazia vêr que não tendo entra
do ainda a provincia com toda a quan-

• 

tia com que devia contribuir para aque1-
la obra, achava-se ella paralysada e com 
risco de arruinar-se a part~ já feita, 
por falta da parede dos fundos e do 
retelhamento de todo o edificio. Em vis
ta .do que pediu a entrega da quantia 
em debito: - 26 :947$840 rs. Parecen
do-me razoavel a sua pretensão, mas 
não me julgando auctori,sado a mandar 
entregar-lhe por inteiro a somma rec1a-.. '.-

mada, limitei-me, depois de ouvir ao 
inspector do thesouro provincial, a man
dar fazer a expensas da provincia a 
mencionada parede, bem como o rete
Ihamento do edificio. 

Tomei esta deliberação 
edificio destes, que tanto 
não deve ser abandonado 

porque um 
tem custado 

• • • a mevltavels, 
estragos. E' necessar,io que to-meis uma 

• 
resolução definitiva a,cerca deste thea-
tro, 

JARDIM PUBLICO. - Esse estabe
lecimento continuava sob a administra
çãode Antonio Bernardo Qnartim. que 
nã", poupava esforços em promover
lhe os melhoramentos necessarios. 

FORNECIMENTO DE AGUA A' CA
PITAL - Todos os dias sentia-se mais 
a falta de agua. O encanamento, além 
de defeituoso, não tinha a capacidade 
precisa para conduzir as aguas forneci
das pelas vertentes; os tubos, já em si 
pequenos, tendiam continuamente a obs
truir-se pela argila que, dissolvida ia se 
accumulando no interior delles, e daqui 
resultava que os chafarizes da cidade, 
eram cada vez menos alimentados, ao 
passo que o crescimento da popula
ção desenvolvia-se com extraordinaria 
rapidez. Era pois de indeclinavel neces
sidade, de reconhecida urgencia, tratar
se de remediar este mal. 

ILLUMINAÇÁO PUBLICA. - Era 
necessarÍo melhor·al-a. 

ESTRADA DE FERRO. - A estra
da de ferro de Santos a J undiahy, que 
era a obra mais importante e grandiosa 
e de maior futuro para a prosperidade 
p'aulista progredia regula,rmente. Muitos 
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• • • • e lfllportantls slmos eram os serVlços que 
já estavam feitos, mas ainda restava 
muito a fazer -se. Os trabalhos começa
dos na serra do Cubatão já haviam che
gado aos suburbios da Capital e com 
mais alguns dias de serviço ficaria ella 
completa e offereceria com modo, seguro 
e facil transporte. Na estrada já se 
havia gasto a somma de 670 :704$598 rs. 
Com auctorisação da presidencia o sr. 
José Vergueiro, a< -e"'pensas proprias, 
mandou fazer explorações e estudos para 
a construcção de uma estrada de J un
diahy a Campinas, devendo continuar 
as explorações até o Rio Claro. 

ENGENHEIROS. - Em virtude da 
disposição do art. 13 da lei n. IS de 
21 de abril de 1862 foi contractado o · en
genheiro brasileiro Newton Bunaton 
para servir na provincia com a gratifi
cação annual de 6 :000$000 rs., não po
dendo elle . exigir quantia alguma como 
indemnisação de despezas de viagens ou 
sob qualquer outro titulo. 

FORÇA PUBLICA. - A força pu
blica da provincia era composta da Guar
da Nacional , do Corpo de Guarniçã1;· e 
Companhia de Cavallaria e do Corpo de 
Permanentes. 

GUARDA NACIONAL. - Achava-se 
a provincia dividida em 15 commandos 

. 
superiores, entrando neste numero os 
dois districtos da Constituição e Rio 
Claro. Esses 15 commandos superiores 
continham: 40 batalhões de infanteria, 
6 secções de batalhão, 2 companhias 
avulsas, 2 secções de batalhão, I com
panhia e I s·ecção de companhia de ar
.tilheria; 3 corpos e 12 esquadrões de 
cavallaria do serviço activo. A reserva 
compunha-se de 3 ·batalhões, 16 secções 
de batalhão, 18 companhias avulsas e 11 
secções de companhia. 

CORPO DE GUARNIÇÃO. - O es
ta~o eHectivo deste corpo era de 133 
praças, faltando 40 para o estado com
pleto, que devia ser de 173. A compa
nhia de cavallaria, cujo estado comple
to devia ser cle 75 praças, achava-se 

I com 47, faltando 
. CORPO DE 

28 para con1.Pktal-a. 
PERMANENTES. -

Continuava este corpo a prestar servi
ços e constava de 247 .!>raças, faltandG 
121 para o seu estado completo de 368. 
Existiam addidas em differen,tes destaca
mentos 184 praças da GuardaP<llicial. · 

THESOURO PROVINCIAL. ~ Pela 
art. 3.· do paragrapho 5." da lei n. 16 
de 21 de abril de 1863, foi a presidencia 
auctorisada a reformar o Thesouro Pro
vincial sem augmento de despeza. A ren
da provincial orçada para o exercicio 
foi de 1.019 :658$119 rs. e a effectiva de 
1.090:365$073, havendo um lIUperavit de 
70 :706$954 rs. A despeza orçada foi de 
1. 336 :688$496 e a eHectiva de rs. .. •• 
1.039 :340$269, menos que a orçada ... 
297 :348$227 rs. Pelo ultimo balancete se
manal constava existir o saldo em moe
da de n. 25 :165$707. O orçamento da 
receita e despeza para o exercicio df! 
1864 a 1865 calculou a renda pelo terma 
nledio dos ultimas tres annos em ..... . 
1.299 :915$000, e a despeza com os ser
viços fixos em 833 :482$667, havendo por 
consequencia um saldo provave1 . de rs. 

396 :432$333. 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO . 
-- Os quadros dos valores da importa
ção ainda não tinham sido organisado • 
·e oppo.rtunamente seriam presentes á 
Assembléa. Quanto á exportação vê-se 

• • 

que o valor dos generos foi de ....... . 
15.613 :288$033 rs. e o dizimo pago de 
rs. 536 :822$689. No anno iinanceiro de 
1861 a 1862, o valor dos generos expor
tados foi de 16.529 :310$530, e o dizimo de 
rs. 522 :155$589, havendo no anl10 de 
1864 uma diminuição no valor dos ge·· 
neros de rs. 910 :022$497 e nos dizimos 
d e 15 :332$900, differença esta que só 
póde ser a ttribuida á molest ia do s cafe-

• 

elros . • 

SECRETARIA DO GOVERNO .. ~ 

Os empregados desta secretaria _e ram 
zelosos e dedicados ao serviç·o; o seu 
expedien te e registros achavam-se pe.r
feitam ente e111 dia. 



.. . .. 
Pas sa.ldo a administração ao v ice

pre'sidente conselheiro Manoel Joaquim 
do Amaral Gu rgel no dia 4 de fever ei
ro de 1864, o co nselheiro V icente P ires 
da Motta endereçou ao seu substituto 
legal o seguinteofficio; -
exmo. sr. fIontem d epois - de 
da tarde r ecebi o d ecreto 
S. M. O Im perador hou ve 

"IIImo. e 
uma hora 
pelo qua l 
por b em 

conceder-nle dem iss ão e im mediat ameu ·· 
te qu e pelo oHicio; qu e t ransmitto a 
v, excia. fu i sciente, qu e o exm o. sr. 
Vicent e de Souza Queiroz, muito dig no 
presidente nom-eado, excusa va-s e de ac-

. .. , . -celt ar a nomeaçao, u·m 50 momento nao 
demorei-nle enI entreg~r a v. excia. com 

• 
• • mtlln o contenta mento o governo da 

• • provlncla. 
, 

P ondo nas m ãos de v. ex cia. copia da 
fali a, que hontem mesmo dirigi á Aj 
senlbléa Prov incial na occasião de sua 
installação, cumpro, ainda qu e mal, ~ que 
manda a circular de 11 de março de 
1848. As imperfeições desse escr ipto 
tosco, mal alinh ado e muito defici ent e. 
ninguem conrh ece mais do- qu e eu, D evo 
decla rar a v. excia. que grav es sCllls iJ.c
rações fiz era m -nlc ad iar o estabei eci
m enta das barreira s creada s peh ~;. t. 

29 da lei vigent e do orça mento p eol'in 
ciaI. A v. excia. serão apresentados os 
relat a rias da commissão incumbida . (]" 
exame da Th esouraria Provincial ; do 

,-

di stincto tor.anel que inspeccionou o c-:>r-
po de Municipaes Permanentes ; da il
lustrada commissão que examinou o ). os -

, 

picio dos ,ali enados, e um oHicio do bc-
nemerito e mu ito digno chefe de poli. 
cia r eferindo o que obse! VOlt naqudle 
estabelecimento. Tendo manGado repa
ra r a es trada da Penha, pa·rt e dos ser 

·viços foi contractada por empreite iros; 
os contractos n ão estão pagos mtegr al
m ente por não estarem ainda conclui
das as obras. 
Emprehendi a r econstrucção do pala

do e conheço qu e foi em mim tetneri .. 
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dade ; demoliu- se t oda parte pos terior 
do edificio e re,edificou-s'e de novo, e um 

lanço qu e fôra fei to ultimamente sof
fr eu alt erações, s·endo n ecessa rio ra sgd: 
as janella s . e tocar no t elhado. Pa ra toda 
esta obra deu-m e o g overno 30 :000$000 
de réi s, quantia insu fficien te at t enta a 
immensida-de do edific io, e m esmo esse 
dinhei.ro foi -nle co ncedido com jnterval~ 

los. P a ra supp ri r a despezas 'a bsoluta
n1ent e necessarias e se m as quaes havia 
per igo de perd er- se o que es t ava fei
to, e a rr uinar- se o edificio, tonl ei por 
empres t,imo da Th esouraria Prov illcial 

• 
sob m inh a responsabilidade 7 ;000$00(1 rso 
do~ quaes paguei 5 ;000$000. O trabalho 

, de retelha r o palacio e de r ebocar tanto 
o exterior, como ° in t erior do ed if icio, 
é feit o por empreitada, e não está paga0 
Tambem não estão pagas a s m adeiras 
encommen dadas e qu e vão chega ndo, e 
mais alguns materiaes e a s g rades de 
f.err o feitas na c:a sa de correcç ã-o . 

Fica na secretari"a o inventario dos 
• • matenaes, que eXi st em em ser , e que 

não im·portam m uito pouco. V. excia. 
é testemunh a do que se t em ieitoo sabe 
quanto custam em S. Paulo obras des-

i ta qualidade , pode por iss o julga r, se , , 
, , 

i , 
• 

houve zelo, e econom ia , o u neglige ncia, 
e esban jament o. P eço licenç a para a pre-
se ntar a v. excia. a ca rta, que hontem 
escreveu-nle o SI'. Jo sé Vergueíro, dan
do-m e in formações sobre os es tudos fei
tos para a construcção de uma estrada 
de rodagem de Jundia h y a Cam pinas e 
rogo a v. excia. seja servido ma ndal-a 
,)ublicar pela imprens a. 

Deu s guarde a v. ex cia. S. Paulo, 4 de 
fevereiro de 1864. I11mo. e eXJl1o. s r. 
Conselh ei,ro Manoel J oaquim do Ama
ral Gurgel. VICENTE PIRES DA 
MOTTA." 

• 

BIBLlOüR,APHIA. - Vide a pagina 
em qu e se tratar do conselheiro Vicente 
Pi res da Motta como vice-pres idente. 
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FRA·NCISCO IONACIO M. HOMEM 
DE MELLO (Barão Homem de Mello) 
- Nasceu em Pindamonhangaba, Esta
do de S. Paulo, no dia L" de maio de 
1837 e lanec-eu em Campo Bello, Estado 
do Rio, no dia 4 de janeiro de 1918. Seus 

-

restos mortaes descansanl no Rio de 
Janeiro, no cemiterio de S. João Baptis
ta. Filho do Visconde de Pindamonhan
gaba, estudou preparatorios em Marian
na e graduou-se em direito em 1858. Ad
vogou em sua cidade na tal, depois pas
sou-se para o Rio, onde foi professor 
de historia, no afamado Collegio Pe
dro lI, 1861, deixando a cadeira para vir 
presidir á provincia de São Paulo, 1864. 
Administrou tambem as provincias do 
Ceará, Rio Grande do Sul, no periodo 
mais agudo da guerra contra o Para
guay, e Bahia, esta em 1878. Represen
tou S. Paulo no Parlamento Nacional 
(1867-70, 1878-81), foi ministro do Impe
rio em 1880, inspector geral da Insruc
ção Pnblica, professor do Collegio Mi
litar, intendente da Capital Federal. Teve 
o titulo de conselho; foi dignatario da 
Ordem da Rosa, sodo honorario do 
Instituto Historico e Geographico Bra
sileiro, membro da Sociedade de Geo
graphia e de outras importantes· asso

ciações nacionaes 'e estrangeiras. E' 
gral1de a lista dos seus trabalhos litera
rios, historicos e scientificos, e, na sua 
qualidade de geographo, conquistou o 
primeiro lugar entre os nacionaes. Os 
seus mappas do Brasil são reputados os 
melhores e mais completos. 

Por occasião de sua morte, foram in
numeras e tocantes as manifestações de 
profundo pezar que se produziram em 

todo o paiz. O barão Homem de Mello 
era socio de todos 05 institutos histori
cos e geographicos do Brasil. Para che
gar a tão alta posição na sociedade e 
merecer tantas e tão repetidas provas 
de apreço, consideração e respeito de - . .,. . 
uma naçao InteIra e preCISO pOSSUlr va-

lor intellectual e moral fóra do COm

mum. E' preciso ser um homem de ex
cepcional valor. E o barão Homem de 
Mello era-o, selll a menor contestação 
possivel. Estudar e a;,alyzar a sua vida 
scientifica, politica e líteraria, é tarefa 
para hornbros fortes. 

O orador do Instituto Historico de São 
Paulo, porém, bem conhece as suas for
ças; e, por isso, tocará mais detida
mente apenas enl dois periodos nota
veis da vida do barão Homem de Mello: 
- a presidencia de S. Paulo e do Rio 
Grande do Sul. 

* • 

PRESIDENTE DE S. PAULO 

Nomeado a 13 de fevereiro de 1864 
para o elevado cargo de presidente de 
S. Paulo, tomou -posse no dia 8 de 
março, contando 37 annos incompletos. 
Sua administração foi brilhante, embo
ra houvesse suscitado luctas partidarias, 
que só serviram para lhe realçar o me
rito e a energia patriotica. A tranquil
lida de em toda a provincia era com
pleta e perfeita. As eleições realisadas 
no per iodo da sua administração foram 
livres, e o governo não interveiu nos 
pleitos que então se desenrolaram. A 
segurança individual, porém, deixava .. 
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desejar. Na opiniãc do presidente, ·!"~S 

eram a, causas princip'aes que contri
buiam directamente para essa falta de 

• • segurança na prOVIneta: - o augmen-
to da população fluctuante; a ignoran
cia das classes inferiores; a excessiva 
benigni<lade do julgamenfó no jury. Em 
1864, São Paulo contava dezeseis co
mar-c·as, quarenta e nove termos e de
legacias,cento e vin t e e cinco sub-dele
gacias, trinta e tres c-idades, trinta e 
nüve villas e cincoenta e tr,es fregue· 
zias. A guarn ição militar e policial era 
de 549 homens (praças e oHieiaes) dos 
quaes 149 pertenciam á cavallaTÍa de 
linha e 400 ao corpo municipal perma
nente. A situação financeira da provi', 
cia era má: S. Paulo devia 829 :506$500 
e as suas despesas com juros e refor
mas subiam a 50 :407$550. 

"Este estado de cousas, dizia o barão 
Homem <le M ello, produz uma funesta 
perturbação na economia de todos os ra
mos de serviço". 

Apertado por difficuldades financeiras, 
quasi invenciveis, obrigado ao -pagamen
to de compromissos formaes e inadia
veis, o presidente de S. Paulo levou a 
bom termo uma feliz combinação com 
o Banco do Brasil, por sua agencia nes 
ta capital, que deu em resultado vanta
josa operação de credito para os cofres 
provinciaes. Consistiu o accôido em se
rem transferidas ao Banco do Brasil as 
letras dos particulans, credor'es da pro--
vincia, á p,roporção que se fossem ven-
cendo, de modo que, <lentro de certo 
praso, o banco seria o unico credor da 
provincia, estabelecendo-se a esse tem
po condições favoravei s de pagamento 
de juros e resgate de capital. O presi

dente mandou ainda estudar o meio de 
folgarem as condições financeiras do 
thesouro provincial, e esse es tudo fo ! 

magistralmente feito pelos funccionarios 
de fazenda. A instrucção primaria era 
ministrada por 251 eseolas publicas e 180 
particulares, num total, . portanto, de 431 
escolas preliminares. Conhecedor das 

-- :1e~ess:dades da provincia, da sua pro
vincia natal, que estava administrando, 
o barão Homem de Mello ligou €spe
cial interesse ao desenvolvimento das 
vias de eommunicação e proclamou: 

"O primeiro passo a -dar é levantar 
um mappa da viação da provincia". E 
depois accrescentou: "O grande defeito 
do nosso systema de viação consiste nes
sa enredada de multiplicidade de cami
nhos, que sem melhodo abrimos, e de 
que oflerece o nosso orçamento uma 
imagem perfeita". 

E preoccupado ,com o problema, ex
clamava num tom de censura e espanto: 
"Duplicida'de -de estradas para o mes
mo ponto!" Era premente a solução do 
abastecimento dagua potavel á capit al, 
pois que em 1864 a sua insufficiencia 
.chegara ao auge. Em 1864, S. Paulo ti
nha m enos agua potavel do que nos 

·tempos coloniaes . A população, cerca de 
vinte mil almas, dispunha para t odos os 
mistéres de 17.000 medidas ou canadas 
d'agua em ;!4 horas e o barril custava 
60 réis . A canali sação .dos mananciaes 

• 

da Cantareira não era possivel devido 
ao estado financeiro da . provincia. Que 
fazer? Procurar resolver o problema 
por outro meio mais prompto, qu e fosse 
ao mesmo tempo efficaz e economico. 
Augmentaram-se os chafarizes da cida
de. Construiram-se quatro novos , situa
dos no lar.go do Pelourinho, Misericor
dia, S. Bento e S. Francisco. O chafa
riz da Misericordia, que produzia 17.000 
medidas d'agua em 24 horas (45.220 li
tros) passou a fornecer 140.000 .... 
(372.400 litros). E esse grande serviço 
publico foi feito em pouco tempo. Para 
bem se' poder imaginar o que foi esse 
m elhoramen to, levado a t ermo com re
solução firme e em pouco tempo, bas
tará referir que um jornal da época 
cognominou o presidente de " Moy~é3 

paulista, com gran<le escandalo dos ad-
. - . versa nos, que nao quenaln ver no es-

forço do presidente milagre algum, mas 
s im cu"m"primento elementar de dever, 
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que, entretanto, elles não tinham sabido I 
ou auerjrl~ ::::7.:jJ~.~r. 3ão ainda da pre

sidencia Homem de Mello dois aconte
cimentos que merecem ser apontados: :1 

inauguraçã'o do primeiro piano incíina~ 

do da estrada de ferro de Santos a São 
Paulo, 28 d·e julho de 1864, com a pre
sença do pres idente, que fez o trajecto 
na machina com os engenheiros da São 
Paulo Railway; a inauguração official 
do Theatro S. José a 4 de setembro 
de 1864. O primeiro acontecimento, todo 
elle de ordem industrial e commercial, 
desvendava á provincia novos e vastis
sirnos horizontes na sua vida economi
ca e para o seu futuro financeiro de 
opulencia e progressos constantes e in 
terminaveis ~ o outro dava ensejo á s 
manifestações de arte e belleza, ani
mando as letras, aprimorando a cultura 

social e alargando as conquistas da ci-
• 

vilisação em todos os seus encantos e 
.seducções da vida moral. Seis dias du
raram as festas inauguraes do Theatro 
S. José e ruidosas foram . as ma,nifesta· 
ções academicas. Homem de Mello foi 
um dos optimos presidentes da sua pro
vincia natal, que tanto se orgulha do 
filho querido . 

• 
• • 

PRESIDENTE DO RIO GRANDE 
DO SUL 

Mas, estava ainda reservada mu itd 

gloria e muito trabalho, arduo traba
lho, ao nosso benemerito pa tricio. Dei
xando a administração de S. Paulo a 23 
de outubro de 1864, seu prestigio au
gmentou. Dois annos depois foi o ba
rão Homem de Mello nomeado presi
dente do Rio Grande do Sul, 27 de de
zembro de 1866, ' chegando á heroica pro
vincia a 16 de janeiro de 1867. Estava o 
Bras il .em plena guerra contra o Para
guay; e a provincia do Rio Grande do 
Sul, 'por sua sit,uação geographica e 

estrate8'ica, era de pesada e difficillima 
administração. Para bem dirlgi1.-a na-

quelle grave momento, mistér se tc>rna
va ser patriota e energico, como quem 

melhor o fosse. Lá estava o bravo e 
lendario general Manoel L1.1~?: (}.;orio, 
cuja presença electrizava os soldados 
nas conquistas das mais estrondosas vi
ctarias. Encontraram-se os dois illustres 
brasileiros logo após a chegada do novo 
{Jresidente. O marquez de Caxias (l86i) 
(ornara dependente da organisação de 
um 'e><ercito com ·elementos riogranden
ses do sul a continuação da guerra. Por 
aqui bem se vê 'P~ importancia exce
pcional assumira a commis,são do barão 
Homem de Mello, c.omo presidente da
quella provincia. Vejamos em rapida 
synthese a acção do novo prcs id en t e. No 
mesmo dia da chegada (ló de Janeir0 de 
1867) mandou um proprio a Orqueta le
vando carta ao general Osorio. 1.( essa 
carta, Homem de Mello combinou com 
Osodo uma conferencia. A 17 Osorio 
respond eu que partiria immediatamente 
para o lugar indicado e a 18 de janeIro 
de 1867 realizava-s·e a hlstorica e famo
sa conferencia de Pelotas. Ia-se organ;
sar o 3.° corpo d'e Exercito, que, sob o 
commando de OS,orio;' marcharia para o. 
theatro da guerra. Era nesse corpo que, 
no dizer de Zacharias de Góes e Vas-

• 

concellos, presidente do conselho, todos 
nós depositamos tantas esperanças_ Em 
memoria apresentada ao Insti tuto His
torico e Geographico Brasileiro em 1871, 
Homem de Mello fez o retrato d o Oso
rio e deu suas impressões da entr ',v;sta 
de Pelotas. Vem de molde um resumo 
da opinião, sobre O soldado brasileiro, 
emittida pelo bravo Osorio e tambem a 
impressão que Homem de Mello teve do 
cabo de guerra: - "Osorio admiu.i.va 
a constancia do soldado brasileiro. O 
cearense é bravo e rapido em discipli
nar- se, egualmen t·e o pernam·bucano c 
bahiano. O pauli sta é mais tardo em cc
ceber o manejo das armas, mas é bravo, 
obediente e concentrado: - está sem-

" A h . pre em seu acampamento. p ySlO-
nomia do barão de Herval, escreveu 
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Homem de Mello, é franca; seu s moclos ' 
desaHectados e s imples. Em suas pa
lavras e gesto ha uma certa expressão 
de plaçidez, que é o traço predominante 
de seu caracter. E' sincero e cordial; 
não fala de si; nem se queixa; laconico, 
escrevendo ou falando; não usa de cum
primentos ou palavras fut eis . E' delica
do de sent imentos e nobre de coração. 
E ' frugal e abstemio. Eis o homem em 
casa. Outro era o exterior do soldado á 
frente "das tropas: - "olhar fulminan
te, gesticulação sobria, voz dominadora, 
nenhuma palavra inutil, arrojo impetL 

slssimo, figura maj es tos,a e empolgant'!, 
dir-se-ia O proprio "Marte baixado .do 
"Olympo para vencer batalhas". E o 
paulista, pres idente da provincia do Rio 
Gran<le, em 1867? Alto, magro, esbelto, 
olhar firme e penetrante, maneiras sim
ples, educação primorosa, tranquillidade 
d'alma lnegualavel, compr·eh·en~ão segu
ra e exacta de seus deveres e responsa
bilidades, sabia querer, impôr, transigir, 
governar e administrar. De solido pre
paro intell ectual, conhecendo a histor.ia 
dos povos, habituado a tratar com mi
litares, oriundo de uma raça forte, qu e 
nos tempos coloniaes penetrou sertões. 

, 
que na epoca da separação esteve ao 
lado do principe lib ertador, o barão Ho
mem de Mello até os seus ultimos dias, 
foi o perfeito typo do paulista franco 
e leal. 

Corajoso e devotado, justo e equilõ
brado em seus julgamentos, orgulhoso 
do seu bairrismo, 'e ainda mais do seu 
amor entranhado á grande Patria, que 
elle amava, o barão impunha-se ao res

peito publico. Estudando e conhecendo a 
fundo a historia e geographia do Brasil, 

depositou sempre a maior e melhor es

perança no seu futuro. A ultima vez 

• 

. 
em br ilho intelleet",al nenhum excede ao 
bahiano, na guerra ao riograndense do 
sul, na paz e civilisação ao paulista". E 
eu lhe disse: - "Barão, V. Exeia. es
quece que é paulista". 

E elle: - "Não esqueço, A verdade. 
illuminada pelos factos, a ninguem es-

• • capa, nem a mIm q'ue ,agora estou melO 
cégo. De ' resto, meu amigo, a minha opi
nião é de toda a gent'e impar<;ial. Os 
paulistas nunca mandaram dizer, vão 
logo dizendo o que sentem, ou calamc 

se". Lembrei-me, então, do que escre
voram Saint-Hi1aire e Armitage:_ 
"Bahianos, intelligentes; pernambuca
nos, ardentes e independentes; mineiros, 
pacificas e industriosos; paulistas, in .. 
~lexiveis e perseverantes". 

O barão Homem de Mello tinha • 
maIS 

de 80 annos quando aqui esteve pela 
llltima vez. Era admira vel a sua memo-
ria, justo o seu cniterio julgador e ju
venil o seu enthusiasnüJ e amor pelo 
Brasil e S. Paulo. 'Conhecedor dos nos-
30S usos e costumes, tendencias e aspi
rações liberaes, ° barão Homem de 

• 
Mello nunca se deixou levar pelas im-
pressões pessoaes do momento. "Os ho
mens, <Iizia, são os mesmos em toda a 
par:te e em tod·os os tempos: - bons, 
indifferentes e maus. O Que é ind,ispen
save! ao progresso é que os bons se 
r eunam para na vida publica defender os 
seus direitos. Bons são os que amam 05 
• Interesses 

. -
da Patria e despresam os 

') eus n. 

Mas, volt emos a P elotas. Quando se 
separaram a 19 de jan eiro de 1867, Oso
cio disse ao ba rão: - "Tenha V. Exci ... 
pena de minl, como eu tenho pena de 
V. Exc[a." 

Movia-se na imprensa local de Porto 
Alegre forte campanha contra a orga
nisação do 3.· corpo. O barão conse-

,', ' 
• • • gullU 'por metOS suasonos rerllover esse 

obstaculo, se bem que o pudesse fazer 
pela lei chamada - Corta-Cabeça. Des-

Que esteve nesta casa olhando para o 

mappa do Brasil assim se exprimiu: _ _ 

"Que grande Patria! Nunca deixou de 

progredir. E que filhos devotados, to .. 

. dos tTabalham, e eu posso affirmar ,. q . . . ,. -
de o dia da posse, 22 d e janeiro, até ca

. bal desempenho de sua m issão princi-I 
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pai, Homem de Mello não descançou, 
trabalh ou calorosa e infatigavelmente 
pela causa da Patroa, empenhada em 
sanguinolenta guerra. Por seu lado Oso
rio trabalh ava, embora ai'nda muito 
doente, com uma perita inchada, impos
s ibilitado de montar. Fazia de carro o 
serviço por toda a campanha riogran .. 
dense. A 21 de janeiro marchou de Or
queta para Bagé com 460 homens; de 
Bagé para Alegrete com 600. Em Ale
grete reuni r-se -'iam outras forças. Ha
via difficuldad e e demora na organisa
ção de tropa s, por"i';'u e eram muitos os 
ped idos de cxcusa. 

Homem de Mello acab ou com e"e 
abu so c assumi u attitude resolu ta e de · I 

I fin it iva li respe ito: - "Póde V. Excia. 

f.icar certo, escreve u ao general Osor io. 
pódc V. Excia. fica r certo que, na ques
tão das isenções, cessaram os abusos 
até aqui praticados ". E accrescentOll: 

I 

dida de servi r a causa da Patria. Entre 
elles avultou a suspensão do marechal 
Luiz Manoel de Lima e Silva, tio do 
marquez de Caxias, do comma ndo supe
r ior da guarda nacional de Porto Ale
gre . ' No me io de tantos trabalhos, o 
barão Hom em de Mello cahiu enfermo, 
fortemente atacado de intermittente. De 
cama, a rd endo em febre ou tiritante de 

. 
frio, continuou a governar, resolvido a 
manter-se á frente da administração, atê 

• 

qu e a organização do 3.' corpo de Exer-
cito atravessasse o Uruguay. Ao mes
mo tem.po em ' que o presidente cahiu 
:enfermo, o cho·lera morbus iniciava a 
sua devas t ação em P orto Alegre. 

F inalme nte, a 23 de março de 1867, O 

3.u corpo, sob o coOlma ndo do bravo 
barão de Hen'al , começou a passa;: o 
rio Ur uguay, e quando, a 18 de julho, 
atravessou o Passo da Pat r ia era fo rte 
de 5.451 homens. 

Hom em de Mello, dando mão fort e a 
Osorio, organisou em tres mezes, ja-

"A lei incumb iu a todos os cida·dâos a 
defesa do paiz, e 111e parece que, quando 
o inimigo atacar a casa de um brasi· 
leiro, e.-;te não ha de deixar-se matar, di
zendo: - "Não me defendo porque sou 
casa do, ou ,porque sou caixe.iro". 

I !H~iro a mar ço, Ul11 dos. melhores cor
pos de exercito dos que se bateram 110 

Quanto ás inspecções hav ia lambem 
graves abuso s. O ,presidente acabou com 
elJes, fa ze ndo vir á sua presença os que 
se diziarn doentes e acceit ando, nesse 
particular , a opinião de ofliciaes da ab
soluta confiança de Osorio. R cmovidos 
{)S grand es obstaculos que eram as ex
cusas e inspecçõ.e! de saude_, a tropa co-
meçou a augm entar. Em 22 de feverei
ro de 1867, O general escrevia de Ale
gret·e ao president:e : - "Cheguei hoj~ a 
esta cidade, onde fi cam reunidos 1.600 
homens. 5upponho reu nir ao todo 4.000 
pouco -mais ou m enos, porqu e as isen
ções que d eu O an tecessor de V. Excia. 
resumiram muito o numero de praças". 

Homem de Mello para pode r bem 
cumpr-ir os seu s deveres, de a-ccôrdo com 
a sua consciencia, teve de usar de gran
de energia e praticar actos demons
trativos do seu pode r e resolução deci-

Paraguay; e, dentro de seis, esse lnes
mo corpo formava na vanguarda do 
exercito nacional, nas proJcim idades .de 
Tuyu ty, onde a espada de Osorio rebri
Ihara ao sol de 24 de maio do anno an-

• 

terior (1866). Memoraveis são as pala-
vra s de Homem de Mello dirigidas á as
sembléa provinc ial do Rio Grande, re
unida em Porto Alegre, no doia 16 de 
setembro de 1867: - .. A organisação 
do 3.' corpo de Exercito, em praso li
mitado, é a mais alta expressão do pa
triotismo desta Provincia. Esse proceder 
ch eio el e gral1desa foi, no resto do Im
perio, receb ido com sent·imento de r e s~ 

peito e ad miração". 
• 

E depois, ·com g rarrd e elevação de vis-
.~ . 

tas e int ell igencia, declara: - "Aprovei-
to a occas ião para agradecer aos distin
ctos cidadãos e ás d,ifferentes autorida
des ci vis e l11ilitares, que tanto auxilia
ram o gov.erno ness·a tarefa, a efficaz e 
e'spontanea dedicação que desenvolve-
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mo anno de 1846, improvisou em San
tos, ao vi sitar a font e do morro de 
S. Bento: 

"Dom Pedro Segundo 
Esta fonte visitou; 
Para mais honra lhe dar 
Dois copos d'agua tomou. U 

Esta não foi glosada; mas, fundida 
·em metal e collocada no local onde o 
imperador encontrou tão boa agua. Não 
sei se ainda existe a placa. Tanto, JO 

rém, a quadra de Santos, como à de 
Itú são bem caracteristicas: - ambas 
têm o cunho imperial. 

Foi a ultima vez que O benemerit o e 
honrado brasileiro nos visit ou. Com a 
sua morte desappareceu um gr.ande ba
talhador; mas ficou o exemplo lumino
so, que poderá guiar ~s novas gerações 
no caminho do estudo, do bem e da 
honra. 

Esta biographia foi escripta para o 
Instituto Historico de S. Paulo pelo au
tor da Galeria dos Presidentes e por 
s er a ma is completa at é hoj e publicada 
aqui se reproduz tal como foi apre
sentada pela primeira vez, m·esmo por
que nada ha a refazer, tendo, outrosim, 
me-recido a approvação da exma. sra. 
baroneza Homem de Mello, ainda viva. 

• 
• * 

Dando conta de sua administração ao 
entregar o g overno ao seu substItuto 
legal, o vice-presidente coronel Joaquim 
Floriano de Toledo, escreveu o barão 
Homem de M ello o seguinte: 

TRANQUILLIDADE PUBLICA. -
Era completa em toda a Provincia e 
bem assim a segurança individual se não 
era completa apresentava indicios de que 
havia de melhorar com o progresso que 
se manIfestava em todos os ramos de 
serviço publico. Era chefe de policia o 
dr. Olegario Herculano de Aquino e Cas
tro. 

ADMINISTRAÇÃO DA JUSTi(A. 
- Di sse o presidente: - "A adminis
tração da justiça, principal condição do 
progresso e prosperidade de um povo, 
resente-s'e em nosso paiz dos defeitos de 
nossa organisação judiciaria. Entretan
to é um facto attestado pela observa
ção quotidiana, que as funcções da ju
dicatur,a são na su.a mais ampla genera
lidade exercidas com ",elo, in telligcllcia 
e probidade pe,los dignos membros da 
nossa magistratura. Das 16 comarcas, 
que conta a provinc ia, apenas está vaga 
a de Taubaté, que tem estado pr ivada da 
pres ença de Juiz de Direito eff ectivo ha 
cerca de dois annos. Os Juizes de D i
reito nomeados pa·ra as com·arcas de 

Itapet ininga e Bananal, ainda não to
maram posse dos' seus logares. Estão 
preenchÍldas todas as promotorias da , 
provinci.a, á excepção da da Franca. Dos 
49 termos, que existem na provincia , es
tão vagos os de Xiririca, Sorocaba, Li
meira e J acarehy. Ha outras tantas de
legacias e 125 sub-delegacias. Na tota
lidade dos termos estão comprehendi
das 33 cidades, 39 villas e 53 fregue-

• Zlas. 

Até a data das ultim3!s communica
ções houve em todas as comarcas 41 
sessões do Jury, inclusive uma extra
ordinaria. Nellas foram julgados 173 pro
cessos. Dos réos foram 198 homens e 
13 mulh eres ; 194 brasileiros e 16 estran
geiros ; de um de11es, julgado á reve
lia, ignora-se a naturalidade. Quanto ao 
modo do livraJmento, for,am julgados: 
181 presos, 25 afiançados, pessoalmente, 
e 5 á revelia. Responderam como au
tores 177, por t entativa 25, e por cum
plicidade 9. Quanto á idade e estado, 
classificam-se os réos pelo seguinte 
modo: m enores de 21 annos 15; maio
res 195; so"lteiros 85; casados 115; "iu
vos 10. P elo qU'e diz respeito aos jul
gamentos houve: 144 absolvições, sen~o 
140 por decisão do jury e 4 por perem
pção; e 83 condemnações. Concluirei 
este topico apresentando o seguinte 
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quadro comparat Ivo dos ju·lgamentos 
proferidos pelo Jury 110S diversos ter
mos de sta Provincia, durante os ulti~ 

mos 4 annos: 

1861 1862 1863 1864 
Numero dos processos 253 261 181 173 

Dito dos • 333 300 208 211 reos . 
• . • 

Dito dos • 27 1 284 195 203 cnmes • • . 

Dito da. condemnações 135 125 91 83 
Dito das absolvições • • 237 205 138 144 

FORÇA PUBLICA. - O effectivo do 
Corpo de Guar nição e Companhia de Ca
vallaria era de 149 praça·s. Havia tam
bem um con tingente do 4.' bata lhão de 
infanteri" composto de 81 praças, 1 al
feres e 1 capitão; a companhia de ca 
vallaria dispunha de 60 praças. li. Pro
vin cia achava-se dividida em 15 com
mandos superiores da Guarda Naciolial. 
O Corpo Municipal P ermanente achava
se desorg'anisado e linh a. cahido em es
tado de relaxamento. Foram nomeados 
outro commandante e novos officia es, 
havendo por isso esp eranças de melho
rar o eslado dessa Força . O Corpo em 
seu estado completo devia ser de 400 
homens, ma s compun ha-se apenas de 
287, existindo addidas a elle 195 pro.
ças da Gu·arda Polic ia l. 

CADEIAS. - Eram muitas as rcel a-
. 

mações sobre o máu estado das ca-
deias. O Governo preferia na distribui-

" 

ção dos' auxilios as que es tavam com 
a construcção ad iantada, ou já nãe of
fe reeiam segurança. Na cadeia da Capi 
tal fizeraul-se grandes refórmas; para 
a de Santos, a maior da Provincia, o pr f.:

sidente deu 10 :000$000 r5. para cont i
nuação das obras ; as cida,des de São 
Luiz e Lorena achavam-se eHeetiva
m ent e se·m cadeias. 

CASA DE CORRECÇÁO. - Con t i-
• 

nuava sob a esclarecida direeção ~o co
ron el Francisco Antonio de Olivei "a, 

qu e desde 1852, vinha prestando bons 
serviços. Existiam 129 sentenciados, sen
do 8 mulheres. No estabelecimento fu ne-

. 
eionavam 6 oHicinas : de funileiro, sa-

pa t eiro, alfa ia te, ferr eiro, encadernado!' , 

chapeleiro; a de ma rce neiro ainda nâo 
estava com a montagem concluida. 

FAZENDA PROVINCIAL. - Era 
critico o estado dos cofres da Provin
eia. A divida passiva montava a r s. 
829 :506$590 tendo sido pagos juros na 
importa ncia de rs . 50 :407$550 rs. E ss. 
estado de causas produzia perturbação 
funesta na economia de t ódos os famos 
de serviço publico. Disse o presidente: 
- "Não convindo ? Provincia' es tar a 
dever á diversos credores , entendi-me 
com a directoria da caixa filial do ban
co do Brasi l nesta Capi tal para trans
ferir-lh'e as Iettras, que se fossem ven
cendo, de diversos possuidores. Haven
do sido acceita a proposta da presiden
cia tem-se eHectuado a operação a11u-, 
dida, pagando a caixa. filial aos creelores 
da prov inç ia e cham'a ndo á si a divida 
desta. A directoria da caixa fi lia l é 
credora do s lnaiores elogios pela manei
ra franca e leal, pela qual auxilia o go
verno em todas con juncturas difficeis; 
e cardealmente lhe agradeço os muitos 
e importantes serv iços, que me prestou 
durante a minha administração". 

SECRETARIA DO GOVERNO. -
Foi reorganisada em 1857 e íuncciona va 
regularmente e o presidente não OC~ 

cultou o seu reconhecimento pelo au
xilio leal que lh e prestaram os funccio -

• 

narios da secretaria. 
CULTO PUBLICO. - O bispo da dio

ces~ era d. Sebastião Pinto do Rego ; 
existiam 114 parochias provi das e 5 va
gas. Os edificios que s'erviam de tenl

plo . não correspondiam ás necessidades 
• do cuH·.o. F oram entregues os segum-

te s auxilias: - para a Matri z de Lo
rena 1 :500$000 rs .; para a de Araraqua
ra 500$000 rs.; para a de Porto -Feliz 
2 :000$000 rs . e para a de S. Sebas tião 
1 :000$000 rs. 

INSTRUCÇÃO PUBLICA. - Exis
tiam 251 escolas primarias para ambos 

• 

os sexos; e 180 particulares tambem pri-
marias para os dois sexos. Os a.lumnos 
frequentes a essas escolas eram 5.605; 
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havia ainda 7 aulas de latim e francez, 
cuja frequencia era de 97 alumnos ; na 
Capital exist iam 3 collegios pa rticular es 
frequentados por 239 alumnos. No Se
min.ario de Educandas havia. 35 gra 
tuit as p 4 pensionistasJ uma "directora , 
um a professora de primeiras let ra s, 
Qu t r·a dI"'. prendas domest icas, um 
med ico e um capell ão. No Collegio de 
Alumnos Artífices fun ccionava uma es
cola de primeiras lettras e uma o Hiei .. 
na de alfaiate ; ·a escola tinh a 30 alu m
BO S int ernos e 8 exte rnos; a officina 
15alumnos todos int ern os. 

CATECHESE. - Exist iam dois al
deamentos r egnlares: - Pira jú e São 
João Bapti sta; o primeiro fundadó em 
1854 ; o segund o definitivament e em 
1845. E studava-se a fundação do a ldea · 
menta de Salto Grande. 

SAUDE PUBLICA. ~ N ão houve a l
teração. O I nsti t uto Vaeci nogenieo eon· 
tinuava a prestar serviços; as casas de 
caridade funccionava m regularmen t e; o 
Hospi ta l de 'Lazaros de Pi ndamonhanga
ba não recebeu auxilio; o Hospicio d e 
Ali enados .. br igav a 3S enfermos, dos 
'lua·es 13 mulheres. 

, 

VIAS DE CO M M UNICAÇÃO . - P or 
se r mu ito interessant e a pa r h : do R e
lata rio que se r efere a est e importan.t e 
assumpto para aqu i t rasladamos as pro
prials palav ras do presiden te: - " Na 
Provineia de S. Paulo, com o em todo o 
Bras il , a s vias de com municação cons
tituem uma qu es tão de inte resse vit íl l. 
Nessa grand e necess idade publica con - I 
centraraU1-se todos os esforços de mi
nh a administração. Entr etanto n ão me 
f<li dado ob ter g randes resultados nes
se r a mo) o mais i111 porta nte do serviço 
publico, e o . qu e ma iores di fficu ldades 
offerece á presiden cia no des envolvi
Inento de sua acção governativa. A ro~ 

• 

tína, o int er esse loca! t raçaram esse de-
dalo de trilhos quasi int ra nsít a veis, qu e 
·c-ortatn a provinda inteira e ·absorven1 
som mas ünrnensas se m vantagem algu

m a para a viação publica. 

o grande defeito do n osso systema de 
viação consiste n essa enredada multi
plicidade de caminh os, que sem methodo 
abrimos, e de que oHerece o nosso or
çamento um.a lma'gem perfeita. Pa1""
servir o s 1nes·m os pontos abr imos, con
form e a força do interes se local, duas 
e ás vezes tres es tradas. A ssim, l->or 
exemplo, da Capita l á Jacarehy ha duas 
es tradas, um a por Mogy das Cru
zes, ou t ra por Itaquaquecetuba, ou 

do meio; de Mog y das Cruzes a 

Santos dua s estradas, uma pelo Zanza
lá, out ra por S ão Bernardo; d e Pi rapó
ra a Ta tuhy duas estrada; . ,\lna pelo 
Ju rumirim, outra pelo rio Sor0c~ba; de 
Caçapa va a Pa ra·h ybuna duas es tradas, 

uma pelo li Alferes Bent o", ou tra qu e 
passa pelo r io Parahytinga ; de Tau-
baté á S. B en to duas es tradas; de Tau-

baté a S. Luiz duas estradas, uma p elo 
Rib eirão das Alma's, outra pelas C uabí

roba s ; de Guarat ínguetá a Cunha duas, 
uma pelo Corde iro, outra pelo·" Fran
cisco J oaquim" , e asslm m uit as ou t ras. 

P or ma is arida que pareça est a enu
meraç ão, qu e é excus'ad o es te nde r mais. 

expli ca ella de sobra a razão pela qual 
co nsomem-se com os cam inhos publico!t 

tã o a vul tada s sOl11'lnas se m melh ora
Inento algum real. N est e ramo de ser · 

• 

VIÇ O, sem'pre qu e para os mesmos pon · 

tos havia duas estradas . segui a regra 
de preferi r a qu e se ver ificasse ser mais 
va nt a jos a. aban don ando a outr a ; ou abs

tendo-me de autor isar com eUas qual
quer desp eza, quando não tin ha dados 

posíti vos para instituir a r espeito ie 
ambas um ju izo s·egu ro. P ara cumulo de 
males existem sempre projectos de no

vas es tradas, ·as quaes, um a vez a'b ertas, 
ficam 

• • 
entregues ao t ranslto cOl1Jun.ta-

mente CO m as an tigas, qu e continuam 

a s·ervir, alimenta da s p elos r esp ec tivos 
int er ess es , de sort e que em luga r de um a 

estrada) como se pretendia) ficam-se ten
do t r·es para sugarem dinhe iro dos co

fre s prov inciaes. 
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Por essa razão não mandei desde logo 
abrir a vereda para o porto de Tabatin
ga, como recommenda a lei do orça
mento vigente. Entendo, que só depois 
de estudos n1uito severos e exames cir
cumstanciados se póde tomar uma deli
beração dessa ordem. Sem essa precau
ção seria uma nova -verba de despeza, 
que se ía abrir sem vaniagem real a 
grande massa' da producção. Essas deri
vações, aproveitando -apenas a uma zona 
circums1cripta, só servenl de ordinario 
para enfraquecer os recursos, que ali
mentam as _ arterias de communicação. 
Cumpre encarar es'ses grandes interes
ses da provincia sob um horizonte mais 
largo, e nunca aeceital-os sob o ponto 
de vista local. Pela parte, que me toca, 
se tivesse tido meios á minha disposi
ção, teria resolutamente quebrado com 
a rotina do passado, e emprehendido 
es'se trabalho, s,enão em grande escala. 
ao menos em ordem á melhorar consi. 
deravelmente esse ramo importante do 
serviço publico. 

o primeiro passo á dar seria levan
tar um mappa de viação da provincia. 
estabelecendo um systema que abrisse 
largos respiradouros á grande massa 
de producção, que do nosso interior bus
ca os portos de embarque em demavda 
do grande mercad'Ü da Côrte. Sem e<se 
trabalho nenhum resultado vantaj03J se 
póde obter. Despendem-se em pequenas 
parcellas, com camin1hO's municipaes 30111-

• 

mas lmmensas, que reunidas nos J"..'iam 

excellentes vias de communicação. O in
toeresse local d'evia ·acceitar essa lei do 
patriotismo. a desenvolvimento da ri

queza publica traria então como conse
quencia natural O melhoramento dos ca
minhos parciaes. Assim teriam os como 
a principal arteria a -estra1da, que se es

teade de Santos ao Rio Claro e a Ara- I 
raquara. Ao norte a configuração topo
graphica d'a p'r-ovincia impõe a esta re

gra uma variação. Como v. excia. sabe, 
existe ahi uma estreita zona, de terri-

torio pawlista, apertada entre as divisas 
de Minas e o mar. 

Ao longo da costa deste, em uma li
nha mais ou menos p.arallela, se ·esten
dem 'Os diversos centros de producção, 
que correspoodem a outros mais a,fas
tados. Na ausencia de um plano mais 
amplo de cOlnmunicações systematicas, 
cada um desses centros busca o porto 
de ·embarque pela linha mais proxima. 
Dahi essas estradas, que vão ter á 
Mambucaba, á Paraty, á Ubatuba e á 
Caraguatatuba. Entretanto não póde ser 
essa a aspiração do futuro. Esse estado 
de CQusas deve desapparecer; e a na
vegação do Parahyba, attrahindo á via 
ferrea em Sa'ntos uma grande parte da 
massa de productos do valle deste rio, 
virá operar uma importante e fecunda 
modifi·cação nas condições economicas 
da provincia. Emquanto, porém, se não 
consegue esse grande resultado, infeliz
mente retardado pela liquidação forçada 
em que entrou O pa-iz, julgo que não se 
deve abandonar aquellas das estradas 
actuaes, que são indispensa veis para o 
franco transporte dos generoso 

Coavencid'Ü desta verdade, procurei 
dentro das· forças do orçamento melho
rar 'O estado dessas estradas, e neste 
esforço fui effica.zmente coadjuvado 
pelos distinctos fazendeiros de Tauba. 
té, Pindamonhangaba, Parahybuna, J a
carehy, Caçapava e Caraguatatuba, 05 

quaes puzeram á disposição da presi
dencia as quantias necessarias para a 
reconstrucção das estradas de Ubatllba 
e Caraguatatuba. Utilisando-me do of
ferecimento, autorisei a despeza, distri .. 
buindo·-a conforme as verbas do orça. 
mento, e sob a immediata fiscalisaçãc> 
do Thesouro Provincial. 

Não obstante os meus ardentes dese. 
jos de melhorar as vias de communica
ção da provincia, pouco ou nada pu1e 
fazer. V. excia., mais que nillgllem, sabe 
os limites, dentro dos quaes esteve cir. 
cumscripta a acção de minha adminis. 

tração. Não podia contrahi! largos em .. 
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penhos; antes a prudencia e a compre
hensão dos legitimas interesses da pro
vincia impunham-me a mais severa eco .. 
nomia, q·ue procurei guarda.r nos diffe
rentes ramos do serviço publico. Nem 
por isso deixei de emprehender, nos li
mites do orçamento, algumas obra') 110~ 

vas, como a estrada <.las Sete Barras, 
de Caraguatatuba e de Ubatuba. Em 
administração não consiste a econoP:'ia 
em deixa'r de gastar, mas sim em gastar 
com applicação util e productiva. Afer
rolhar no fundo dos celleiros os pro
ductos da lavoura, negando-lhes "s in
dispensaveis meios de transporte, não 
me pareceu acto de prudencia. Seria sa
crificar a renda publica". 

ENGENHEIROS. - Existiam no sel
viço da Provincia os engenheiro. tenen
te Francisco Antonio Monteiro T"Jri
nho, encarr~gado da estrada d·.' Santos; 

. 
Char1es Bernard, encarregado no; tra-
balhos da serra de Ubatuba; e Ivlanoe1 
Furquim de Almeida Nogueira 'l0e es
tuda va a rerorGtrucção da estrada de 
Caragua ta tuba. 

ESTRADA DE FERRO. - Continua· 
vam activos os trabalhos ila estrada de 

• 

• 
ferro de Santos a ]undiahy. No dia 28 i 

I 
de junho de 1864 ;.naugurou-sc o sorviço 
do primeiro plano inclinado: Q assenta
mento de trilhos já se fazia en:re as 
estações de São Bernardo e Capitaí. 

ESTRADAS DE RODAGEM. - As 
estradas de S. Paulo a Santos; de Ju
query a Jundiahy; de Jundiahy a Cam
pinas; de Sete Barras; da Penha; de 
Ubatuba; de Caraguatatuba e outras 
mereceram a melhor attenção por par
te do Governo, pois que erar .. eIlas as 
principaes arteri-as de cOlnmunicação 
para importar e exportar os pi'oductos 
da lavOura, industria e commercio. 

PONTES. - Estavam semb construi
das ou reparadas por empreiteiro. iJo
neos, mereeedores da confiança do Go
verno. 

AGRICULTURA. - A cu.Jtura prin
cipal na Provincia era a do café. Havia 

lambem algodão que s·e desenvolvia con
sideravdmente nos municipios do sul, 
notàdamente em Sorocaba e Itapeti
ninga; a industria do chá era ins;gni
ficante e bem assim a de outros p,odu
ctos de consumo corrente; a industria 
pastoril era tambem decaden te, visto 
como as r-aças não er·am melhoradas e 
iam-se degenerando; a industria fabrl1, 
apenas começava a apparecer. A cultura 
da canna estava quasi abandonada. 

AGUA POTAVEL. - Era insuffi cien-.., . 
t e, o que mUlto ImpreSSIOnou ao preSI-

dente, pelo que foi celebrado contracto 
Com os drs. Felicio Ribe iro dos Santos 
Camargo e Carlos Rath, para serem 
construidos 4 novos ,chafarizes, sendo 
nos Larg-os do Pelourinho, Misericor
dia, S. Bento e S. Francisco. O traba
lho achava-se adeantado e a sua inau
guração annunciada para breves d ias. O 
presidente reconhecia, entretanto, que o 
problema exigia melhor solução, pois que 
o que estava feito era trabalho de ur-

• genc1a. 

THEATRO DE S. JOSE' - Foi aber
to ao pub lico no dia 4 de outubro de 
1864, devendo-se a obra á perseverança 
e actividade do empresario capitão An
tonio Bernardo Quartim. 

JARDIM PUBLICO. - Necess itava 
de auxilio pa<ra prosperar e ser con
servado; faltava-lhe agua canalisada o 
que muito contribuia para o máu estado 
em que s·e achava. 

PALACIO DO GOVERNO. - Esta
va·m paralys.adas as obras nelle come
çadas; o credito de 6 :000$000 r5. mal 
Clhegou para pagamento de madeiras e 
feitur·a de soalho e forro. Era urgente 
proseguir. nessas obras indispe'llsaveis. 

São estas as palavras com que o pre
sidente Homem de M·ello despediu-se dos 
seus conterraneos: - "Retiro-me da 
minha provincia natal com a mesma se
renidade de animo, com que nella en
trei. Perpass"ando em minha consc iencia 
os poucos, mas agitados dias de minha 



administração, posso dizer tranquilla
mente: cumpri o meu dever" . 

* 
* * 

BIBLIOGRAPHIA. - V;eja-se Sacra
mento Blake, Dieóonario Bibliographi
co Brasi leiro, vaI. 2", pago 463; Teixeira 
de Mello, Ephemeri-des; Almeida No
gueira, Tradições e Relniniscencias, 1." 

serie,cal). IV, pago 171; R evista do Ins 
ti t ulo Histor ico Brasileiro; Athayde 
Marcondes, Pinda monha ngaba" pago 73 ; 
Eugenio Egas, N eerologios, 1918, O ba
rão H omem de Mello publicou além de 
outras, en tre as quaes avulta, nos ul-

• 

timos tem[los a Collecção de Ma[lpas 
dos Estados Brasileiros, as seguintes 
obras: Estudos historicos brasileiros, S. 
Paulo, 1858, 161 pags. in-8'; Esboços 
biographicos, S. P~ulo, 1858, 90 pags. in 
8.'; A Constituinte perante a historia. 
Rio de J aneiro, 1863, in-8.'; Escriptos 
historicos e Iitterarios. Rio ele Jane iro, 
1868, in-4.'; O atlas do imperio do Bra
sil, pelo dr. Candido Mendes de Almei
da ,: noticia litt era r ia. Rio de ] aneiro, 
~869, 23 f>ags . in 8.'; O general José J08" 
q~im de Andrade , N,eves. Ri o de Janeiro, 
1869; 50 pgs. il1-4,."; A paz. R. de Janeiro, 
1870, 4 .pags, in -8,'; Estrada de ferro de 
S. Paulo a Cachoeira. Rio de Ja neiro, 
1873, in-8.'; Discurso. Rio de ],,-ne iro, 
1873, 7 pags . in 8.' ; A exposição publica 
de, bellas-artes em 1872. Rio de Ja neiro. 
1875, 32 pags . in-8.'; Edificio para a ex
posição nacional. Rio de J a11ei1'o, 1875, 
8'liag s. in-8.'; Subsidios para a organi
sação da carta physica d o Brasil. Rio 
de Ja:neiro, 1876, 52 pags. en- fo l.; Discur
so profer ido no ac to da ina ugu ração da 
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.. 

Est r ada de F erro de S, P aulo e R io de 
Janeiro no dia 8 de jun ho de 1877. Rio 
de Janeir o, 1877, 21 l)ags. in 4,'; Eleição 
directa. Rio de J a11 eiro, 1879, 29 pags. 
in~8.0 ; 
1879, 

barão 

Auxilio ã L .. vo\lra. Rio de Janeiro, 
16 ,-pags., il1 -8.' ; Resposta do , 
Homem doe Met\lo, etc. Rio de J a-

11 eiro, 1879, 16 pags., in-8,"; Resposta á 
inter'pellação do deputado ]. Saldanha 
Mar inho . Ri o de J aneiro, 1879, 24 pags. 
in -8.'. Di'ICurso. São Paulo, 1887, 2S pags. 

in- 12,'; Exposição internacional de geo
gra'phia, etc. R io de Jan eiro, 1889, 5 
pags, in -8.'; Discurso inaugural da ins-

, 

tallação do Collegio ~ilitar. Rio de Ja-
neiro, 1889. in-4.o; Sesion extraordinaria .. 
Rio de Jane iro, 1889, 13 pags. in -8.'; Ca
talogo. Ri o de Janeiro, 1889, ;n-4,"; Ex
cursões geographicas. Rio de Janeiro 
1888, pags, 167 a 203 ; Memorias do Vis_ 
conde de S. Leopoldo. Agosto de 1873; 
Excursões - 25 d e Agosto de 1871; Bio. 
graphia de Hyppolito José da Costa Pe
reira; O que se deve pensar do systema 
de colonisação, ad opt,a'do pe los por 
tuguezes para' povoar o Brasil' ; In
dice chronologico dos factos mais nota 
veis da his,toria d<l: cap it ania, depois pro
vincia cId Ri o Grande do Sul (1837 .. 
1867); Viagem ao Paraguay em feverei 
ro e março d e 1869; Juizo critico sob re 
a historia gera l do Brasil de Francisco 
Adolpho de Varnhagen, 1858: Atlas _ 

Rio de Jan eiro 1882, Contem 23 ca rtas 
colori'das, 

Nest e genero tem e11e, 
Carta physica do Brasil; Mappa para, 

servir de guia do Rio de J a neiro ao pico 
de Itatiaia. - E xcursão ao Itatiaia em 
Junho de 1876 . 

", 
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JOÃO CRISPINIANO SOARES nas
ceu a 24 de julho de 1809, na freguezia 
de Conceição dos Guarulhos, da capital 
de S. Paulo. Sob os cuidados de sua 
mãe, d. Ignez de Oliveira, ou segundo 
outros, Fernandes, fez seus estudos pri
marias e secundarios . e do-s superiores 
elle mesmo se encarregou. Antes de ma
tricular-se na Faculdade de Direito de 
S. Paulo, onde se formou e defendeu 
theses, foi porteiro do - Conselho Ge
ral da Provincia -, d"J)ois da secreta
ria do go·verno·, conservando esse enl

prego até sua formatura. Fez curso bri
lhant e, mere<:endo no terceiro an.no o 
premio de merito litterario, que lhe lo: 
concedido em 27 de março de 1833, ao 
tempo do director general José Arouche 
de Toledo Rendon. 

Recebeu diploma de bacharel em scien
cias juridicas e sociaes em 1834, e o ti
tulo de doutor, em 1835, após brilhante 
d·efe·sa de theses. Em 1836 exerceu o car
go de procurador fiscal interino da the
souraria de S. Paulo; e loi nomeado, a 
23 de abril, lent e substituto da Facu '.
da de de D ireito. cargo de que tomou 
posse no dia 28 de maio seguinte. Desse 
dia em deante começou a carreira bri
lhante e fe,cunda deste paulista, cujos 
talentos, ·capacidade de trabalho e seve
ra pro'bidade brilharam na cáthedra, no 
fôro, no parlament'o, na administração 
publica e na politica. Foi inspector da 
fazenda em S. Paulo, 1845; presidente 
de Matto Grosso, exercendo o cargo de 
5 de abril de 1847 a 6 de abril de 1848; 
de Minas Geraes, de 4 de junho de 1863 
a 3 de fevereiro de 1864; do Rio de J a
neiro, de 3 de maio a 21 de outubro de 

1864 ; de S. Paulo, de 7 d·e novembro 
de 1864 a 18 de julho de 1865. Juiz de 
paz da Sé, em 1837 e 1861; vereador 
e presidente da Camara Municipal de 
S. Paulo, em 1845 ; deputado provincial 
de S. Paulo nos biennios de 1838 a 1847; 
deputado á assembléa geral por Matto 
Grosso, em 1848; por São Paulo, na 13.' 
legisla tura, 1867-1868; lente substituto 
regeu, de 1836 a 1854, quasi todas as ca
deiras do curso, até qu e, nes-se anno, foi 

• 

nomeado cathedra-tico de direito roma-
no; o dr. João Crispiniano Soares .m 
todos e'sses cargos deixou bem assigna
la{}a a sua máscula e fulgurante perso
nalidade. Em 1871 foi jubilado no cargo 
de lente cathedratico, tendo lallecido em 
S. Paulo, no dia 15 de agos to de 1876. 
Seus restos mortaes descançam no ce
miterio da Consolaçã o. Do seu casamen· 
to com d. Anna F rancisca Ferraz Duar
te não houve descendencia . Eis como o 
"Correio Paulistano" e "A Provincia de 
São Paulo" no-ti·ciaram o faUecimento 
do notave! brasileiro; 

"Deu-se nesta capital, ante-hon
tem, 15 de agosto de 1876, a perda 
d·e um cidadão distincto e mui con-
siderado paulista, 
João Crispin iano 
naquelle dia ás 9 

o conselheiro dr. 
Soares, fallecido 
horas da manhã, 

em con s·equencia de grave enfermi
dade de q·ue fôra atacado havia dias. 

Nasceu a 24 de julho de 1809. na 
Conceição dos Guarulhos, fregu ezia 
distante $ leguas desta capital. Nas
cido de paes pobres, iniciou O tiro
cinio da vida publica servindo em 
empregos socundarios na thesoura -
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ria da fazenda. Conseguindo encar- : 
reirar sua vocação e dar azas ás 
aspirações de sua vigorosa inte11i· 
gencia, não sem difficuldades, fez ,e 
a.Jumno da Academia de Direito, de
dicando-se alfi,m á jurisprudencia, na 
qual tornou-se uma notabilidade, CG

mo já é sabido. Já nos circulas es
'colasticos principiou a lnerecer a es· 
tima e respeito de seus collegas e 
'Contem.:poraneos, sendo desde esse 
tempo conhecido entre seus aUllgos 
pelo appelido de - pobre honrado. 

Sua intelligencia, applicação e as· 
siduidade ao estudo deram-lhe nuto· 
ria n0111eada e preponderancia, sen .. 

do reputado entre os companheiros 
como discipulo ca'paz de ensinar. No 
seu 3,° anno do curso de direito) 
1832, foi-Hle conferido um premio 
acaclemico. Formado em 1834, dou .. 
torou-se e foi nOll1eado lente enl 
1836. Leccionou U Practica" nos pri~ 

lneiras annos de 11lagisterio, até lue 

nomeado para a cadeira de Direito I 
Romano, cujo estudo a'profundára 
com particular eS-ll1ero, começou a 
fazer no professorado brilhantissimo 
papel, sobredoirando de moela no
tabiliS9imo os fóros que já possuia 
de habilissimo e distinctissimo ju
risconsulto. Fóra da Academia tam
bem occupou o conselheiro Crispi-. 

niano diversos cargos publicos, des
empenhando-se de seus deveres com 
dignida'de e inteireza, e conseguindo 
mais e mais engrandecer o be110 
renome que soubera crear desde 1110-

ço por seus proprios esforços. 
Exerceu os empregos de inspector' 

da thesouraria, delegado de policia e 
juiz municipal supplente) nesta ca
pital. Em 1848 occupou a cadeira da 
provincia de Matto-Grosso. Exerceu 
por mais de uma vez o manda to 
de deputa'do geral e provincial. Mais 
re'centelnente foi ainda presidente 

elas provincias de Minas Geraes, Rio 
·de Janeiro e São Paulo. Na presi-

dencia desta ultima, em 1865, por 
occasião da guerra do Paraguay, 
prestou relevantes serviços. Foi dI. 
o organisador do ba'talhão de volun
tarios paulistas, conhecido sob a de-

. -nommaçao 

corporado 
de 7.°) e o primeiro el~E

nesta provincia. Desde 
essa época afastou-se ,a pouco e pou~

co da carreira politica retrahindo-s-e: 
della C0111 intenção notaria. e senl 

occuItar 
do pela 
sacia-I. 

. 
aos an11gos 

111archa que 

o seu desagra
leva va a causa 

I-Ia lnais ou 111enos tres alll10S obte

ve sua aposentadoria do cargo de 
lente da Faculdade, recolhendo-se en
tão ao exclusivo tiroeinio de advoga

do. Crispiniano Soares é incontesta

velmente Ull1 vulto proenlinente na 

galeria dos paulistas illustres. Cara-
• 

eter lntegro e severo, alma genero

sa e caritativa, talento de eleição, 

jurisconsulto e advogado de prim-"i
rai plana, todo" esses dotes são real
çados pela eircumstancia ele s cr fi
lho de seus 1'roprios esforços, sa

,bendo erguer-se do ll1ais obscuro ní
vel ás mais· brilhantes posições' 50" 

ciaes, e trilhando sempre a estrada 

larga da honra e da dignidade. E' 
• 

sem duvida nesse ponto de vista que 
de melhor direito lhe cabe a im
mortalidade da consideração social 

e o elevado respeito que lhe con
sagra a admiração dos contempora
neos. Casado deixa uma Íortuna re

gular. Fez testamento pouco antes 
de morrer, nOTI1eando sua esposa 

por herdeir.a universal de seus ha

veres. Foi enterrado hontem (16 -' 
agosto 1876) ás 11 horas da ma
nhã, sendo aco111panhado o seu ca

daver ao cemiterio por avultadissimo 
numero do que ha de ll1ais proem.i~ 

nente na socieelade pa.ulista." 

("A Provincia de S. Paulo". 17 
de agosto de 1876.) 

"Nasceu a 24 ele julho de 1809, na 
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freguezia da Conceição dos Guaru
lhos. Pae s pobres; educado nos bon. 

prinópios da religião e da moral; 
discipulo dos celebres pro.fessores 

André da ·-Silva Gomes e padre m es 
tre Francisco de Paula e O liveira. 
Estudou latim e philosophia, tendo 
sido aprêi~'oado como ta lento supe
rior. Foi empregado da secretaria 
do Governo. 1830 a 1835; a sáb ia lei 
de 11 d e a g os to de 1827, abrindo 
Cur SOS de sci el1cias juri:dicas e 50-

cia es ao nort e e sul do Imperio, a t

trah io J oão Crisp iniano Soares , 
• como a tantos outros notavelS pau-

listas, alguns dos quaes já havi·am 
ido procu ra.r no se io da rel igião os 
largos hor izontes que seus tale ntos 

,. 
aS""'lra vam o Jl.q 

E m m arço de 1830, J oão Cri s·p i--

nia no S oare s, matr ic ulou-se no cur

so. Prova o seu talento ·e ,e studos 
severo s, a defesa de th eses em 1836. 
Re cebeu o grá o de dout Or, e no anno 
segu int e fo i nOlnead o, conjuncta
nl ente COIl1 seu amigo, o distincto 
S I'. co ns elheiro dI'. Joaquim Ignacio 
Ra m alh o. le nte subs ti t uto d-esta Fa
cu ldade de D ir eito . L ente em va rias 
cad eiras roi sem pre o ln eS l110 enl 

cada uma dellas , explica nd o com in 
teir e za, eleva ção e pr o iul1d idade : de 

sorte qu e podi:a- se di zer co rr en te e 
pro vect o en1 todas as sciencias 50-
cia es e jurid icas. Em 1854 por oc
cas ião da reforma das F aculda des 
d e Direito. tendo os novos Estat u
tos creado mais as cadei ras de Di
reito admin is trativo e de Direito 
Romano, fo i Cris.piniano nom eado 

lente desta ultima mostrando-se, 
desde logo, profundo na jurispruden
cia do s Rom anos. Cansado e enfer

mo, pedi u sua jubilação e re pou sou 

de seu s traba lhos lectivos. 
A poliiica e a a lta admin istraçiio I 

o occuparam t a mb em muito. Em 

1846 fo i nomeado p res idente da 

pr ovinc ia d e M a tto-Grosso, e por 

• 

eleito 
, 
a assem-deputa,do ella 

bléa 

1867 
geral na 6.' 

loi eleito para 
legislatura. Em 

o mesmo honro-
50 cargo por es ta província no 3.° 
districto eleitoral. Presidiu t ambem 
as provincias de Minas, 1863 e Rio 
de J a neiro, 1864 e afinal em 1864, 
occupando aqui tambem esse immí
nente post o, foi um a garantia para 
todos por sua illustração, nobreza 
de caracter e ext ensiva magnitudl~ 

de coraçã o na'l.u elle tempo affanoso 
e tri s te, en1 que soffriamos as afron .. 
tas do ty ra·nno Lopes, e era fú rçado, 
desaggrava r-se o Brasil levantando de 

prompto um exercito. Aquella aucto
ridade que pudera t er s ido violenta 
e cru el no forte r~'Crutamento que 
ent ão 
pôde 
que 
tre 

se abr io. tão sabiatnente 
actuar nos, ,, animas do povo, 

conseguiu ·f~riÍlar esse illus

batdhão 7.' de Voluntarios 
da Patria , qu e tão brilhantes jorna 
das f ez nos campos do Paraguay. 

Foi, por vezes , meln1bro da assenl
bléa provincial, ver eador da camara 
e ele ito, como tllembro proelninen te 
do partido lib eral, em que sempre 
militou, e qu e hoj e perd e nell e um 
dos seu s 111ais nota ve is e dign os 
m an tenedores. Fo i in spector da th e
souraria , d-elegado de policia etc: Em 
1846 foi agraciado com o officiala· 

to da R osa. pelo governo Imper ia '; 
t ambem o governo Imperial contem

plou -o com a comrnen<la da mesma 
ordem, quando gala rdo a va os presi
dent es de prov incia qu e serviram no 
periododa gu erra do Paraguay, de 
que a liá s não t irou t itulo porque t i
nha em pouco taes honras e nunca 
a s procurou. O titulo d e Conselho 

que lhe fôra dado era já dir eito ad
qu iricf6 por le i, como reconhecimen
to d e seus se rviços magistraes . A 

perda de um a filha, un ieo frueto de 
seu 'con sorcio com a exma. sra . d. 

Anna Francisca Ferraz Duarte, ag-
-

gravára ma is o seu estado de saude 
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tornando-o pesaroso, retrahido 
concentrado. Falleeeu ás 9 horas 
manhã - 15 de agosto de 1876_ 

e - ninga e Campinas (5); de terceira: -

Elevando-se tanto e nobilitando o 

da a ca-pital. A divisão das comar-cas e sua 
classificação eram imperfeitas. A divisão 
das comarcas da provincia soem alterar 
o seu numero competia ao poder pro
vincial; mefhorar a sua classificação, PU· 
rém, cabia ao governo geral. T()<Jas as 
comarcas estavam providas de juizes de 
direito e de promotores publIcas. O. t'er
mos, com excepção de alguns, tinham 
juizes muniei.paes e de orphãos, -letra
dos. 

. 

seu nome, é João Crispiniano Soa· 
res, o mais vivo exemplo do que 
póde conseguir na sociedade o tra-
balho - quando as virtudes o acom
panham e consolidam. Nos fastos da 
Faculdade de Direito, no fôro de 
São Paulo, e nas tradições de nosso 
partido liberal, este nome illustre ha 
de merecer sempre a estima, a ?d
miração e o ~espeito de todos. Seu 
<:orpo ve~tido com a beca de lente 
da Faculdade, foi ás 11 horas da 
manhã conduzido ao cemiterio mu-
nici-pal por grande concurso de ci .. 
dadãos; director e lente da Facul-
dade, Pre-side-nte da Provincia, ma
gistr,ados, chefes liberaes, auctori
dades, -amigos, etc., tendo-lhe sido, 
feitas as honras funebres -por uma 
guarda. de ca'Pitão que se achava col
locada em frente á sua casa na rua 
do Carmo n. 88." 

('Correio Paulistano, &e 17 de 
agos to de 1876.) 

• 
• * 

TRANQUILLIDADE PUBLICA.
A provincia gosava de paz e tranquilli
dade. A eleição municipal do dia 7 de 
setembro de 1864 correra sem a menor 
perturbação em todo o territorio pau
lista. 

ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. -
O presidenté pensava que a just iça é a 

--

primeira condição da união social; que 
toda a orga'nisação judiciaria deve pro-

o curar juizes que inspirem confiança por 
sua intelliget>da, probi<lade e amor cons-, 
ta·nte á justiçt?: A provincia achava-se 
dividida em 16 comarcas, sendo de pri
meira · entrancia as seguintes: - Bana
nal, Guaratinguetá, Taubaté, Parahybu
na, Igua'Pe, Bragança, Constituição, Mo
gy-1\Jj' írim, Rio Claro e Franca (lO); de 
segunda: J acaTehy, Santos, Itú, Itapeti-

POL1CIA. - Era ch'e-fe de policia o 
dr. - plegario Hercula-no de Aquino e 
Ca-stro, magistr-ado zeloso e intelligcll
te pelo que e.ste importante ramo da 
publica administração mardhava regu
larmente. A provincia dividia-se em 19 
delegacias e 126 sub-delegaCias. A ac
ção 'Policial não se fazia sentir com., 
era necessario, embora fossem esforça
dos os respectivos fancdonarios, porque 
a força publica era insufficient'e e mal 
chegava para acudir as necessidades 

• maIS urgentes. 

ESTATlSTlCA DOS CRIMES:
Em 1858, prati'caram-se na provincia 
282 delictos; em 1859, 226; em 1860, 188; 
em 1861, 128; em 1862, 144; em 1863, 
ISO; em 1864, 320. O presidente não 
a<:reditava na exactidão dos dados es
tatis,ticos; observava, porém, que a se
gur-ança -áe pessoa e propriedade apre
sentava aspecto animador. 

SEGURANÇA INDIVIDUAL. - De
ram-se alguns fa·ctos de importancia que. 
acarretaram morte-s ·e ferimentos gra
ves. Na freguezia de S. Domingos, no 
dia 5 de outubro de 1865, os indios que 
demoravam -além do Paranapanema, nf' 
lugar denominado - Salto Grande -
assaltaram o povoado e oasssasinaram 8 
pessoas, fiCando outra-s gravemente te
rida.s. Os sub-delegados da visinhança e 
o delega'do de policia <le Botucatíl or
ganisaram uma escolt-a para repellir <lS 

indios que se achavam armados, com 
armas e munições que lhes déra o go
verno. O presidente lastimava que o 
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assalto tivesse sido praticado por in
dios catechisados e favoreciflos ,pela pro
vincia. No dia 3 de dezembro de 1864, 
os escravos da fazenda - Gaiça -, mu
nicipio de S. Sebastião,propriedade do 
convento do Carmo, mataram o respecti .. 
vo admini:srrador, feriram. gravemente 
a um camarada, e o prior do convento 
frei Manoel de São Vicente Ferrer teria 
a mesma sorte se não fugisse embre
nhando-se pelas mattas. 

, 

PRISOES PUBLICAS. - Havia na 
provincia uma casa de correcção, 36 ca
deias e 26 easas de prisão ou deten
ção. Na casa de correcção continuava a 
obra de regeneração moral dos conuem
nados. O movimento da casa desde a 
sua inauguração foi o seguinte: - en
'raram 358 corudemnados; cumpriram 
sentença 123; falleceram 38; foram re
movidos para a cadeia 79; existiam 118. 
Continuava o tr",balho nas officinas. A 
rec'eita fôra de dezembro de 1863 a no
vembro de 1864 de rS. 13 :447$940 ea 
des·peza de rs. 38 :617$402. O presidente 
observava que em estabelecimentos taes 
a regra ' era sempre o dêficit, embora o 
seu <director nutrisse a esperança de que 
com outras officinas seria po.ssivel ob
ter O equilibrio entre a r eceita e a des ' 
peza. 

O presidente lembrava: - a) conclu
são das novas officinas; b) augmento. de 
10$000 rs. mensaes a cada guarda inter
no, carcereiro, enfermeiro e ajudante; 

• 

c) creação de nma guarda externa co.m-
posta de 20 soldados, 1 sargento, 2 ca· 
bos e 1 corneta, commandados por um 
official sendo o engajamento e despe
dida da eompétencia do director e fi-

• 

cando. essa guarda, especial e perma-
nente, aggregada ao Corpo Policial, para 
os effeitos de soldo, armamento e far-
damento: 

'~t 

CULTO PUBLICO. - Existiam na 
, 

provincia 12Q egrejas parochiaes e 5 
capellas curadas com 28 vigarios colla
dos, 82 encommendados e 24 coadjucto-. 

res. Muitas das egrejas achavam-se ar
ruinadas e sem paramentos. 

SEMINARIO EPISCOPAL -- Fun
dado peld fallecido bispo d., Antonio 
Joaquim de Mello, contava em novem
bro de 1864, 120 alumnos matriculados. 
O fim essencial do Seminario era a edu
cação da mocidade que se destinava ~o 
s:a-cerdocio: "in sacris Jitteris et sanctis 
moribus". Rec eb ia, porém, alumnos que 
se preparavam em estudos secundarias. 

SAUDE E SOCCORROS PUBLICOS. 
- O presidente lamentava a falta de 
·estatisticas a re speito deste assumpto 
No Instituto Vaccinico foram vaccinados 
191 individuos c'om resultado, 5; sem re
sultado 70, e não observados 56. 

CASAS DE CARIDADE. - Existiam 
na capital, Santos, Ubatuba , Jacarehy, 
Bananal, Itú e Sorocaba, sendo que na 

. 
capital havia tambem o Hospicio de Alie-
nados. 

HOSPITAL DE SANTOS. - Na opi
niãode frei Gaspar da Madre de Deus, 
este foi o primeiro existente no B,:,asil. 
Seu fundador, Braz Cubas, um dos "ri , 
meiras povoadores de Santos, creou o 
hospital e irmandade de misericordia 
para administraI-o. Por carta de d. 
João UI, datada de Almeyrim a 2 d. 
abril de 1551, o hospital de Santos teve 
privilegios eguaes aos do re ino de . Por · 
tugal. Seu patrimonio era de réis . . . 
55 :352$000 rs. sendo 30 :400$000 réis em 
apolices da divida publica. A r eceita foi 
de 13 :843$124 rS. e a despeza de réis ... 
12 :181$483. Durante o anno de 1863-1864 
foi e-s te o seu movimento: - entraram 
472 enfermos; sahiram eurados 385; lal
leceram 60; ficaram 27. 

HOSPITAL DA CAPITAL. - Era 
seu provedor O barão. de Iguape. Seu 
patrimonio constava -de predios, apolices 
e acções da caixa filial do Banco do 
Brasil em S. Paulo. No anno compro
m issal existiam em 1.. de julho de 1864, 
36 enfermos; entraram durante O anno 
348; sahiram curados 300; falleceram 
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54; passaram para o anno seguinte (1864 
a 1865) 30. Na secção dos expostos ha
via 48. tendo fal!ecido 3 e sahido 1, fi
cando 44, numero existente em 30 de 
junho de 1864. 

HOSPITAL DE BANANAL. - Seu 
edificio, ainda não terminado, tinha am
plas accommodações. A irmandade que 
o dirigia dispunha de n1eios escassos e 
precarios, solicitando por isso auxilio á 
assembléa legislativa. O presidente lem
brava ao poder legislativo provincial os 
relevantes serviços Iprestados por occa
sião das epidemias de chalera e varíola 
que grassavam no municipio de Bana

nal. O movimento de enfermos attin
gira a 91 doentes dos quaes falleceram 
19. 

HOSPIClO DE ALIENADOS. - O 
pessoal compunha-se do administrador, 
es'crivão, medico, enfermeiro, enfermei
ra, 3 guardas e 5 serventes. Seu 1110-

vimento fôra de 63 alienados,dos 
quaes sahiram 'curados 9; não curados .-
3; fal!ecidos 15. O estabelecimento acha-
va-Se no predio provincial situado perto 
do - Morro do Saibro - na rua Ta
batinguéra, precisando de reparos por 
estar bastante arruinado. 

INSTRUCÇAO PUBLICA. - Dizia o 
presidente; - "A grande obra da ins
trucção publica provincial está apenas 

c0111eçada. Pede por isso novos esfor

ços para que a sua acção benefíca se 
• 

faça cada vez mais sentir pelo aper-
feiçoamento da educação e diffusão dos 
conhecimentos" . 

Existiam creadas na provincia 246 es~ 

colas, dasquaes 94 para o sexo feminino. 
Achavam-se vagas 33. A matricula era de 
6.468 alumnos, sendo 2.128 femininos. A 
frequencia era de 3.280 alumnos mas
culinos; e de 1.648 femininos. Func
cionavam na provincia 7 aulas de la

tim e francez: Guaratinguetá, Soroca
ba, Mogy das Cruzes, Pindamonhan
gaba, Santos, Taubaté e Itú. A Esco
la Normal funccionava DOm 16 alu-

mnos, dirigida por cidadão de 
illustração,o dr. Manuel José 
O presidente era apologista do 

• notOrIa 

Chaves. 
systema 

allemão, e considerava as escolas nol"· 
maes primarias COlno base indi&pensa
vel do ensino, deUas esperando a per
feição da instrucção e o futuro da edu
cação popular. Para isso era necessario 

elevar", nos mestres a cultura intellectual 
e pre'paral-os nun1a austeridade moral 
indispensav~l ao exerci cio de funcções 
nobres 1 mas laboriosas. 

Entendia tambem que a Escola Nor
lnal deveria ser essencialn1ente pratica, 

isto é, devia ensinar a arte difficil de 
dirigir os espiritos. Nisto consistiria a 
sciencia pratica da educação. Indispen

savel se tornava que os professores sou
bessem e fossem disciplinados. Nas 
escolas desta natureza a direcçâo é tu
do, pelo que é exacto ü dizer-se: "-o di
rector é a escola". 

ENSINO PARTICULAR. - Existiam 
181 escolas primarias das quaes 47 fe
mininas. Havia ainda 16 collegios para 
o sexo feminino, frequentados por 484 
alumnas. A matricula total montava a 
1.736 alumnos coma frequencia de .. "" 
1. 574. Existiam na provincia 11 inter

natos par6culares para o sexo masculi

no, sendo 3 na capital, além de 20 au
las em que se ensinavaln o latim, fran

cez, inglez, a geol11etria e mediclna le
gaI, ou indiciaria. O numero totaI'" dos 
alumnos matriculados era de 5.781 em 
toda a provincia. 

SEMINARIO DE SANT'ANNA.-De
dicado a rapazes, aprendiam elles pn
meiras lettras, officios mechanicos e 

artes, tendo 'sião convertido O Semina~ 

rio de Educandos em instituição de 
aprençlizes l11enores. A idéa da conver· 
são pertence ao conselheiro Pires ,h 
Motta e o regulamento ao presidente 
Homem de Mello. Existiam 32 menore. 
matriculados. 

SEMINARIO DE EDUCANDAS. _ 
Destinava-se á educação de moças po-
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b res e seu fundador foi o vi sconde de 
Congonhas do Campo, (Lucas Antonio 

Monteiro de Barros) . Existiam 30 edu

"andas su stentadas pela provincia e 8 

pensionistas . 
AULA DE DESJENHO E PIN\TURA.

Dirigida por Jorge José Pin to Vedras, 
tinha 10 alumno~ som aproveitam ent o 
algum, porque o professor além de con
tar edade avançada sentia-s e acabrunha
do por enfermidades. O presidente in-
voca va da just iça e equidade da assem-

• 
bléa legislativa auctorisação pa ra ap o
senta r o professor. 

I NS PEJCÇÁO DO ENSINO, O presi
d ente p ropunha a creação da inspecção 
do ensino em moldes taes que se tor-

• 

nasse efficaz. E dizia : "O ensino para 
produzir seus eHeitos necess ifa da ins
pecção. A inspecção é o governo da 
instrucção". E1la devia ser ordina r la ou 
extraordinaria; a primeira quotidiana, 
indete rmín aéla ou ítnprevísta. Por · isso, 
a lém da inspecção local, era necessaria 
a provincial, pelo que 
va que os insp ectores 
correr os seus circules 
sem remunerados. 

, 
prec Iso se torna-
que têm de per
de inspecção fos-

GESTÃO DO ENSINO PUBLICO. -
O ensino publico sob O ponto de vista 
da sua gestão envolvia as sumptos que 
reclamavam providenc ias bem pensaiÍas. 
O provimento de professores, suas ha
bilit ações e obrigações, mat riculas, sua 
ordem e classes, ex ercicios escolares, 
policia de escolas, tudo pertencia á ges
tão do ensino. TIependia de approvação 
da assembléa o codigo de instrucção pu-

• 

blica e aguardava-se deliberação sobre 
o projecto de refOrma da instrucç,ão pri · 

• mana. 

QUADROS HISTORKOS DA PRO
VINCIA DE S. P AULO. - As vanta
gens da instrucção não consistiam em 
saber ler, escrever e contar; era neces'" 
sa:rio fa vorece\-a com bons livros, En
tre estes estão os Quadros Historicos 
da Provinda de S. Paulo - composição 

do Brigadeiro Machado de Oliveira. O 
presi<:lente fez distribuir 1.500 exempla

res da referida obra pelas escolas pu

blicas da provincia. 
FORÇA PUBLICA. - Aprovinciadivi

dia- se em 15 commandos superiores de 
guarda nacional com 41 batalhões de in
fant eria, 8 secções de batalhão, 2 com
pa nhias avulsas e I secção -de compa
nhia ; duas secções de batalhão, I com -

, pa nhia e I secção de companhia de a r-, 
tilha r ia; 3 corpos e 13 esquadrões de 
cavallaria d e serviço activo, A reserva 
compunha-se de 4 batalhões, 16 secções 
de bata lhão, 17 companhias avulsas e 10 
secções de companhia. O corpo policial 
constava de um esIàdo maior e outro 
meno r sob o commando geral de um te
ne nte . coronel com 400 praças . Exis
tia m, porém, apenas 271 e o presidente 

" 

acha va difficilimo completar o corpo po
licial. A disciplina deixava a desejar e 
o aquartelamento da força ·era numa 
par,te do convento do Carmo, generosa
m ente cedido pelos priores, desde a 
creação do corpo policial. O pr edio, po-
rém, não tinha as accommodações • 

111-

d is·pensa veis, tornando-se n ecessaria 
construcção apropriada como condição 
d e disciplina e regularidade do serviço. 
A força de primeira linha compunha-se 
de 152 homens ; de 50 'l'ertencentes 1 
companhia de cavallaria e de 82 perten-

• I cent es ào quarto ba t'alhão <:Ie infantaria. 

SECRETARIA MILITAR. _ A' f rente 
desta repartição esta v," o capitão do 

• 

'exercito, Francisco de Assis de Araujo 
Macedo, qu e era o ajudant e de ordens 
do pres idente, tendo occup ado com elle 
o m esmo cargo em Minas Geraes e R io 
de Janeiro . A provincia devia fornecer 
ao exe rcito no anno de 1865, 295 recru

t as . 

OB RAS PUBLICAS, - O es tado das 
obras publicas não era lisongeiro, por-

• 

que esse ramo da publica administração. 
que consumia boa parte da fortuna pro
vincial, não tinha conveniente organiza-
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zão· .. o ·presidente preoccupava-se com 
ellas e · pensava ser neeessario entregal
as a pessoal pro.fissional, visto ,como não 
era possivel obter d'e praticos planos e 
proiectos . . bons. O presidente julgava 
qu e ' as ·obras antigas se não offereciam 
belleza, porque as riquezas de então não 

. 
o permittíam, apresentavam harmonia 
exterior e eram solida$, ao passo que as 
da actualidade lhes eram inferiores. Os 
processos para execução das obras publi
cas eram: - atrematação, empreitada, 
empresa ou administração. Em qualquer 

de!!es era indis pensavel a fi scalização 
local e scientifica. Era o que não exis
tia, pelo que o presidente pedia a crea
ção de pessoal para estudos, direcção, 
·execução e inspecção dos trabalhos pu
blicos. A provincia já t iv~ra pessoal pa
ra· esse fim, mas fôra supprimido. O 
p,esidente declarava estar intimamente 
convencido da grande necessidade de 
,estudar a viação da provincia, para ser 
organizada a rêde de estradas provin
:ciaes, esta'belecendo t roncos e rama e!S 
que déssem sahida aos productos do 
norte e centro da provincia, tomando-se 
em consideração a estrada de ferro de 
Santos a Jundiahy, em construcção. 

. VIAS DE CQMMUNICAÇAO. - As 
-estr·a'<ias, as vias na vegaveis e os ca
minbos de ierro conSlti.tuiam t r.es classes 
dist inetas de communicação • • propIcIas 
ao progresso. Era necessario, pois, que 

a - prbvincia cuidasse das tr es classes. 
• . , ' 

ESTRADA DE FERRO DE SANTOS 

.A JUNDIAHY. - Esta estrada'com uma 
extensão pouco superior Q 21 leguas di
vidia-se em 3 secções: - 1.a de Santos 

a Mogy (raiz da Serra) ; 2.' de Mogy 

a S. Paulo; 3.' de São Paulo a Jun

diaJhy; a primeira secção estava conclui-

. da; a segunda adeantada e o s trilhos as
· sentados até a capital. Esperava-se 

Que a estra'lla >de ferro fosse entregue 
' ao . publico no correr do primeiro se
mest,e do anno . de . 1866. Toda a linha : 

ferr ea de San tos a S. Paulo fôra con
tractada por IS. 020 :720$000 rs. 

ESTRADAS DE RODAGEM.-
U ma vez inaugurada, a estrada de ferro 
de Santos a J undiahy, necessario se 
tornava rever o plano da viação pro-

• 

vincial, visto como indispensavel se t or
na ra estudar o a,s sumpto sob outros as--
pectos. A capital continuaria a ser o 
ponto central e Jundiahy iria ser o pon
to terminal e de convergencia das es~ 

tradas d e rodagem. O president e, pa's
sando em r evista minuciosa as estradas 
provinciaes, pedia Q maior zelo e cui
dado pelas estradas de 'Mogy-mirim, Li
meira, Rio ela,ro e Campinas; de Ati
baia e Bragança ao, su l de Minas. To
das as estradas que demandavam o sul 
mine iro necessitavam de gracndes ' repa
rações que as melhorassem -e encurtas
sem. 

Lembrava uma estrada de ferro pelo 
valle do rio Juquery com o obie
ctivo - At ibaia-Bragança - encontra.-n
do- se com a linha ferrea de Santos a 
Jundiahy,énfré- à s ' estações de P erús e 
Bethlem. Se não fosse praticavel a es
trada de ferro, que se fizesse uma es
t rada regular de rodagem em linha r e
cta desde Atibaia. Campo Largo e Be
thlel11. Lembrava bôas estradas para S o
rocaba e Itú; a est rada de ferro do Rio 
Grande, estação da Ingleza, até a fre
guezia da Escada, passando por Mogy 
das Cruzes. Queria ainda o presidente 
que se ligasse o nordéste da provincia ã 
capital, por meio de uma estrada de 
ferro e pela navegação do rio Parahy
ba" po-ndo-o assim, em -contacto com 
Santos . O presidente esforçava-se para 
que o systema de estradas fosse t al qüe 
todas as povoações se communicassem 
facilmente com a ca·pital e Santos . Não 
lhe esca,pou a necessidade da Iigàção de 
Amparo a Campin as e de Itapetininga 
com Sete Barras. 

ESTRADA DE SANTOS. - Esta im
" portante estrada nã o estava concluida ' , 
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faltavam ainda 580 braças de macadam 
no aterrado do Cubatão, 6 pontilhões, 
conclusão da ponte de Francisco Mar
celino, alargamento do có rt'e do mor
ro do Inferninho, além de outros tra
balhos para escoamento das aguas, tudo 
orçado em 21 :600$000 rs. O presidente 
chamava a attenção para a necessidade 
absoluta de existir uma turma de coI1-
serva afim de que os estragos fossem 
logo reparados com proveito do trafego 
e da economia publica. 

ESTRADA DE UBATUBA. - D e-.. 
pois da de Santos esta era a mais im
por tante. Apesar diss-o não fô ra toma
da na consideração d evida , pois nunca 
chegara a um estado satisfactorio, por
que os serviços feitos desappareciam 
pela sua imperfeição e desacert-o de de
talhes, devido talvez a não se rem feitOs 
por t echnicos . Segundo affirmava O pre
sid ente, 60.000" animaes faziam annual
mente a sua passagem por es sa estra .. 
da ; e o movimento da importação e 

• expor taçao no mesmo t empo, era ava· 
liado em mai s de um m ilhão de arrobas. 
Alguns fazendeiros de Taubat é e Pinda 
e varios negociantes de Ubatuba üíi ,'-

., ~ . 
receram recursos pecumanos a pr OV 1l1 -

cia para ser a estrada melhora da. As 

obras fo ram orçadas em 30 :OOOSOOO ,;, 
estando de1!a s enca rregado o engenh ei
ro Charles Bernard , O pres idente lem
brava ainda a conclusão da estrada até 
S. Luiz e a qu e desta cidade conduz a 
Tauba té. As obra.. des! a ultima orça-

, . 

vllm em 146 :000$000 rs. 
ESTRADA DE JUQU ERY A JUN-

, . 
DIAHY. - Estava encarregado dos res-
pectivos reparos o cidadão Alberto Mül
ler. 

E"STRAbA DE JUNDIAHY A CAM 
PINAS. - A presidencia contractára os 
reparos necessarios com O cid"adão An
tonio Basilio de Souza Barros Payaguá. 

E stavam, porém, em explorações e es 
tudos as estradas de rodagem de, 1un
diahy a Campinas, e de Campinas a Rio 

Claro. Esses trabalhos preliminares ,es'
ta vam sendo feitos pelo commendador 
José Vergue;ro, á sua custa. A impor
t ante ob ra seria feita em 3 secções: 
J undi'ahy-,Campinas; Campinas-Limeira; 
Limeira-Rio Claro, O engenheiro era O 

sr. N. Bennaton. 

ESTRADA DA PENHA. - Com esta 
estrada gas tou-se para ligai-a á capital 
a quantia de 60 :735$000 rs. 

ESTRADA DE MOGY D AS CRU
ZE S A JACAREHY, - Existindo 2 eg

trad'as entre a c"p.ital ' e Jacarehy, e 
sendo r econhecida como preferivel a que 
passa por Mogy das Cruzes, foi man
dado fazer o at"lho r eclamado pelo pu- , 
bEco, tendo-se en<:urtado o trajecto em 
legua e meia. Essa obra achava-se con
cluida. 

ESTRADA DE CARAGUATAT UBA. 
- Era pessimo senão de ,ruina o estado 
da estrada de P arahybuna ao porto .d~ 

Caraguatatuba.. Sendo importante esta 
via de COln rnunicação, o presiden te cha· 
mava para ella a melhor attenção, por-

, , 
q·uanto pres tava enormes serVIços -a mUl-
tas localidades pauli sta s, e do sul de 
}'-1in as . Era nec ess ario reconst ru il -a prin

I cipa lment e quando Sê U traçado actual é 
exct ll enre. õ, Tah"ez. dizia o presidente, 
em toda a co rdilheira maritima nenhum 

local ofiereça m elho res condições para 
conservação de uma bôa estrada ". O es
tudo feito pelo engenheiro Manoel Fur
quim de Almeida Nogueira apreciou-a 
sob todos os aspectos ; pontes, ramifi-.. 
cações e outros de talhes. Foram ainda 
tomadas em consideração as seguintes 
estradas: - de Lor ena á freguezia dos .. 
Pinheiros ; de Itapetininga a Sete Bar-
ras; a que leva á ,?rovinci~ de ' Minas; 
e as estradas do município de Botucatú. 

. .. 
PONTES. - Mereceram l!;1,t enção as 

', . Y , 

seguintes: - a . do Rio .do , Peixe, mu
nicípio de Bragança, na estrada para, 
Minas; a de J agllary, na estrada de 
Campinas ao Amparo; " do ribeir ão do 
Lopes, na estradt~:'je ' Lorena á, fregue-
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zia dos Pinheiros; a do Jacú, a de Ben- ~~ 1.211 :206$000 r8. , receita, com a despe
to Dias, sobre o rio Tietê na estrada . za de 969 :969$998 rs. A sit uação íinan-
de J undiahy a Itú;a de J erú- ceira da provincia não era risonha, lor-
mirim, sobre o rio S orocaba, na naya-se necessario fazer econom ias. Di-
estrada de Pirapora a Tatuhy. O prc- zia o presidente: 
sid ente manifes tava-se franco ad epto 
das pontes metallicas sobre os rios que 
cortassem as principaes estrada s e di
zia : - H Melhorar as nossas vias de 
communicação, "àeixando que as suas 

• • • pnnClpae s pontes continuem a ser o que 
até agora tem sido, é um erro qu e não 
t em desculpa ". 

O conselheiro Pires da Motta, dera O 

primeiro passo, encommendando U111a 

ponte d e ferro, para ser la nça da sobre 
o rio Pinheiros, nas proximidades da 
capita l. A ponte havia chegado a Sa n
tos e ia ser transportada para a capi
t al. O presidente es tatvar esolvido a 
mandar construir ponte meta llica sobre 
o rio Tietê, no bairro de Sant' Anna, 
junto á' capit al, na estrada que com
munica esta com a provinda de Minas. 
A ponte de Barra de Ubatuba, preoc
cupava a presidencia, estando o enge 
nh eiro Charles Bernard enca rregado de 
apresentar projecto e orçamento. Afrir
mava o presidente: - "Tenho o n1aior 
empenho 11'0 melhoramento das nossas 
pontes e vias de communicaçã'O, e ouso 
esperar, qu e OIS meus bons desejos m e
reçam a vossa illust rada approvação, e - . qu e nao me recusarelS os recursos que 
para isso necessito. " 

CADEIAS. - Providenciá ra-se sobre 
os concer tos das cadeia5 de S. S ebas 
tião e Indaíatuba. 

FAZENDA PROVINCIAL. - A ren
da denominada - Barreira. - desde 
1857 até 1864 produziu 1.961 :841$425 r s. 
As despezas COm as estradas da pro-

• • • 
vmCla, no mesmo penado, subir'am a r5. 

2.595 :559$106. Os auxilios recebidos dos 
cofres gera·es,em egual per iodo, alcança
ram 173 :000$000 rs., dos quaes foram 
empregados 118 :159$858 rs. nas ruas da 
capital e obras de palacio. O orçamen to 
para o exercicio de 1865 a 1866 era de 

"O individuo que quer pagar o que 
deve não tem senão dois lneios, a eco
nomia nas suas despezas ou o augnlell
to de trabalho ou de renda. Da mesma 
sorte, um paiz que deve, para pagar 
hade economisar ou lançar impostos. 
Este m"io .e·u não aconsd har·e·i. Quero 
errar com Sully, e não des ejo acertar 
com Rich elieu. Resta por ta nto a eco
nomia. Qu em organisará um systema de 
economia? Sacrificar . o presente por 
am or ·do futu ro é v irtude rara". 

REPARTIÇOES PROVINCIAES. -
Exi>s tia a Secretaria do governo com 
suas tres secções de expeàiente e uma 
de a rchivo. Insistia-se pela creação da 
secção de obras publicas. O thesouro 
p~ovincial continuava a prestar regular 
m ente os seus serv iços~ entendendo o 

t presidente que a sua organisação, 'escri
pturação e contabilidade r eclamavam ;tl
guma reforma . Era necessari,o attender 
á nec essidad e de serem melh orados 03 

venc i1nentos do funcciona lismo. 
FORNECIMENTO D'AGUA A' CA

PITAL. - 'Continuava deficiente. O 
president e pedia providencias a resp-ei--

• 

to. Grande par te da população pobre 
servia-se das aguas d'o Tamanduatehy, 
reconhec idamente impuras. O forneci
men to abundante d'agua potavel á éapi
ta l não era sóm en te uma nec essidad e. 
ma s grande exigencia que cumpria sa --
i isfa zer. E stavam ordenados os estudos 
dos manallciaes da Cantareira, por or
dem do pres idente Pires da M ot ta. Era 
aff1ictiva n es t e particular a situação da 
capit al da província. 

THEATRO S. JOS E '. - Funcciona
va desde 4 de setembro d~ )864, mas 
não de t odo concluido. A companhia 
dramatica que trabalhava recebia da 
provincia a subvenção de J :000$000 rs. 
que era cons iderada pequena. 
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JARDIM PUBLICO. - Eram escas-
• 

50S os recursos pecuniarios votados para 
este estabelecimento, acreditando-se que 

com 6 :000$000 rs. annuaes o jardim te
ria dotação satisfactoria. 

ILLUMINAÇAO PUBLICA. - Con
tinuava a ser feita a kerozene, sem sa
tisfazer o seu fim. Já estava anterior
mente contractada a illuminação a gaz 
em virtude de acto do presidente Pires 
da Motta. Em 26 de dezembro de 1863, 

em virtude da lei de 25 de abril de 1856, 
fôra contractado com José Dutton e 
Francisco Taques Alvim .0 · serviço de 
iIIuminação a gaz hydrogenio carbona

do. O presidente propunha que a illu

minação a kerozene ioss" melhorada até 
a inauguração do novo systema. 

EXPOSIÇAO DE ANIMAES. - Na 

tarde de 22 de d ezembro de 1864 a com
missão incumbida de premiar os melho
res bois, -carneiros e porcos, que se lhe 

apresentassem, deu seu parecer. O pre
sidente viu nesse facto ausp·icios'Ü um po
deroso auxilio á industria pastoril, que 
se de senvolveria num'a emulação franca, 
leal e esclarecida. Fosse como fosse, na
quelle dia 22 r egis trou-se o nascimento 
de um'a nova época cheia de aniluação 
para a industr ia da provinda. O presi

.--;'= :1t e entendia que a tàrefa, sem duvi
'-~- 2 g::andiosa, de levar a provincia ao 

. d d . • :~,8 :, :( "':- 21.!ge e engran eClmento, 50 se-

:.~ ?c,:::~iY el realis.ar-se com perfeita uní
d..2d-ei.:;. p- -;:':;1s amento entre o corpo que 
. ,- d t 
Ge-C::-:'~2 ..:;. 0 "DO er que exeCu 1. 

• 
• 

N I 
. . . . 

, • -, ~ ,, - -.~ .-\~ - - ,~.- ,", _o 

.L o rt: "" <'--'. _'_' ...... "'- _ «" ":,,j ' '':'~ 24 de julho de 
1865 com que (. D~eE:den7t oassou a ad· • • 

ministração ao t t rct::-c ",:cr::--p resídente, 
coronel Joaqu im Flo:-;a:-,o de Tol ~do. ha o 

• • seguinte que con Vém reg;s't ra :-- : 
- a tranquillidade publica e:-a C Gm~ 

I t ~". pea; ,,;{. 
- a assembléa legislati va provincial 

por acto de 2 de julho tinha sido con

vocada a nova; 

- por carta imperial de 7 de julho 

de 1865, fôra nomeado presidente da pro

vincia de S. Paulo, O dr. João da Silva 
Carrão; 

- no dia 15 de novembro de 1864. 
fallecera o conselheiro padre dr. Manoel 
Joaquim <io Amaral Gurgel, primeiro vi
ce-presidente de São Paulo; 

- fôra expedido novo regulamento (4 
de maio) para a secretaria do g'overno, 
já então com a nova secção de obra,s 
publicas; 

- tinha sido intenso o trabalho de 

organisação de corpos de voluntarios da 
Patria, designação de guardas na;:lonaes 

para Matto Grosso e envio de tropas 
par-a a guerra; 

- a exportação de generos pelo por-
to de Santos attingira a rs .......... . 
10.059 :748$409, deixando de impostos rs. 
319 :486$404 ; 

- d esenvolvera-se a variola que ata
cou muitas praças dos corpos des taca

I dos' , 
- a guarnição da provinci a seg1l.ira 

toda para Matto-Grosso: 
- o corpo 111unicipal permanente mar

chára para. Santos em serviço de guer
ra, ma s t endo contramarchado com des· 
tino a Matto-Gros>so, soffreu taes deser
ções que ficou inutilisado para os ser
viços de guerra; 

- organisára-se um corpo policial pro
visaria, que contav.a pouco mais de 60 
praças; 

- estava o-rganisadoJ fardado, annado 
e equipado para marchar com destino ao 
Paraguay o corpo de Voluntarios da 
Patria, que tomou a numeração de 7.', 
fructo do puro patriotismo paulista e 
que não ,de§merecia de nenhum outra 

: corpo do Imperio; 
• , 
: - o 7.' batalhão ia gua·rnece r San-
• 

i . t' Anna do Paranahyba; 
- 0 ,1 p r e.sidente providenciára para se

, rem dest acados em Matto Grosso 3.000 , 
instaJlára-se no dia 24 de fevereiro; e : gua rdas nacionaes da provincia ; 
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- tinha sid'o organisado tambem um 
corpo de gua·rdas nacionaes que se des
tinava a Itapura; 

- o estado do paiz impuzera ao pre
sidente a necessidade de ser feito ri
goroso recrutam ento . pa'~§l,;. o exercito; 

- fizeram-se algumas obras no pala
cio do governo; 

- os estudos da. e,trada de ferro que 
de Santos devia chê~~ar a Jacarehy es-

" 

tavamultimadosê foram executados 
pelo engenheiro D. M . . Fax, mediante 
O hanorario de 200$000 rs. por milha 
ingleza; 

- a es trada de S. Paulo a Santos 
continuava a necessitar de reparos e o 
SeU estado a produzir queixas e recla
mações; 

- a ponte metaUica sobre .., rio dos 
Pinheiros, nas proximidades da capital, 
estava sendo montada por João Rhein
frank, tendo sido os trabalhos examina
dos pelo engenheiro Ernesto Diniz 
Street, fiscal da estrada de' ferro; 

- fôra lavrado com o engenheiro in
glez D. M. Fox, em 12 de junho de 1864, 
contracto para construcção da ponte 
metallica sobre o rio Tietê, nas proxi
midade.,; da capital, ponte conhecida 
pelo nome de Ponte Grande de Sant' An
na; o contracto era do valor de réis 
26 :400$000 réis; 

- o presidente recebera os cofres pu
blicos com 10 :276$:1l2 rs., insufficiente 
até para o pagamento mensal dos func-

• • ctlonanos; 
- foram pagos todos os empregados, 

. em dia; pagaram-se dividas de 1862, 63 
e 64, no valor de mais de 80 :000$000 ns.; 
começou-se o resgate da divida provin
.cial á caixa fiHal do Banco do Brasil, 

• 

em S. Paulo, contrahida pelas adminis
trações passadas; 
. - o thesouro ficava com 73 :200$402 
rs. em moeda nos ISeus cofres. 

* 
* * 

o presidente terminava assim a sua 
exposição de passagem de governo: -
fi e pois segui o meu caminho, e cum
pri uma promeSSa feita ao monarcha, 
Que no s'eu d·esvello pelas causas do 
seu imperio não esqueceurecommendar
me toda a economia dos dinheiros pu
blicos da provincia. De .. $orte que tenho 
razões para acreditar, que s. m. o im
perador, nes'te assumpto, não se havia 
desprazer de minha administração. Se· 
isto consegui, estou pago e satisfeito dos 
serviços que prestei". 

• 
• • 

BIBLlOOR.APHIA. - O conselheiro 
João Crisp inia no Soares escreveu: Tra~ 
tado sobre as fontes de direito positivo 
para servir de introducção a um curso 
de direito patMo. R.egulamento para a 
arrecadação da taxa dos legados e he
ranças a dois por cento addicionaes. -
Vide: Sacramento Blake, 3.' vaI. pago 
396; Azevedo Mar·ques, pago 23, 2.' par
te; Chronologia Paulista (J. J. Ribeiro) 
2.' vol., L' parte, pago 241; Almeida 
Nogueira, Tradições e Reminiscencias. 
6.' série pago 68; Relatarias presiden
ciaes; Almeida Nogueira, obra citada, 
refere-se a manuscriptos, que deveriam 
existir no archivo do íallecido conselhei
ro, dr. Manoel Antonio Duarte de Aze
vedo, que, como o dr. Crispiniano Soa
res, -leccionou· - Direito Romano -
na Faculdade de Direito de S. Paulo 
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JOÃO DA SILVA CARRÃO nasc.eu ' 
a 14 d'e ma,ode 1814, na cida
de de Curityba, então da provinci. de 
S. Paulo, · e agora capital do estado do 
P ·aralIlá. Segundo o'utros João José da. . 
Silva Carram, nascido em 1810. Seu 
pae foi o capitão Antonio José da Silva 
Carra m. Iniciou os seus estudos secun w 

• 

da r ios em Curityba, terminando-os em 
Sorocaba. Em 1833, matriculou ·se na 
Faculdade de Direito de · S. Paulo, re
cebendo diploma em 1837; e, :.Im anúo 
depois, o gráu de doutor em direito. 
Ainda estudante, em 1835, escreveu no 
- Novo Pharol Paulistano -, que era 
redigido por Francisco Bernardino Ri
bei ro. Após a abdicação de 7 de abril de 
1831, o partido liberal dividiu-se em 
exaltado e moderado: - João da Silva 
Carrão foi o unico estudante filiado aos 
m oderados. 

Formado em bó rla e capello, ent rou 
em concurso para um,a vaga de lente 
sub stituto da Faculdade de Direito, sen
do seu nome proposto ao governo im
per ial. el11 1838. E sse concurso foi an
nullado, segundo se diz por não ser o 
candida to da poli tica dominante. Foi 
el ei to deputadõ supplente á assembléa 
ge r.a l em 1840, tomando parte nas ses 
sões preparatorias da camara dissolvida 
eé . 1842. A revolução des te anno, nas 
provincias de S . Paulo e Minas repu
gnou aos seus principios de ordem e 
moderação. Quando estalou a revolta, 
]óão da Silva Carrão r ecolheu-se ao si
lencio e nella não tomou parte alguma, -e sempre que poude· aconselhou seus 
amigos a voltarem ao estado de paz. 
Em 1843, abriu escriptorio de advocacia 

em S. Paulo, conquistando rep ut ação de 
profundo juris'consulto e notave1 causi
dica. Em 1844, fundou o - Americano -
com o intuito de explicar as causas da 
revolução, procurando ao mesmo tempo 

. 
fazer voltar á calma os espiritos para 
melhor defender os seus amigoo e con
ter os odios par tidarios dos adversa rios. 
O - Americano - era um jornal .de mo
deração, e conseguiu o seu fim: - for
mar um ambiente de tolerancia sen ão 
de justi ça para os rebeldes. 

Em 1845, foi nomeado lent e da ' Fa
culdad e de Direito de S. Paulo. Em 
1846, el eito primeiro supplente á depu
tação geral tomou assento na camara. 
Foi o funda dor na capital do jornal -
Ypiranga - cuja in iluencia tor ll OU

se am pla e inten sa em toda a provincia 
de S. Paulo. E m 1856. io i eleito depu
tado ge ra l pelo pr imeiro d is t ricto elei
toral de S. Paulo (cav'tal ). Em 1857, 
presidiu á provillcia do Pará, onde se 
torná ra n ecessaria uma política de con
ciliação. Na carreira politica , o dr. Car
rão galgou todas as posições : - depu
tado provincial, deputado gera l, senador, 
presid en te de provincia e minist ro. Foi 
deputado pro~ncial de S. Paulo nos 
biennios de 1842 a 1843; 1846 a 1847; 1848 
a 1849 ; 1856 a 1857; 1860 a 1861; 1862 
a 1863 e 1868 a 1869: 

Varias vezes presidiu a assembléa le
gislativa paulista . Exerceu o mandato 
de deputado geral nas seguintes legisla
turas: - 1842; 1845 a 1847; 1848; 1857 
a 1860; 1861 a 1864; 1865 a 1866; 1867 
a 1868; 1878 a 1880. Foi ministro da Fa
zenda ,no gabinete de 12 de maio de 
1865, presidido pelo marquez de 01inda 
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(Pedro de Araujo Lima). Em 1878, fo; I 
eleito senador e escolhido por carta im
perial de 12 de agosto de 1879. Presidiu 
á provincia do Pará, de 27 de outubro 
de 1857 a 24 de maio de 1858; a de São 
Paulo, de 3 de agosto de 1865 a 3 de 
março de 1866. Era lente cathedratico 
de Economia Politica desde 1858, jubi
lando-se em 1879. Os que lhe dão o 
nascimento a 14 de maio de 1810 fun
dam-se · na declaração do t ermo de ma
tricula do seu primeiro anno na Facul
dade de Direito de S. Paulo. Nesse 

mesmo termo o matriculando assignou-se 
- João José da Silva Carram. O COl!

selheiro Carrão casou-se com d. Por
cina Nogueira, filha de Antonio José 
Nogueira, . fazendeiro no Bananal e dei
xou uma filha unica, casada com O dr. 
José An tonio P edreira de Magalhães 
Castro, formado pela Faculdade de Di
reito de S. Paulo em 1879. O conselheiro 
Carrão falleceu na cidade do Rio de 
Janeiro a 4 de junho de 1888, deixando 
fama · de jurisconsulto profundo, advo
gado eximio, politico moderado e prc
fessor illustrado. 

• 
• • 

SEGURANÇA E TRANQUILLIDA
DE PUBLICA. - O estado geral da 
provincia em relação a este ramo de 

• • • serVIço co ntlnuava lnalt erado. Apesar da 
agitação produzida pela guerra, os tra
balhos da paz iam-se mantendo. Mere
cia reparo apenas a excitação que se 
déra em S. Luiz de Parahytinga wntra 
o juiz municipal, que receiando aggres
são viol enta veiu á capital expôr ao 

• • • 

-governo as Clrcumstanclas em que se 
achava no termo, sem poder exercer li. 
vremente a sua auctoridade. Attendido, 
regressou com o chefe de policia e con
tinuou o exercicio de seu cargo sem 
qualquer incidente. 

DIVISÃO ]UDICIARIA. - A provin
da continha 16 comarcas, 50 termos e 
193 districtos de paz. A divisão, entn· 
tanto, não era satisfactoria, porque ha. 

. 

via comar-cas, entre as quaes a de lta
petininga, de grandissima extensão. 

POLICIA. - Exercia o cargo de che
fe o dr. Candido Xavier de Almeida e 
Souza. Durante o anno de 1865 deram
se 386 crimes, sendo instaurados 2Zl 
processos com 400 réos ·conhecidos, con
tinuando desconhecidos em 44 casos. 
Houve no mesmo anno, 75 sessóes do 
jury, com 249 julgamentos de 310 réos 
accusados por 271 crimes. Dos 310 ré"s, 
mulheres eram apenas 10. Pela estatis
tica criminal, viu-se que houve 271 cri
m.es , em 1861; 284, . em. 1862; 211, em 
1863; 342, em 1864; e 271, em 1865. 

ESTADO SANITARIO. - Não fôra 
satisfactorio no anno de 1865. Havia na 
capital e interior epidemia de variola; 
em Iguape tambem o sa'rampão com ruar
rhea de sangue. A presidencia tomou 
todas as medidas ao seu alcance para 
sustar o .desenvolvimento das moles tias 
e .soccorrer a pobresa. 

INSTITUTO VAGCINICO. - De 1· 
de julho de 1864 até 30 de junho de 
1865, vaccinaram-se 234 pessoas. Sobre 
o resultado não havia dados seguros. 

HOSPICIO DE ALIENADOS.-· 
Existiam 39 doentes, sahiram curados 
6, não curados 2, fallecidos 11. A dota
ção do hospicio foi de réis 8 :665$000'- O 
edificio necessitava de reparos. O pre
sidente pedia providencias sobre a ad
missão de alienados, porque nem to
dos os recolhidos deviam ser custeados 
ou mantidos pela provincia. 

EST,ABELECIMENTOS DE CARI
DADE. - Existiam os seguintes: -
Capital, Santos, Ubatuba, J acarehy, Ba
nanal, Itú e Sorbcaba. 

HOSPITAL DA CAPITAL. - Du
rante O exercicio de P de julho de 1864 
a 30 de junho de 1865, entraram 273 ·en
fermos; sahiram curados 218; fallece
ram 99. Na secção dos expostos exis
tiam 49. 

HOSPITAL DE SANTOS - O seu • • 

patrimonio era calculado em réis ..... 
58 :352$000, . elU bens de raiz e apolices. 
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Sua receita no anno compromissal de 
1864 a 1865 foi de 17;437$766 réis e ba
lanceada com a despesa apresentava um 
saldo de 3 ;927$750 réis. O movimento 
das suas enfermarias foi o seguinte; 
entra ram 383 ; sahiram curados 302; fal
leceram 62. 

HOSPIT..";L DE JACAREHY. - Eu-
" "" . 

traram 43 d'oente5; sahiram curados 31; 
falleceram 4. 

HOSPITAL DE SOROCABA. - Seu 
patrimonio era de 24 ;950$238 r5., em 
apolices da divida publica e dinheiro a 
premio (3 ;950$238 rs.). Recebia auxilio 
provincial de 1 ;500$000 réis por anno. 
No decurso do anno de 1864 a 1865 en
traram 64 doentes; sahiram curados 24; 
falleceram 9. 

HOSPITAL DE ITU'. - Este hos
pital conservava-s e inactivo por falta 
de renda sufficiente, possuindo, porém, 
um patrimonio de 28 ;000$000 rs. em apo-
lices. Ia receb er um legado de réis .. . 
14 ;000$000, ficando então com réis .. . 
42 ;000$000 O presidente extranhava a 
inactividade do hospital, comparando os 
seus haveres com os dos hospitaes de 
Sorocaba e Santos, que prestav.am va
liosos serviços. 

HOSPITAL DE LAZAROS DA CA
PIT AL. - Existiam 25 enfermos; sa
hiram 10 ; falleceram 9. 
. SEMINARIO EPISCOPAL. - Con

tinuava a funccionar regularmente, . di
vidido em pequeno e grande seminario. 
Era frequentado por 121 alumnos, dos 
quaes 16 gratuitos. 

CULTO PUBLICO. - Existiam na 
provincia 121 egrejas parochiaes e 5 ca
peUas curada s com 27 vigarios coUados; 
84 encommendados; e 20 coadjuctores e 
11 vagas. Muitas e.grejas estavam quasi 
em ruina e desprovidas de paramentos. 
Ha via concessã.o de loterias em favor 
de ma trizes, mas não tinham sido ex
trahidas. O presidente chamava a a!ten
ção do poder legislativo sobre o assum
pto. 
. CADEIAS . .;.... As localidades da pró-

vincia em quasi totalidade. pediam r e, 
cursos para a construcção ou repara
ção de cadeias. O presidente entendia 
que este serviço era municipal e que, 
portanto, as localidades que não pudes
sem construir cadeias, -não estavam elt' 
condições de ser municipios. 

CASA DE CORRECÇÃO. - Entra
ram 398 sentenciados; sahiram 136; io
ram removidos 95; falleceram 42; fica
ram existindo 125. Continuava o troba· 
lho nas officinas. Ü movimento finan
ceiro de dezembro de 1864 a dezembro 
de 1865, fôra o segurtlte; - receita das 
officinas, 13 ;766$710 rs.; despeza no l"1e 3-
mo periodo 39 ;í45$115 rs. Este estabele
cimen to não podia ser considerado como 
industrial sob o ponto de vista da re
ceita e despeza. o. estado samtario era 
regular; a escola de primeiras letras 
func ciona va bem e exceptuados scn te~
ciados de r ecente ingressão não havia 
analphabetos no estabelecimento. O pre · 
sidente insistia na alta conveniencia de 
ser concluido o quarto raio da peni
tenciaria. 

THEATRO S. Jo.SE'. - Continuava 
a funccion ar sem estar conc1uido inter ·~ 

na e externamente. 
ABASTECIMENTO. DE AGt.TA A' 

CAPITAL. - Cont inuava sem solução 
esta urgente necessidade. o. presidente 
Homem de M ello celebrára contracto 
qu e devia ser executado em 4 a.iinos. O 
chafariz da Misericordia não estava res
t auraxio ; o serviço nelle feito fôra mal 
executado e a agua correra pou·~os dias. 
O presidente declarou não esperar a 
execução desse contracto c informava 
que duas empresas estavam sendo or
ganisadas para solução do probiema. 

JARDIM PUBLICO. - Continuava 
necessitado de melhoramentos; nelle fa
zia-se sentir a ialta d'agua, .liGm a qual 

."--

nada se póde conseguir para emoellesar 
jardins. 

EXPOSIÇÃO PROVINCIAL - o. 
governo imperial, pelo rninisterio da 
agricultura, . commercio e obras publi-
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ca.s, resolvera que - se fizesse na capi
tal 1lma 'exposição de productos agrico
las e industriaes, e de obras de arte. 
Eram esperados resultados salutares da 
exposição. A agricultura paulista acha~ 

va-se ainda quasi na infancia, pelo que, 
tendo opportunidade de fazer confrontos 
e estudar exemplos, havia de se convert
eer das vantagens de novos methodos e 
instrumentos, dispensando forças hu!p.a
nas empregadas com rotina. A expcsi ... 
ção, dizia o presidente, seria um ger .. 
men de fecundos resultados no futuro. 

GUARDA NACIONAL. - A força do 
serviço activo de IS commandos supe· 
riores era de 33.789 homens que se eie
varia a mais de 36.000 computados os 
commandos de Bananal e Parahybuna. 
Dizia o presidente: 

"E' uma força apparentemente res~ 

peitavel, porém, -que não apresenta re
sultados -correspondentes aos algari3luôs 
que figuram nos mappas". Era urgente 
reformar a instituição ferida de profun· 
do descredito, pois, a guarda nacional 
Como se a-chava não podia Ulerecer con
fiança. 

FORÇA POLICIAL. - O governo, 
devido ás operações ae guerra, luctava 
com grande difficuldade para organisar 
o corpo provisorio de policia. Organisa
ram-se destacamentos locaes tempora
rios com 588 homens, O serviço de po
licia na capital fazia-:se pela guarda na .. 
cÍonal desta·cada. Além do mais, o gõ
verno imperial resolvera que as provín
cias elevassen1 as suas forças policiaes 
sem contar com auxilio do exercito, pojs 

que iam ser extinctos os corpos de guar
nição. As pr'ovincias devian1, portanto, 
contar exclusivamente com seus pro .. 

• 

pnos recursos para manter a força po. 
licial necessaria. Para tal objectivo não 
se devia contar com a guarda nac ional. 

FORÇAS PARA A GUERRA. - A 
provincia fizéra seguir para o theatro 
da guerra, durante o anno de 1865, o ef
fectivo de 2.808 homens, sendo volun·. 
tario~ da Patria 1..t93; do corpo de 

guarnição 437; do corpo de rnunicipaes 
".--

permanentes 265; recrutas 363; guar-
das nacionaes em corpo destacado 550; 
e C0111 a relnessa proxima a força pau
lista para o theatro da guerra exce
deria de 3.000 homens. Isentaram-se do 
serviço militar 168 paisanos, que reco
lheram aà tnesouro nacional a somma 
de 100 :800$000 rs., ou s·ejam 600$000 rs. 
por pessoa. O governo geral pedira 
tambem 3.000 homens da guarda nacio
nal da provincia e já estavam alistados 
600. 

THESOURO PROVINCIAL. - Ain
da não havia sido reformada esta re
partição. A auctorisação de reforma 
pouco satisfaria as necessidades do ser
viço. O pessoal era insufficiente e ape
zar de trabalhador não podia trazer o 
serviço completan1ente em dia. As cir~ 

cumstancias da. provincia não compor
tavam augmento de despesa. 

INSTRUCÇAO PUBLICA. - Conti· 
nuava em pessimo estado. A assembléa 
provincial constantemente dera ao go
verno a faculdade de reformai-a, mas 
ainda não fôra exerdda pelo que o 
assumpto continuava sem solução. To
dos estavan1 convencidos da inutiÍidade 
de reformas parciaes: era precioSO reor
ganisal-a eU1 suas partes essenciaes. O 
preparo do professorado era muito fra
co e a vida -do professor precaria, por 
ser mesquinha a sua retribuição. Nada, 
porém, justificaria augmento de venci
mentos, quando as habilitações necessa
rias faltavam aos beneficiados. A inspec
ção escolar produziria effeitos, mas em 
muitas localidades não havia pessoal 
idoneo para esse fim. Urgia formar pro
fessores instruidos. A escola normal, 
institui da para tal fim tinha sido uma 
tentativa inutil por estas ou aquellas 
causas, que o presidente não referiu. O 
poder publico tinha o dever de dar i~s
tmcção primaria e gratuita. O presiden
te desejava que se examinasse a ques--tão: - se unican1ente a provincia, e 
não tambem a nação, devia supportar 



351 

esse pesado onus; e se o acta addiccio
nal isentou ao poder geral desta bori-

-gaçao. 
O lllovimento era desfavoravel ao des .. 

envolvimento da instrucção primaria; 
conviria, entretanto, facilitar o mais 
pos.sivel o ensino particular, declaran
do-o livre de licença prévia. Existiam na 
provincia 369 estabeleciment-os de ensi
no, dos quaes eram escolas publicas pri
marias gratuitas 254; 2 seminarios da 
provincia; 1 collegio particular para o 
sexo masculino; 1 escola normal; 100 
escolas particulares; 12 collegios para o 
sexo feminino. A matricula nas escolas 
de instrucção primaria era de 9.676 
alumnos, dos quaes 6.579 masculinos. De 
instrucção secundaria existianl 4 aulas 
de latim e francez; 1 de latim; 1 de 
theologia moral; 1 de theologia dogma
tica; I de pintura e desenho. tqdas á 
custa da provincia e frequentadas por' 
129 alumnos. Os estabelecimentos par
ticulares de instrucçã-o secundaria eram 
os seguintes: aulas de latim 10; de iran
cez 12 ;de inglez 5; de arithmetica e 
geometria 4; de rethodca e poetica 3; 
de philosophia 3; de historia e geogra
phia 3. A provincia dividia-se em 96 dis
trictos de instrucção publica com outros 
tantos inspectores. 

IMMIGRANTES. - O presidente 
mostrava-se adepto da immigraçáo re
conhecendo todavia que o systema de 
colonias não era o preferivel. Exceptua
da a colonia de S. Leopoldo nenhuma 
outra permaneceu. Abortada a tentati~ 
va do governo, sllrgiu na provinda a 
iniciativa individual para promover a 
inlmigração européa, não para se funda
rem calonias permanentes, mas para que 

os estabelecimentos agricolas recehes
sem braços, que com'eça vanl a faltar 
pela cessação do trafico africano. Por 
motivos de ordem varia começou a ci\'" 
cuia r na Europa que a provincia juridi
camente considera·da não era fa vora
vel á immigração. Inconvenientes no in ... 
terior e difficuldades no exterior fize-

• raln paí:ar esse mOV1mento es'peranço-
50, que tantos bens promettiam á pro
vincia. A necessidade de braços, porém, 
peru1anecia e era cada yez mais lnlpe
riosa. a presidente e~pera.ya ,que da 
guerra civil d-os Estados Unidos resul
tasse corrente de immigraçâo para Sãv 
Paulo, onde chegaram 3 expedições, vin
das para estudar as terras e demais 
condições desejaveis. 

O dr. Gaston, o general Wood e o 
agronomo Norris, cada um á frente de 
uma ex:;>edição, estiveram em S. Paulo 
e visitaram parte do interior da pro
vincia, tendo recebido do governo todo 
o auxílio em suas excursões. O dr. Gas
ton percorreu o oeste. e o sul, atra ves
sando a serra do mar .e retirando-se por 
Iguape, e depois para os Estados Uni
dos em companhia do general Wood. 
O agronomo Norris pretendia fixar-se 
nas visinhanças de Campinas, onde pro
curava comprar terras. O presidente não 
escondia as suas esperanças quanto á 
. . - ' " InUnlgraçao amencana, pOlS aqUI encon-
traria liberdade individual e de cultos, 
e garantia plena de propriedade; mas 
encontraria talnbem o mal gravissimo 
da falta de meios de circulação faceis e 
baratos, sem -os quaes o progresso hade 
ser selupre retardado. Tambem estive~ 

ra na provincia o conde Jasi'enski para 
estudar as possibilidades da immigra
ção polaca. Parecia ao presidente que 

. . ,.. . 
era a lmmlgraçao 'espontanea que Vl-
nha para a provincia, pelo que lembrava 
a . necessidade de melhor attenção para 
o ilnportante assumpto. 

Alguns cidadãos paulistas tratavam de 
organisar unla sociedade protectora dos 
immigrantes que lhes désse accommo
dações e assistencia. 

OBRAS PUBLICAS. - O presidente 
confessava ter dado ás obras publicas 
es'casso impulso. O importante ramo de 
serviço publico até então sem qualquer 
organisação occasionava o desperdicio 
de consideravel parte das rendas pro
vinciaes. As obras, em sua maior parte, 



eram determinadas sem prévios estudos 
feitos por profissionaes, dahi· resultan
do falta de econornja, solidez e perfei
ção. N ecessario se tornava remover es
s·es inconvenientes. Os meios de exe·· 
cução de obras publicas eram tres: -
a) entrega da quantia votada a um in
dividuo que era o inspector da obra; b) 
construcção por administração; c) arre
matação e consequente execução con
forme contracto e plano. O presidente 
preferia o terceiro meio. Factos nume
r·osos provaram que obras de custo 
elevado, apenas terminadas, já reclama
vam reparações custosas, até para a sua 
segurança. O estado financeiro da pro· .. ~ ,., . . 
vmCIa, pore:m, nao permltba a reorga-
nisação do serviço de obras publicas. 

VIAS DE COMMUNI-cAÇÃO.-
Constituiam, no dizer do presidente, a 
primeira necessidade da inrlustria mo
derna, afim de que os productüs ciro 
cuJa-ssem faci! e promptamente. A pro
vincia achava-se em deploravel estado 
quanto ao serviço de vias ·de commu
nicação. As estradas que a sulcavam em 
direcções diversas tinham desenvolvi
mento superior a 4.600 kilometros (mais 
de 700 leguas). A lei do orçamento em 
vigor, que melhor dotara os serviços d e 
estradas, fizera-o com 338 :900$000 rs., 
quantia a·bsolutamente insufficiente, mes
mo para reparos, quanto mais para no
vas obras. O lavrador paulista, no en
t ender do presidente, não necessitava de 
protecção alguma do governo para vi
ver; a sua industri.a era a de maior vi
talidade que havia. Precisava, porém, e 
urgentemente, de meios de circulação 
facil e barata. 

O estado em que se achavam as es
tradas e sua organisação não podia 
con tinuar, era preciso dar-lhe remedio. 
Tudo fazia crer que em poucos rnezes 

• 

sena entregue ao publico " estrada de 
ferro - Santos a Jundiahy -. Desti
nada a servir o interior da provincial 
como parte do tronco principal das es
tradas provinciaes, era necessario cous. 
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truir e reparar estradas de rodagem que 
viessem trazer, á de ferro, os produ
ctos do interior. Além das vias terres
tres era necessario desenvolver a na
vegação a vapor dos rios T ieté, Pirac i
caba, Ribeira de Iguape e Parahyba. 

. 
Este era o unico com estudos regula· 
r es feitos pelo então já fa!1ecido enge
nheiro Moreti e pelo engenheirü ingl·ez 
D. M. Fox. Os estudos foram cuidado· 
sos desde o salto da Cachoeira em Lo· . 
rena, até a cidade de Jacarehy (Mere · 
ti); e de J a·carehy até o ribeiro Guara
rema, freguezia da Escada (F ox). D es 
pertavam attenção Os rios' - Pardo, 
Mogy-Guassú e Paranapanema. 

O presidente fez, em seu relataria de 
3 de fevereiro de 1866, minuciosa elej
cr ipção das obras da estrada de ferro 
- Santos a Jundiahy -. Ha trinta an
nos passados manifeston-se a concepção 
desta estrada, tendo della se occupado 
a assembléa provincial; mas as dilficul
dades de todo o genero retardaram a 
sua realisação. O anno de 1866, porem, 
abriria uma nova era na provincia; se .. 
ria o ponto de partida de seUé infalli
v eis progressos em todos os ramos da 
actividade humana. 1\ estrada de ferro 
- Santos a Jundiahy - não era mais 
do que o começo da transformação do 
systema de viação ex istente: outras es
tradas de ferro viri am cortar os sertões 
paulistas, de abysmadora fertilida'le, 

ESTRADA DE FERRO DA ESCA
DA A JACAREHY. - Estava m feito. 
os estudos pelo engenheiro D. M. Fox. 
A despesa orçada era de réis ...... . 
1.645 :000$000. 

ESTRADAS. 
dos os estudos 

Tinham 
da estrada 

sido ultima
de Jundiahy 

a Ca mpinas, pelo engenheiro N ew'ton 
Benaton, d e modo a servirem para es
trada de rodagem ou de ferro. Q presi . 
dente optava pela segunda solução. 
. - A estrada de Santos achava-se a 
cargo do inspector João Antonio de Ca
margo e ne!1a só se faziam tmbalhos de 
conserva. A estrada continuava dando 
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bom transito a carros, diligencias e gran
de numero de tropas. Com algum sacri
ficio mais a estrada seria perfeita para 

.. os transportes de rodagem. O aterrado 
do Cubatão achava-se em ultimo esta
do de ruina, pelo que fôra o cidadão Ma
noel Antonio Machado Junior encarre
gado de melhorai-o. 

- A estrada de Ubatuba cont inuava 
a cargo do engenheiro C. Bernard. Mas, . 
o estado della era intransitavel. Fôra 
exonerado o engenheiro Bernard e no
meado para substituil-o o engenheiro 
Charles Romieu. 

A estrada de Ubatuba que era a se
gunda da provincia por sua importancia 
continuava em más condições. 
~ A estmda de Caraguata tuba, cujo 

traçado era dos melhores, extensão re
duzida e declive m enor, não apresenta
va egualmente condições satisfactorias: 
- o seu estado era de ruina. 

- A estrada de Pamnapanema a Xi-
Tirica, aberta ha mais de vinte' e cinco 
annos, não tinha melhorado e não apre
sentava vantagens indispensave is ·ao 
trafego, Era necessario empregarquan
ti,as apreciaveis para tornai-a apta ao 
~ eü fip..1. visto cortar terre nos de gran
d~_ ;oC-:-~;hdarie _ _ '- ___ 0_ ..l. 

_ " -. Set e Barras 
povoa ções do 

era 
sul ! 

man;:!nhâ. m :-ei.açõ es. de com mercio com 
Itapetininga. A estrada deveria ir a Ju
quiá ou á Ribeira, para que os produ

ctos fossem levados a Iguape. Estavam 
sendo feitos novos estudos, pelo enge
nheiro José Prudent. 

- A 'estrada entre Pindamonhangaba 
• Taubaté tinha melhorado, pois ores· 
pectivo illspector, Manuel Euphrasio de 
Toledo, consegnir" pai-a em estado <le 
ser trafegada por vehiculos de 4 roda>, 
de cargas ,e passageiros. 

- A estrada do alto da serra de Ita-
5",,~á ao alto da serra de Paraty acha
""-H em estado de ruina. O president e 
HC6"", de Mello encarregára ao cida-

I 

dão Francisco Vieira da Silva dos me
lhoramentos da estrada e com elles dis
pendeu avultada quantia, sendo as ulti
inas contas pagas de 19 :041$410 rs, O 
resultado dos trabalhos não correspon
deu aos dese jos <lo governo. 

- A estrada de Mogy-mirim a Cam
pinas era considerada das mais necess·a
rias e uteis e vinha trazer a importan~ 
te centro os produetos destinados a San
tos. O presidente determinára os repa
ros nesta estmda até Cas·a Branca e 
recom·m endava todo s os cuidados com 
esta e outras estradas, locali sadas na
quella zona da provincia . 

- A estrada de Faxina a Iporanga 
estava com seus reparos quasi conc1ui~ 

dos. A estrada, que prestava bons ser
viços ao sul da provincia, poderia tor
nar-se muito importante se nosse pro
longada até Xiririea. 

DOTAÇÃO PARA ESTRADAS.
Era concedida nos orçamentos a du .. 
categorias de estra-das: - as que ti
nham renda, pelas barreiras ne llas exis
ten tes , e as que não rendiam e só pe ~ 

liavam nos cof.res provinciaes . A f·enda 
orçada das barreiras era em 1866 de rs. 
99 :741$000 e a dotação para es tradas fo i 
de 104 :ZOO$OOO rs, Esta ult ima qua nt ia 
devia faz er face a t odos os ga stos com 
estr adas novas, velhas . cor.ser vas e re
paros, num a extensão de mais de 400 
leguas, ou 2.600 kilometros. A verba 
era insuffic iente mesmo só para repa
ros, O presidente propugnava pela mo
dificação das barreiras, pois não era 
justo que se pagass em 200 es. de São 
Paulo a Santos, e os mesmos ZOO rs. 
de Franca a Santos, ou sejam 10 le
guas 110 primeiro caso e 90 no segundo, 

D ava--se isto, porque o principio esta
beleci-do na arrecad"ção era o do domi
nio da barreira. 

Como a barreira do Cuba tão, estraC 
, 

da de Santos, dominasse toda a linha do 
interior, dava-se o inconveniente apon
tado pela presidencia, a qual propunh« 
qu e, com certas modificações, se en'pre-
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gasse na estrada da barreira, a sua -reu" 
da. O presidente após invocar os exem·· 
pIos da Inglaterra e França pedia á 
as·sembléa legisl.ativa, que cuidasse com 
a melhor attenção deste assumpto, o 

• • • • nla lS Importante para a prOVInCIa, pOlS 
. - .., 

a sua pTlmClra e malS tmpertosa neces-
sida'de er·a a da construcção de boas es
tradas. Por ellas viriam capitaes e bra
ços dar impulso ao progresso paulista. 
O presrdente lembrava a conveniencia 
de serem estudadas as estradas, no sen
tido de ficarem systematisadas em li
nhas principaes -e secundarias, isto é, 
linhas de tronco e ramaes, creando-se ao 

• • mesmo t empo rnelOS e recursos pe-CUD1d.-
rios param.antel-as, umas e outras, CUl 

condiçõe s de bem servirem. O assumpto 
foi longa e detidamente estudado pelo 
presidente. Em-quanto, porém, as com
municações com Santos e Rio não fos
sem rapidas e fr·ancas, por estrada de 
ferro e navegação preciso se tornar ia 
cuidar com decidido empenho das es
tradas de rodagem em toda a provincia, 
por tre s ou quatro annas ainda. Attcn
dendo ao systema de viação, a assem
bléa em seu criterio poderia determinar 
qual a linha tronco e quaes a s secun
darias. O melhor rumo para as futuras 
estradas de ferro e rodagem era ainda 
obj ecto de hesitações, mas o presidente 
a,conselhava que as segundas fossem fei
ta s de modo a poderem ser aproveita
das, quando se operasse a transforma-
-çao. 
PONTES. - Era tempo de irem sen

do sllbstituidas por melhores as exis
tentes sobr·e os rios principaes, quando 
não todas, por metallicas. A provincia 
gastava cerca de 60 contos por anno em 
reparos de pontes, lembrando c presi
dente a conveniencia de serem feitas no
vas, em vez d'e se t eimar em reJ':,:}car as 
existentes. Fôra ordenada a construcção 
da ponte do Potrebú, estrada da capital 
a ltú, pela quantia de 1:470$200 rs.; ha· 
via sido contractada a collocação -da 
ponte metallka sobre o r io dos Pinhei-

ros, perto da capital; estava contracta
da a do Anastado, pela quantia de réis 
19 :800$000 com oconstructor Marcelli
no Gerard; tinha sido ordenada a cons· 
trucção da ponte da Cachoeira, sobrr o 
rio Parahyba, contractada com a ca
mara municipal de Lorena, pela quantia 
de réis 8 :492$670; foram leitos reparos 
indispensaveis nas seguin tes pontes: do 
Galvão e S. Gonçalo, na estrada ge
ral do Rio de Janeiro; do Rio F eio e 
do Rio Bonito, na estrada entre Tatuhy 
e Botucatú; do rÍo Capivary na estrada 
de J undiahy a Campinas; do rio Gua
péva, tambem na es traa·a de J undiahy; 
de Sorocaba, na cidade do meSmO nome; 
do carrego do Barbosa, na sahida de 
Campinas; do rio J aguary e Camando
caia; ,do Meio e do Ferrão, na estrada 
da Penha; tambem foram feitos dois 
pontilhões na estrada de Bragança, pro
ximidades ·da capital e direcção de Mi
nas. Estes pontilhões eram situados 
adeante da ponte grande de Sant'An
na. Muitas obras deste' genero foram 
mandadas executar. 

TELEGRAPHO ELECTRICO. - Ti
nha sido ordenada pelo governo geral, 
a construcção da linha telegraphica, 
que, partindo do Rio (côrte) fosse 1\0 

Rio Grande do Sul. Os trabalhos acha
vam-se adeantados e era possivel que 
em março de 1866 começasse a linha a 
funccionar. Ligada ao telegrapho já in5-
tallado d'! estrada de ferro - Santos 
a Jundiahy -, São Paulo teria rapidas 
communicações com a côrte e demais 
povoações servidas pelo telegrapho na
cional. A praça de Santos que havia 
sido a primeira cidade entre as qu e preso 

. - . taram maIOres serVIços a guerra tam-. '" 

bem auxiliava a construcção do tele-
grapho, extraordinario progresso intro
duzido no teTritorio paulista. 

FINANÇAS DA PROVINCIA. - Não 
eram sati s fa'ctorias e reclamavam as 
mais sérias providencias. A renda da 
provincia era de 196 :722$000 rs., regula
da por lei geral, no exe~icio de 1834-
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1835. Organisada .a provinçia, com a as
sembléa legislativa, no exercicio de 1835-
1836, a renda subira a 261 :064$000 rs. 
,Em 1853, com a creação da provincia do 
Paraná, a provincia de S. P"ulo perdem 

• 

a sext·a parte de suas rendas. O pre-
sidente referiu-se ás crises financeiras 
de 1857 e 1864 que não operaram n" 

. -' ,-' -' -' . 
provmCla e!1eltos senSlvelS. 

, As despezas da provincia consta vam 
do seguinte quadr'o: 

1835-36 • • 156 :440$000 
1840-41 • • • 241 :416$000 
1845-46 • • • • 251 :969$000 
1850-51 • • 283:166$000 
1855-56 • • • 468:846$000 
1860-61 . 

• • • 670 :165$000 
1865-66 • • • • 841 :908$000 

o orçalnento vige11te orçava 'a recei
tada provincia em 1.315 :250$000.. '. 

DIVIDA PASSIVA. - Era de ..... ; 
736 :175$055 rs. 

, 

IMPOSTOS MUNICIPALISADOS. -
Os impostos de 1$600 rs. sobre rezes; 
de 320 rs. de subsidio literario e das 

calisação. Havia, porém,. esperança que 
a receita fosse além da prevista, e que 
s,e' fizesse reducção nas .despezas fixas. 

PRODUCTOS DE EXPORTAÇÃO. 
- O café era até então o principal ge • 
nero de exportação. · Nos tres ultimos 

do .café annas financeiros a 
fôq a seguinte: 

.'. 1862 a 1863 . 
1863 a 1864 . 
1864 a 1865 . 

• . 

• 

• 

• 

exportação , . . . 

2,413 :338 arrobas 
1,611 :i29 arrobas 
2,993 :151 arrobas 

Depois do café figurava .Q arro.z CO!1I 

103,058 alqueires. Os direitos de. sahida 
arrecadados nos ,tres annos ,a<:;ma foraro -, .. 

respectivamente de: 

. 1862 a 1863 . 
1863 a 1864 . 
1864 a 1865 . 

• 

• 

• 

536:822$689 
, " -

381 :888$447 
595 :437$500 

o algodão começava a sercultiva-do 
COm interesse porque a' guerra: .civíl dos 
Estados Unidos trouxera a alta dos pre· 
ços. A' exportação do algodão paulista 

I fôra a seguinte: 
I 

1862 a 1863 .. 8i arrobas .. 
1863 a 1864 886 --·oba' "",,. .,-

_aguas-ardentes nacionaes e • 
extrangel~ i 18-64 -- 1 ~6 :::, i ,107 a:-robas, 

ras) arrecadados pelas collectorias. eram 
entregues ás municipalidades para serem 

I , d ' ri ' . . - .-.~, .... - - ~ .. _~-~. - , aop ca O • '0." onr-, --'- ,·l'·~·· -ze· ce~l .. -' -' ••• - ~- ~~- • --." -' _'o ~..I. -' • 

e outras necessidades munic,ipaes. A nlU

nicipalisação déra ohgem a desintelli .. 
• • • genclas entre as ca-maras ll).UnlClpaes e 

os collectores de" r·ehdas, pelo que o 
presi\len.te pedia providen~iasa respeito 
esperando que o c~rpo legislativo pro-. . 

vincial providendasse porque o .thesouro 
• 

soHria dimi11uiçãode rendas eos C011-
flictos entre ca-maras e· thesouro não 
cessavam. . . 

ORÇAMENTO. - Para o exercicio 
, ' _. , 

de 1866 a 1867 " receit" fôra' calculada 
em 1.185 :700$000 rs.; a despeza seria de 
1 .. 009 :414$433 rs. O saldo verificado cra 
insufficiente para os trahalhos de via
ção. A arrecadação resentia-se ·d~· fis. 

I , 
• , 

~ . -- -- • 

Em, 1866 2. éxponação do algodão es:.. 
;.~\-:" '~~'l·c,·I·Q'~ ":11 j;n (II){) ~'-,:",obas e pa'ra .ê •• _ .... <1 ". C <1 '- •• ~_""\._ 0::1,_ 

: O anHO seguinte) 1867,' dt\-ia- attingir a 

i 300.000 arrobas. A, . agricultura, ttaha~ 
I Ihava por processos atrazoados.· 'rudo 

fazià ". crer, porém, que os 'pro'êessos 
agricolas se aperfeiçba~sem ·e·:éra :lkiti> 
l'sperar l1lUito da cul\;lra~d",-algodão. 

< . SECRETARIA DO GOVERNO ... ~ 
.- . "".' ,. " .. 

9s seryiços' da secretaria tinh:am .au
gme:nt~do . muito . nos ultimostempos, 
com ·os ü:i'bal,b,os: dil!;(Uerra. -O S,eU pes,. 
soaI era· de ;:0 .empregados, apenas' ,sui: 
ficientes para te:mpos normaes. Tinha 
sido reorganisada .asecretada,. cre.ando-., - . 

?e mais uma secção (regulamento de 4 
de 111.aiO de 1865) 
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No relatorio com que o presidente 
• • passou o governo ao ter.cel.ro VIce-pre-

sidente, coronel Joaquim FIQPiano dI' To· 
ledo, no dia 3 de março de 1866 ha are· 

• • g!strar o segumte: 
~ a tranquillidade e segurança publica 

eram completa,s; 
- as comarcas, promotonas e termos 

aohavam-se providos, exceptuado o de 
Xiririca; 

- a guarda nacional da capital c(m
tinuava a guarnecel-a destacando cada 
batalhão dois mezes;· 

- para o serviço de guerra tinham 
seguido mais de 3.200 homens; alem 
desses teriam de ser recrutados 3.000 
homens para corpOl> des tacados, mas só 
existiam 630 'empregados nos serviços 
desses corpos, que eram da guarda na
cional; . 
-os tenentes coroneis Antonio Car

los de Arruda Botelho e Joaquim Lou
renço Conêa, de . Araraquara, foram en. 
carregados de fornecer .viveres ás for
ças expedicion,arias de Matto-Grosso ' , ' 

missão difficil, pois os viveres teriam 
de ser leva'dos a Coxim; 

- a'Chava-se extincta a epidemia de 
bexigas na capital, continuando, porém, 
em Mogy , das Cruzes, Constituição e 
Franca; 

- em üananéa, !guape (Ribeira) e 
Iporanga continuava a epidemia que ali 
se manifestára; 

-- nao constava a chegada de nenhum 
immigrante ,polaco; 

- os americanos Hamon Tothon & 
Cia. e o r everendo Ballard S. Dunn so
licitaram terrenos, os primeiros de meia I 
legua quadrada e o reverendo Bal!ard 
sessenta !eguas quadradas, ao sul da 
provincia, para estabelecimento de im-

• • mlgrantes amerIcanos; 

- 'a colonia - Avanhandava - conti
nuava sem alteração sensivel, e o mes
mo se dizia da colonia - Itapura; 

- O Ipanema estava sob a direcção 
do capitão do exercito Joaquim de Sou-

za Mursa, mas sem recursos para des
envolvimento; 

fôra nomeado capellão do aldea
mento de indios do Tijuco-Preto, São 
Seba§tião, municipio da Faxina, o capu-

r ' 

chinho frei José de Loro; 
- o engenheiro Benaton continuava o 

estudo de est radas provinciaes € bem 
assim o seu collega engenheiro Fox; 

- era esperada, em julho de 1866, a 
inauguração da estrada de ferro; 

- no dia 3 de março de 1866, foram 
tr,ansportados de Santos para São Pau
lo, mais de 100 passageiros; 

- na instrucção publica nada se dera 
digno de menção; 

- tornara-se imperiosa a creação de 
um ar<:'hivo organisado regularmente; 

- a divida passiva da provinCia conti
nua va a ser amortisada; 

- tinham sido apresentadas propostas 
por João Ribeiro dos ' Santos Camargo 
e engenheiro D. M. Fox; dr. J3ernardo 
Avelino Gavião ' Peixoto, engenheiro 
H enderson e Sampson para fornecimen
to de agua potavel á capital; 

- os trabalhos de reparação de estra
das continuavam sem alteração sensi· 
vel' o I 

- anneXQ ao relatorio vem minucio~ 

sa exposição do engenheiro Ernesto Di
niz Street sobre medição de terras, es
tado da colonia de Cananéa e estradas 
deste municipio. 

* 
* * 

Sobre este presidente escreveram: -
Sisson (S. A.) Galeria dos brasileiros 
inustr'es; ,J. J. Ril>eiro, Chronologia 
Paulist'a, L· vol. pago 544; Sacramento 
Bla<ke, vol. 4.·, pago 48; Almeida No
gueira, Trad, e Rem., 8.' serie, pago 29. 
Obras conhecidas que o dr. Carrão dei-

o. 

xou: - Theses para o grau de doutor 
e concurso na Faculdade de Direito 4e 
S. Paulo; Pleito M-auá, memorial do ad
vogado da São Paulo Railway; artigos 
de imprensa e discursos. 
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José Tavares Bastos 

33.0 P'R:ESIDiEN1'E 

(De 8 de Novembro de 1866 a 12 de Outubr"o de 1867) 

., , 



JOSE' TA V ARES BASTOS nasceu 
em 1813 na cidade de Maceió, capital de 
AJa.gôas. Em 1831 matriculou-se na Aca
demia J uridica de Olinda, recebendo ') 
gráu de bacharel em sciencias juridicas 

e sociaes a 18 de novembro de 1836. Em 
1837 foi nomeado juiz de direito de Ata
laia; em 27 de junho de 1839, removido 
para a comarca de Villa Nova do Rio 
de S. Francisco, em' Sergipe. Iniciando
se na carreira politica, foi em 1842 elei
t0 deputado ,'á assembléa geral legisla
tiva, pela sua provincia natal. Em 29 
de agosto de 1846, foi exercer o cargo 

de juiz de direito na comarca de Pene
do. Em 20 de setembro de 1848 trans
feriu-se para a comarca de Maceió; etn 
18 de junho de 1854 veiu para São Pau-
1o, como juiz de direito c a primeiro 
de maio de 1863, o governo removeu-o 
para Nictheróy. 

Foi nomeado Desembarga<lor da Pc
lação do Rio de Janeiro a 20 de julho 
de 1864, da qual foi tambem presidente 
(28 - VI - 1878,\. A 14 de feYereiro 'de 
1 OQ" I ' d • í' ;;\X,: ()oteve a lonrOSê nomeaçao -e _\- 1-

FallêcEu no Rio de J2ne:~o 2. 8 de agosto 
de 1893, na ava~"l'Çad;:: edade de oitenta 

ann05. Por occasião de sua morte, foi 
proferido no Instítuto Historieo Brasi

leiro o necrologia que se segueI e é re
produzido na iri.1:egra. por ser o melhor 

sobre tão illustre cidadão: 

"A magistratura brasileira perdeu 
um dos seus mais dignos ornamen

tos, a patria um dedicado e presti-

moso filho e activo servidor, O Ins
tituto Historico um de seus mais 
'Considerados consocios, na pessoa 
do conselheiro dr. José Tavares Bas

tos, que no dia 8 de agosto de 1893" 
cerrou para sempre os olhos á luz 
do dia nesta Capital Federal. Este 

illustre cidadão, gloria da magistta-
, 

tura brasileira nasceu na cidade de 
Alagôas, antiga capital da provin
cia e hoje Estado do mesmo nome, -
que no anno de 1813 em que teve 
lagar o seu nascünenta fazia parte 
da capitania de Olinda. Era filho le
gitimo de Joaquim Tavares Bastos. 
Fez enl sua terra natal o curso de 
humanidades e no anno de 1831 ma
triculou-se na Academia Juridica de 
Olinda. 

Em 1833 desposou D. Rosa Candi
da de Araujo Bastos Íruindo as do

çuras do hymineu até o dia 10 de 
abril de 1889 por ter nesse dia a te
soura das parcas cortado os fios da 
vida, deixando envolto ~1.Qi crepe da 
yiu"ez depois de uma união de S6 
annos, Aos 18 de novembro de 1836 
com distincçãü e applauso recebeu o 
gráu de bacharel em sciencias jurí
dicas e sociaes. Quando ainda estu
dante de direito inscreveu-seno con
curso aberto na provincia de Ala
gôas para a cadeira de philosophia 

racional e 111oral, convicto do bom 
preparo que tinha dessa ma teria e 
do direito natural e com geral ap
plauso obteve a prefereu,cla sobre o 
seu competidor que foi o muito il

, lustre monsenhor;Dr. Francisco Mo-



niz Tavares, que posteriormente foi 
viga rio geral do bispado de Olinda 
e distincto ornamento do clero per
nambucano. 

Durante o tempo que lhe era pre
ci so para frequentar as aulas da 
Academia de Olinda, era substitui
do na cadeira de philosophia pelo 
paedre-mestre Francisco de Assis 

• • • Ribeiro. Exerceu ·o maglsteno ate o 
• • dia em que teve ;ngresso na carreI-
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ra da magistratura, cujas pertas lhe 
foram abertas com a nomeação de 
juiz de direito da comarc·a de Ata
laia, noanno de 1837,. e exerceu esse 
cargo desde principiosdo anno de 
1839, sendo a nomeação desse car
go feita pelos president es das pro
vincias que exerciam essa faculdade 
ex-vi da primeira intelligencia que 
teve o acto addicional á c0113t itui
ção politica da nação brasileira até 
seu s retoques a titulo de interpre
tação pela lei de 12 de maio de 
1840. A 27 de junho de 1839 foi no· 
m eado juiz de direito da comarca de 
Villa Nova do Rio de S. Francis
co, em Sergipe d'EI Rei, da qual não 
teimou posse por exigir o presidente 
daquella provincia a conservação do 
juiz a quem tinha de substituir. 
Abriu banca de advocaciá grangean
do logo immensa clientela por sua 
proficiencia juridica e actividade po

titica. Por explendida votação foi 
eleito deputado á assem.bléa provin
cial em biennios consecutivos sem
pre distinguido com grande vota
ção. Na tribuna parlamentar revelou 
os mais bellos dotes oratorios. Na 
legislatura que começou em 1842 foi 
eleito deputado á Assembléa geral 
legislativa p.eJa provincia de Alagôas 
e sendo a camara dissolvida foi de 
novo reeleito para a legislatura que 
tambem foi dissolvida pelo imperial 
decreto de 29 de setembro do anno 
de 1849. As commoções partida rias 

da época foram a causa dessas dis
soluções. Na arena parlamentar 50\!
be bellamente honrar o mandato, 
advogando os interesses do seu tor
rão natal, que ao voltar foi acolhi
do por seus oouetigionarios com as 
maiores provas de distincção, sym
pathia e apreço. A essas ovações 
sympathicas respondia: - "O que 
eu era e sou, devo a vossa estima 
e por Isso volto a viver comvosco". 

Apenas chegou reassumiu logo o 
cargo de juiz de direito d~ comar
ca de Penedo, para o qual foi no
meado por imperial decreto de 29 
de agosto de 1846 e removido pelo 
de 20 de setembro de 1848 para a 
comarca de Maceió, capital da pro
vincia hOlje Estado de Alagôas, que 
então abrangia .varios termos c0l1!0 
fossem Villa do Norte, Camaragibe, . 
Porto de P edras e Porto Calvo, que 
mais tarde . foram desmembrados e 
creadas comarcas em separado, ac
cumulando as varas de juiz dos fei
tos -da fazenda geral e provincial e 
a auditoria de guerra. O juiz de di
reito dr. J os'~ Tavares Bastos exer
ceu com sabedoria e rectidão tão 
onerosos cargos, providenciando de 
fórma tal que aqueUas localidades de 
sua jurisdicção nunca tiveram razão 
de queixar-se de serem de prompto 
attendidas em suas reclamações. 

Facto por demais nota vel e diguo 
de mencionar-se é que sendo publi
cado o Codigo Criminal a 20 de ju
nho de 1850 e sua execução princi
piando seis mezes depois da publi
cação na Côrte, ao juiz de direito 
de Maceió já era familiar o novo 
Codigo dando eUe para sua execução 
o devido cumprimento de varias dis
posições do regulamento geral, ins
trucções e ,~sc1arecimentos em au-

\:. ' 

diencia aos ' ,scrivães e ofHeiaes do 
fôro. Esse facto não consta que 
fosse pratIcado em nenhuma das nu
merosas comarcas do Imperio. A 



361 

educação de seus presados filhos, e 
o estado precario de saude de sua 
estremecida ~spos'a obrigaram-no a 
solicitar a sua remoção para a pro
vincia de S. Paulo, a qual lhe foi 

,concedida pelo imperial decreto de 
18 de junho de 1854, que o nomeou 
juiz de direito da Capital daquella 
provincia. Assumindo a jurisdicção 
teve pOd" vezes de interrompel-a para 
exercer interinamente o cargo de 
chefe de policia interino e de encar
regar-se de melindrosas commissões 
em varias pontos da provincia, que 
soube desempenhar com zelo, criterio 
e energia e com applauso do Governo 
geral e provincia1. O alto e a van
tajadoconceito que angariou da par
te mais illustrada da população da
quella heroica cidadeíoi devido "O 

severo e intelligente desempenho de 
todas as attribuições de sua vara, e 
tal foi a sua actividade oHieial que 
reviu em correcção íeitos das mais 
antigas comarcas e os assentamen
tos em execução, ,das sentenças de 
reus julgados pela antiga junta da 
justiça; e, cousa notavel, nessas suas 
investigações achouempoeirados, in
decisos uns autos do executivo fis
cal contra a MunicipaHdade de São -Paulo e outros por não terem en-
trado para os cofres da antiga Jun
ta de Fazenda em S. Vicente com 

• as quotas proporClOnaes ao seu com-
promisso assignados por proêurado
reg do Rio de Janeiro, para o pa
gamento do taxado ordenado an-

1 d 1 •. . -nua· ,D ':~ JUiZ e escnvao) a seu 

i , , , , , 

pedido enviados da Côrte Portugue- ! 
za. O interesse historico de tão 
curioso feIto despertou tamanho in- j , 
teresse que os envelhecido, embar- l 
gos oppostos em Santos foram por 
elle decididos 'a favor das camaras. 
Removido a seu pedido para a co
marca de Nictheroy, capital da, pro
vincia do Rio de Janeiro e depois 
do Estado do mesmo nomt pelo Im-

perial Decret'o de 
1863, entrou logo 
cargo. 

1.0 de l11aio 
• • 

no eXCrCICIQ 

de 
do 

Em 1864 seu 'nome apparecendo 
pela primeira vez na lista dos 15 
juizes de direito mais antigos foi 
por decreto de 20 de julho do mes
mo anno es'colhido Desembargador 
da Relação do Rio de Janeiro e em 
5 de agosto tomou posse e entrou 
no exercicio do cargo. Por sua con
suinada el<periencia e pratica em 
materia de Direito Commercial foi 
designado pelo Ministro da Justi
ça, visconde de Nictheroy para subs
tituir a um juiz togado no extincto 
Tribunal do Commercio. Em 28 de 
junho de 1878 baixQu o Imperial De
creto nomeando o Desembargador 
José Tavares Bastos, Presidente do 

• 

Egre.gio Tribunal da Relação, refe-
rendado pelo Conselheiro de Esta
do dr. Lafayette Rodrigues Perei
ra, Ministro da Justiça do Gabinete 
presidido pelo seu illustre compro
vinciano 'Conselheiro de Estado vis
conde Cansanção de Sinimbú; nesse 
honroso cargoíoi reconduzido em , 
dois biennios, e quando pelo direi-
t'o de antiguidade coube-lhe a vez 
de prehencher a vaga aberta no Su
premo Tribunal de Justiça, foi no
meado para aquelle elevado cargo, 
pelo Imperial Decreto de 14 de fe
vereiro de 1885. Ahi no tabernaculo 
da justiça assim como em todos os 
cargos que exerceu na magistratu
ra o Oonselheiro dr. José Tavares 
Bastos advogou com rectidão e jus
tiça a causa da Lei e do Direito, 
até ao dia 12 de abril de 1889 em 
que por effeitos do Imperia.! He
ereto de 6 do mesmo mez íoi apo
sentado por haver attingido a ida
de de 75 annos. Quando se appro
ximava o tempo de ser attingido 
pela execução da lei, que' aposen
ta va os magistmdos juizes perpe

. tuas pela letra da Constituição poli-



t ica da Naçã'o 'Brasileira, simples-
. 

mente' pelo'" p'elio ' dos' annoS, dizia 
ell e a seus illustres " collegas: 
~ . . u Até lá' sé ' ainda suhsistir seme-

. 

Ih'ln!e lei ,espero manter a immol'-
redoura consolação, que nenhuma 
lei àti executot pàdetá · abafar-me a 
de uma fé de officià limpa da qual . .. . . - - . - - , . - . ... 
na'O ' consta que' uma so suspelçao 
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. ' :me fosse opposta mesmo quàndo po
: . ;"lifico nas causas de adver~arios, 'nem 

• 

", que no offieio de juiz tivesse eu er-
, . . 
ros volimtarios, sendà os .pe intelli-
gencia por conta de uma immacula
da' que recorre . a todas as pede i-

• 

· çõe's de '. oinnisciencia. Na ' carreira 
• • 

'administrativa o Conselhe iro dr. 
o José TavareS. Bastos exerceu a au-· _ . 

. ' . . ctoridade na provinci'3 do Rio de 
.. . Janeiro ·na q1.lalidade de vice-presi
, .. ' den te, passando 'pouco depois a pre-

sidir a provincia de S, Paulo, No 
exercício deste cargo provou alto 

. titio administrativo pela energia e 
· feliCidade com que em ambas (as 
• • 

,'c provincias) e já q1.lando pela longa 
.... duração ' d a guerra ' do Brasil com a 

• 

,l . R epublica do Paraguay tinha arrefe-
· . 
' ... . cido . o enthusiasmo popular cemse-
-" . guiu elle por seu prestigio levantar 

• 

os brios patrioticos enviando diver -. . 
,.:; sas contingentes de vol1.lntarios ao 
:;:: : éampo da "batalha,' Par tão relevan-

· , " - . 

';: te's ' serviços mereceu ser distingui-
, , . 

". ' do" ·'colh o gráu de Commendador 
'~: d·a"'·Oflfem Imperial da Rosa, por 

, 

':. "Iiripei-1'aIdecreto de 6 de setembro 
, 

, " de · 1866 'e pelo de 17 de junhel de 
· l, ' 1867 ~~in-o ' ·titulo de Conselho de 

. . ..... . . 
<: 1. ·S: --1f. · o' Imperador, e .como premio 
L. " d:o~ 1 0ngÓ~ ' anti~s :que exerceu com 

• 

- ' :.; Oi maior circumspecção, zelo e im-
• • 

-",'; 'm-ácu!ada probidade os ar duas en-
• . .. - . . ' I 

' > .' cirg·os · da 'màg'istra fura foi tond'e-
" ' cora'do c'om á Graií :Cruzda O~d'em 

· ! , de Chfísto, ' .,. , . 

; . ' Tal foi_ o ' cidadão, qu F nos bancos 
· '!i.rtescolar·e.S,~ ná c'adeÍrél "do' ma'gisterio, 

, • • - • >. • 

';c 'M ' 'sárittuar!o da 'justlç1t, na chefa-

tma de policia, na presidencia de 
duas importantes provincias deixou 
os mais profundos traços de seu 
salber, tino € moraIidad-e. Foi exem
plar <:hefe de fámiiia, educou seus 
filhos nos! mais severos principios 
da moral christan e teve a gloria 

• 

e . a felicidade de vel-os collocados 
ein ' ·eminentes posições e estes fo- . 
ram -os drs, Aureliano, Americo c 

. 
Cassiano. Todos tres foram distin-
tos academicos da Faculdade J uri
dica de S. Paulo, o primeiro foi 
arrebatado pela onda da morte na 
aurora da vida, eximia parlamentar 
e laureado jornalista con,o provam 
s·eus discursos -e as obras que pu .... 
bliéou. 

'O segundo tambem desappareceu 
do scenario do lh1.lndo no verdor dos 
annos deixando a mais honrada me
moria 'como dis tincto advogado no 
fôro da cidade de Valença no Es
tado do Rio de Janeiro, O terceiro 
qu·e felizmente vive seguiu ·a <:arrei
ra da magistratu·ra ond'e gosa de 
alto renome por seu saber e pro
bidad·e é .. hoje Desembargador da 
Can\ara 'Civel e vantajos.amente con
sideradà e conhecido pelas obn s dé 
Direi to' e pratica judiciaria que t em 
dado a publicidade, 

O Conselheiro Dl', José Tavares 
Ba stos, teve ingresso neste In st ituto 
Historico no a nno de 1845 na quali
dade de sacio correspondente pas
sando pela reforma dos Es tatutos 
em 1890' a categoria de sacio dfe~' • • 

ct ivo," (Rev, do Ins t ituto Hist, 
Brasi-L, vaI. 56.) 

.. 
* . .. 

' Na sessão ' de' :iz ' ,de maio <\e 1867, 0
0 

presidente Tavúes Bastos expoz á As-
,. '" . 

. s.emblé.:i Legísla'tivao 'estado dos n.ego
cios <Ia Provincia do modo que em se
guida se vae Jet, Ehni objec to digno de 
cortgrat1.llação, 'a's vborias das armas 

• 
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, 

brasileiras' na guerra ,outra o Paraguay. 

A Provincia estava dignamente repre
sentada no theatroda guerra por forças 

, 

"oluntarias e peto seu 'corpo de poli-
, , 

cia. A ultima remessa de tropas subiu 
a 1.331 h omens. 

, , .. '. . .. 
Tfu\NQUILLIDADE 

, 

PUBLICA. -
' : . . , 
Era completa ' efi: 'todo o territorio da 

, , , 

Provinci~ ." O mesmo se dava em relação 
á 'segutançà de ,p~ssoas e propriedades 

, 

que era a melhor possivel. O crime em 
, 

suas differentes modalidades, só desap-
pareceria ,com uma educação ,perfeita 
ao lado de uma organis<).ção 'soc ial da s 
'melho'r es. 

ESTATISTICA JUDICIAL E CRI
MINAL. - Houve na· , provincia no 
triennio de 1864-1866 os seguintes cri
mes: - em 1864, 321; em Ui65, 386; em 
1866, 353. Foram recolhidos . á ,cadeia da 
Cápital no anno de 1866, 567 presos e 
sahiram 521. .cumpriam sent ença, de ga
lés perpetuas 132; de prisão com traba
lho, 63; de prisão simples, 8. 

ADMINISTRAÇÃO J UDICIARIA, PO
LICIAL E MUNICIPAL. - Existiam 
19 comarcas todas provida s de juizes de 
d ireito, municipaes e ' promotores. O pre
sidente ped ia a m elhor a tt enção para 
tão importan te ramo do serviço publico 
e diss e qu'e ã. ;; Justiça r eeta e prompta é 

a asp ir a ção mals a rde nt e dos povos 
cultos ~~. O 3er\"iço policial luctava com 

grandes d if i lcu !dade: e achd va -se des -

• 

• -. ' . que se mcorporavam ao exerCito na-
, 

cional. 
, 

CULTO E ENSINO PUBLICO. -
Existiam 128 pa rochias com 25 viga rios 
collados; 97 ellcommendados; 7 vagas; 
'23 coadjuctores e 4 curatos , No Semi
nario Episcopal' havia 151 alumnos. Nas 
escolas publicas existiam matriculados 

, ' . 
9.548 alumnos de amb.os .os sexos, o que 
era pouco para um a população de ., .. 

677.000 habita.nt es , E x is tiam crea-das 162 
escolas, masculinas e 108 femininas, A 

frequencia era pequena em relação á 
ma tricula , Para a ins trucção publica se

cundaria hav ia na Provincia 4 aulas de 
, latim e francez em Mogy das Cru7,es, 
Santos, Sorocaba e Itú. 

A sua frequencia era pequena . Exis
t iam 106 escolas particulares, inelus i ve 

10 collegios para o sexo masculino e 
53 escolas fe m ininas. O total das , mat r i
cula s era de 3,039', 'No I nstituto dos Me-, 

.nores Artifices exist iam 39 alumnos; dos 
quaes 18 aprend iam a arte de alfai:ate, . , 

MELHORAMENTOS MATERIAES, 

- O presidente propunha a creação de 
uma repartição que <lirigisse todos os 
s'rviços presos aos melhora ment os ma 
teriaes de qu e tanto preci sa va a Provin
'cia. O centro director) na Capi ta l ; o 
"t erritorio da Provinda, di\" id:d o em 6 

d istrictos de obra s pu bl icas a cargo de 
eng enh ei ros compet entt 3. . A vi ação ter
r estr e- fh1\"ia l n e c e ~5ita ya s. er m elh or ada 
C01!l urgenc ia. O pres iden t e alonga -se .provido dos me io:; nec e.~ sar io ~ para Dom 

desempenho das suas ard ua s tarefas. A s 
i 

nlunici,palidades luctavam corIl a falta i 
em c.ri ter íosas obser vações a propos ito 
de tã o intere3Sallt e ass umpto, No dia 16 
de ieyereiro de 1867 ficou provisoria-de recursos necessarios pa ra o bom 

empenho das suas attr ~bu içõ f: 3, 

de s-

FORÇA PUBLICA. - Compu nha- se 
d,-",Guarda Nacional; Gu a rda :-'.funic ipal ; , ' ". 

Corpo Polícial Provisori o, " is to como o 

Corpo PoJi.cial da Provincia tinha mar
chado para o theatro da -guerra, O es 

tado da Força Publica resentia-se das 
diUiculdades do momento, porque a pr e
occupa çã o da guerra absorvia os melho
res elementos const ituintes das forças 

1 , 

me;1t e en tr egue a o trafego toda a es tra
! da de í erro <l e Santos ' a Ju ndiahy, de
i vendo estar o ser viço co mpletamente 
I a ca bado até set embro futuro. O relato-

r io presidencial é minucioso quando se 
occupa dos serviços da estrada de San
tos a Jundiahy e manifesta os seus sin
ceros desejos para que se proseguissem 
no prolongamento <Ia viação ferrea para 

Camp inas, di recção a Rio Claro, 

, 
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,IM:MJGRAÇiÃ.O E COLONISAÇÃO. 
- Durante o anno de 1866, entraram 280 , 
immigrantes estrangeiros e sahiram para 
fóra do Imperio, 59 e para o interior 
1.010. Tinham partido de Nova Orleans 
para Iguape 100 colonos acompanhados 
do Revdmo. Ballard S. Dunn. O Go
verno preparava-se 'para recebei-os e 
dar-lhes terras já demarcada,s nas mar
gens do rio Juquiá e Assunguy. Havia 
as colo-nias de Cananéa, Paraguéra, além 
de outras particulares. Existiam tambem 
aldeamentos de indios em varios pontos: 
Itariry, S. João Baptista, Rio Verde, 
Pirajú , Paranapanema e Tijuco Preto. 
Era fallecido frei Pacifico do Monte 

• 

Falco, mis sionario cuja falta foi sensi-
, 

velna obra da catechese. As colonias 
militares de Itapura e Avanhandava 
continuavam sem alteração. 

FINANÇAS. - A .Provincia luctava 
com falta de recursos. O presidente viu
se forçado a observar a mais restricta 
economia, faltando-lhe nos primeiros me
zes de sua administração dinheiro ' para 
pagamento de emprelados publicos e 

, ' 

despesas forçadas de principio de mez. 
Recorreu por esse motivo a um em
prestimo de 12 :000$000 rs. que obteve 
sem onus algum para a Provincia. A re
ceita da Provincia em 1835-1836 foi de 
261 :064$000 rs.; e no exercicio de 1865-
1866 de 1.173 :381$099 rs.; a receita para 

• • • o exerClCIO segumte estava orçada em 
1.173 :385$099 rs,; e a despeza em ." .. 
1.287 :823$704. Não havia divida conso- .. 

lidada e a f1uctuante era de réis ...... . 
779 :095$110. , 

ASSUMPTOS DIVERSOS. - Refe
rindo-se entre elles aos serviços d ... 
guerra, o presidente informou que des
de o mez de novembro de 1866 até 12 
de maiQ de 1867 a Provincia mandou 
para o th'eatro da guerra 1.331 homens 
assim discriminados: - voluntarios da , 

patria 87; ditos do .exercito 81; para a 
marinha 51; recrutas 693; guardas na
cionaes e substitutos 419. Esse numero 
augmentaria, porque o enthusiasmo se 
apoderára de toda a Provincia e os 
contingentes de guerra chegavam com 
frequencia. O presidente sentia não po
der no momento indicar em q\1adro com
pleto e especificado o numero exacto 
dos paulistas . que marcharam para o 
theatro da guerra. As repartições pu
blicas provinciaes funccionavam regÍl
larmente. O presidente escusava-se por 
não ter feito melhor administração num 
período curto e que decorr'eu no meio 
da preoccupação unica dos serviços da 
guerra. 

• 
* • 

BIBLIOGR,APHIA. - O dr. José Ta
vares Bastos só escreveu relatorios d'e
correntes dos 'cargos que exerceu. So· 
bre elle vide: Revista do Instituto JHs
torico e Geographico Brasileiro; A. E. 
Martins, S. Paulo Antigo, vol. 1; pag; 12, 
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JOAQUIM SALDANHA MARINHO 
nasceu em Pernambuco, cidade de Olin
da, a 4 de maio de 1816 ' e falleceu no 
Rio de Janeiro como senador da Re
publica em 27 de ma io de 1895. Seus 
paes foram o capitão do exercito Panta
leão Ferreira dos Santos e d. Agatha 
Joaquim de Saldanha. Seu pae falleceu em 
1817 em consequencia de ferimentos re
cebidos por' occasião da Revolução Per
nambucana de 1817. Foi, por tanto. d. 
Agatha quem c!lidou da educação do . . 

filho que navÍa de se tornar um do s 
m ais notaveis brasileiros do seu temp o, 
pela sua actuação social. Matriculando
se na Faculdade de D ireito da cidade 
de seu nascimento. r ecebeu o gráu de 
bacharel em sciencias jurídicas e so-

• Claes. 
Tran sferiu- se então para o Ceará, on .. 

de foi pr omotor publico, professor de 
geometria, secretario de Governo, depu-. . 

tado provin cial; em 1848 deputado ge-

rai, entrando d epois em lis ta senatorial. 

Nesse m esmo anno de 1848 transfe riu 

sua res idencia para o Rio de Janeiro 

onde ab riu banca de advocacia ~ carreira 

que exerceu exclus ivamente até 1860. 

Neste a n no tornou-se redacto r do Dia

rio do Rio de Janeiro. Foi eleit o depu

tado gera l pe la Côrte em duas legisla 

turas de 1861 a 1866; na seguinte P er 

namb uco elegeu-.o corno seu represe n 

tante e apresentou o se u nOlne para a 

lista senatorial. Em 1868 foi eleito e es
colhido senador pelo Ceará; a eleição, 
porém, foi annullada; depois dis to foi 
eleito deputado pelo Amazonas e final
mente tomou assento no senado repu-

• 

blicano, representando a Capital Fe

d eral. 
Administrou as provincias de Minas 

Geraes e de S. Paulo (esta de 24 de ou
tubro de 1867 a 24 de abril de 1868). 
Exerceu o lugar de chefe supremo da 
maçonaria bras ileira; trabalhou pela 
causa da instrucção publica, pela abo
lição e pela Republica. Foi quem assi
gnou em primeiro lugar o celebre ma-

I 
nifesto republicano de 1870. Era conse
lheiro da corôa, advogado do conselho 

i de estado ; pres idente da administração 
! i do Inst itu to dos Advogados Brasileiros, 
I tendo tambem sido presidente da Ca
I mara dos D epu tados Geraes. A presi-

, 

denc ia de S. Paulo é sem duvida algu
ma das mais brilhantes e profícua:s que 
t eve a P rovincia. Bastar ia -a iniciativa 
da fundação da Companhia Paulista de 
Estradas de F erro Da ra immortalisar O 

• 

nome de Saldanha Marinho, tornando-o 
credor da maior gratidão por parte dos 
paulistas. Por occasião da inauguração 
da es trada de fer ro de Jundiahy a Cam
pinas (11 de agos t o de 18í2) Saldanha 
Marinho acompanhado de urna i ilha es-
teve em Campinas 
mais significa tivas 
apreço. 

onde ioi ah-o das 
denlonstr ações de 

Os dois grandes vultos do d ia íora m 
Saldanha Marinhc e o dr. Clemente Fal· 
cão de Souza F ilho, o primeiro inicia
dor da estrada de ferro; o segundo pr in
cipal director da Companhi3! Paulista. -
No eloquente discurso que então pro-
nunciou . O dr. Falcão Filho ha O se
guinte trecho: - " F a lei-vos de um ho
m em: eIle é a encarnação de uina idéa. 
F alei-vos dos ' pni seiytos que o cerca-
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ram; elles são a verificação do capital. i 

Falei-vos dos mineiros da íntelligencia e 
dos cavadores incançaveis da terra: e\
Ies são a personificação do trabalho. 
ldéa, capital, trabalho, mystica e po
derosa trindade ... 

Está ahi nessa prodigiosa trindade o 
alvo de nossas saudações. Saudemos: a 
idéa na pessoa do dr. Saldanha Mari· 
nho; o capital nas pessoas dos briosos 
accionistas; o trabalho nas pessoas de 
todos que carregaram as pedras para 
este edificio <ie sde os lid·adores do es
pirito até os. trabalhadores da forja e 
da picareta". Por occasião da questão 
religiosa leva<1tada pelos bispos de Olin· 
da e do Pará que desobedeceram a ar · 
dens do Governo Imperial, Sadanha Ma· 
rin.ho sob o pseudonymo de Gangane.Jli 
escreveu longa serie de a·rtigos que de
pois foram reduzidos i a volumes, reve-, 
lando-se então polemista erudito e co-
rajoso. O aviso imperial de 27 de se· 
tembro de 1873 expedido p elo ministerio 
do Imperio mandou processar o bispo 
de Olinda, seguindo-se a este o proces
so do bispo do Pará. Os dois prelados 
foram condemnados a 4 annos de pri
são com trabalho que o imperador com
mutou em prisão simples. Os bispos 
cumpriram sentença: o de Olinda na 
Fortaleza de S. João; o do Pará na 
Ilha das Cobras. 

Para melhor esclarecer o assumpto 
aqui se reproduz O citado aviso de 27 
de setembro de 1873. 

U Ministerio dos N egoclos 'Ido Impe'rio. 
- Rio de Janeiro, 27 de setembro de 
1873. Illmo. e exmo. senhor. Dos papeis 
juntos verá v. excia. que o rev. bispo 
de Olinda recusou cumprir a decisão 
que deu provimento ao recurso á corôa, 
iilterposto pela confraria do Santissimo 
Sacramento <ia matriz de Santo Anto
nio do Recife, da injusta sen tença de 
interdicção contra ella prof.erida, peta 
unico motivo de serem maçons alguns 
de seus membros. E para mais ostentar 
a sua recusa, tratou de incitar os vi- • 

garios a desobedecerem por sua vez ao 
governo imperial, aterrando-os com a 
suspensão ex",informata con5cientia, de 
que fãra logo victima um que apenas se 
ha via mostrado hesitante. 

,; ." . -" .. ,,' 
Nest es terrl1ós e em outros factos" 

cada quat mai,.. temerario, tem o rev. 
bispo ma nifes tado o firme proposito de 
ir de encontro ás leis do Esta do, por si 
e pelo clero de sua dior.ese, de!:iconhe
cendo assim a c()mpe~eecla do poder 
temporal em pontQ'> ha muito admitti
dos e observados pcl?, nações cathol'
cas e expressament~ consagrados na le
gislação patria. As irmandades, embora 
possam se r consideradas instituições -
cujo fim principal é matcria ccclesia3ti-

• • • ca, tem ao mesmo tempo !n~UltOE te1l1-
poraes; constituem entidade:} juridicas 
susceptiveis de direitos e obl"igações, que 
as collocam em relação directa com a's 
autoridades civis a quem pr .! 'Ham con
tas de sua administração, ç consequen
temente de sua missão. 

Dahi vem que os seus compron~issos 

depe'ndem da sancção do poder temporal 
e da approvação do eccle,i.;tico, ad
quirindo por esse facto uma nfl.tl.lreZa 

inquestionavelmente mixta, e t endo POl"

ta"nlo, força obrigatot ia. ass im no fôro 
interno como no externo, enHluanto não 
forem alterados ou :-evogados pe tos mes
mos tramites legitimas por q~c tQram 
constituidos. Entretanto, julgou o rev. 
bispo de Olinda que de sua prol'ria e 
exclusiva autoridade podia, ex.abn'pto, 
mandar expellir das irmandades alguns 
de seus membros, por motivos aliás ex· 
tranhos aos ditos compromis30s, e ~an

çar interdicto geral, pessoal', local so
bre toda a corporação, postergd "do as
sinl o direito natural e ecclesiastico, 
abstrahindo das leis do proceôso, prete
rindo citação pessoal, supprimir.do a de
fesa que têm suas escusas, ferindo de 
um só golpe a innocentes e cuípados, e, 
finalmente, interrompendo as funcções 
do culto a ponto de tornar-se este quasi 
paralysado na religiosa capital d.; Per-



• 

-- 369 -

nambucv, porquanto raras foram as ir
mandades que deixaram de ficar sob o 
peso enorme de interdicção. 
. Não foi, com elfeito, sem muita ra
zão que Santo Agostinho, advertindo a 
um joven bispo d'Africa, por haver ful
minado com penas espirituaes a uma fa
milia inteira, se exprimiu do seguinte 
modo: "Se vós, escrevia o bispo ancião, 
tendes alguma razão, ou alguma auto· 
ridade que prove qu e podem com 
tiça ser excommungados os filhos 
peccado do pai, a mulher pelo do 

• 
) US -

pel') 
ma-

rido._ o escra vo pelo do senll(;f . suppli· 
co-vos rn'o -com mun iqu·eis. Quanto a m im 
nun ca ousei fazel-o, ainda quando mais 
vivamente impressionado pelos crimes 
atrozes commettidos contra a Igr·~ja. 

Ma s, se o Senhor vos revela que isso 
se pôde iazer justamente, eu não d es
prezarei a vossa moc idade, nem a vossa 
pouca experiencia no ep is copado. 

Posto que de idad e avançada e ha 
tant os annos bispo, de boa vontade 
aprenderia de um joven coliega a ma
neira por que poderiam os justificar-nos 
diante de Deus e dos homens, de haver r 
punido com supplicio espir itual a inno
centes, por causa do crime de outrem". 

Ora o revmo. bispo de Olinda exceleu 
aquelle rigor, porque não fulminou só 
a uma familia, mas as irmandades intei
ras, antes de serem os seus membros 
ouvidos e convencidos regularmente. 

. Por um dir eito quasi immemor ial, fir
mado em diversos assentos legislativos, 
e sustentado pelo decreto n. 1911 de 28 
• 

de março de 1857, é permittido recurso 
á corôa, nos casos de usurpação de ju
risdicção, e poder temporal, por quaes
quer censuras contra empregados civis 

_ em razão de seu officio , e por notaria 
violencia no exercício da jurisdicção e 
poder espiritual, postergando-se O direi
to natural, ou os canones recebidos. Tal 
é a legislação do paiz, que ainda não 
tinha sido desacatada por nenhum pre
lado brasileiro. 

. De accôrdo com ella, foi interposto 

o recurso á corôa por uma das irman
dad es interdictas. Sem duvida o proce
dimento do revmo. bispo era manifes
tamente exorbitante e tumultuario; nada 
menos importava do que assustar e in
quietar as consciencias de surpreza, -com 

int eiro abandono das regras <le pruden
cia e caridade, recommendadas pela 
Igreja, e sem resp eita r, como lhe cum
pria, o ligame dos preceitos civis, que 
de certo obrigam até em consciencia. 
Nestas ci rcun1stancias, o governo impe-
ria l não podia deixar de vir em soccor
ro dos cidadãos offendidos, usando de 
um direito de soberania contra uma vio
lencia manifes ta e clamorosa. Deu, por-

• • tanto, proYlmento ao 
dou nos termos mais 
nullar os elfeitos da 
a viso de 12 de junho. 

recurso, e man-
• attenclosos, an-

interdicção, por 

Sem mais reflectir, e em vez de obe
decer, á deci são imperial, o revmo. b.is
po de Olinda não sómente nega a le
gitima competencia do poder civil, como 
reincide nos actos qualificados de abu
sivos ~ v.iolentos; e, ' em linguagem in
sueta, impropria de seu sagrado minis
t erio, intima ao governo imperial a sua 
formal desobediencia julgando-a mui 
just.ificada por um novissimo breve pon
tificio que provocára por informações 
suas, e mandou logo publicar sem de
pendencia, ou antes com desprezo do 
competente beneplacito. E todavia é 
des se mesmo breve qu~ ressumbra o 
.de'sagr-ad,o do Sa;nto Padr,e 9uanto ao 

• 

modo aspero e violento com que o 
revmo. bispo procedeu, applicando ao que 
considera va molestia chronica remedios 
exces sivamente heroicos, e por isso mes-

• 
mo nOCIVOS. 

Em sua alta sabedoria, ·0 soberano 
Pontifice reconheceu aquillo de que não 
cogitára o bispo de Olinda, isto é, que , 
antes dos meios rigorosos se deve usar 
dos brandos e suasorios. Ainda que O 

placet não tivesse a mesma razão jus
tificativa do direito do pad-roado, que 
tem ~r;jgem "anonica, ainda que os im-



peraptes catholicos pão fossem os pro
tectores natos da Igreja, os vingadores 
dos canones, como dizem as sagradas 
paginas, bas taria qu~ o pIacet fosse uma 
garantia de ordem publ ica, para que ao 
revmo. bispo não fosse licito conspirar 
abertamente con t ra elle pelo ' modo por 
que o está pra t icando. Em todo o caso, 
o placet no Imperio, assim como em to
dos os paiz es catholicos -respeitados pela 
Santa Sé. é inquestionavelmente um di-. , 

reito magestatico, e ao mesmo tempo 
uma condição de ha rmonia entre os 
dous pod er e s ~ civil e ecclesiastico, os 
qua,es , embor a d íst inctos nos seus mini s
terios, não são, nem podem ser anta~ 

gonicos ; de vem identiiícar-se no pensa
mento do bem commum, sem se con
fundirem ; e auxiliar-se, s em perderem 

• 

a 'res-pectiva autononlia. 

Esquecendo-se o revmo. bispo de seus 
deveres de subd ito, tem resistido e con
tinua a resis tir ás legitimas determina·· 
ções do governo imperial; e, como pre
lado, tem procedido COm rigor excessi
vo para com as ovelhas do seu reba-
nho, provocando-as talvez a um - schisma 
que não póde estalf na intenção reli
giosa dos brasileiros. Por estes deplora
veis factos, que já tiveralTI consequen
cias funestas em Pernambuco, e que 
ameaçam a ordem .publica de graves per
tur.bações, se não fôr contido o revmo. 
bispo, incorreu elle na sancção das leis 
penaes e deve r esponder perante o Su

premo Tribunal de Justiça.' ES. M. o 
Imperador, conformando-se com o pare-

,cer da maioria do conselho do Estado 
pleno, ha por bem ordenar que v. excia. 
promova a accu sação do revmo. bispo 
de Olinda, D. fr. Vital M..-ia Gonçal
ves de Oliveira, como é de direito e 
reclamam os i.nt eresses do Estado. 

O que ·ha por muito .. recommendado ao 
esclarecido zelo de ' v . . excia. Deusgua~
de a v. excia. - João Alfredo Corrêa de 
Oliveira. - Sr. Procu:rad·or da corôa, 
fazenda e soberania nacional" • 
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I . . DuraI;lte a campanha religiosa, Salda
nha Marinho escreveu 200 artigos dos 
quaes 170 formam 5 volumes em um 
total de 2.103 paginas. A sua figura foi 
egualmente gigantesca durante as lu-. . 

ctas em pról da Republica que eUe pre-
gou desde 1870 e viu triumphantes em 
IS de novemhro de 1889, tendo tomado 
parte na organisação preliminar da 
Constituição Federal com os seus con. 
selhos e sabedoria, não tendo, porém, 
feito parte do Governo por causa da 
sua avançada edade que era de 73 an- ' 
nos.. Por occasião do seu fallecimento 

, . . 
em 27 de maio de 1895, toda a imprensa 
brasileira ·estampou artigos a proposito 
de Saldanha Marinho. O caixão foi con
duzido Pelo presidente da Republic'l (dr. 
Prudente de Moraes), vice-presidente da 
Republica (dr. Manoel Victorino) e as 
demais alças foram tomadas pelos re
presentantes do Senado, Camara, Su
premo Tribunal e Instituto dos Advoga
dos. 

.Foram tri.outadas honras excepcio
na-es a , Saldanha Ma1"inho, .qu·e desap
pareceu .da vida com 79 annos. No Es
t ado de S. Paulo houve tambem ma-
nifestações de sincero pezar, tendo fa
lado sobre Saldanha Marinho, no Sena
do, o senador Cesario Bastos; e na Ca-

• • 

mara o deputado Alfredo Pujo!. O pre-
. sidente do Estado dr. Bernardino de , ' 

Campos enviou telegramma de profun
dos pezames á familia, mandou deposi-

• 
tar corôa sobre o 'a taud·e 'e convidou os 

" , . . ' 

representantes de S. Paulo que estives-
sem no Rio a 

No Senado 
acompanhar o enterro. 
Federal fallou Quintino 

Bocayuva que pronunciou o discnrsi) 
que albaixo se vae ler. O jornal "Q 
Paiz", dando c'onta do que .se passou no 

, .$ enado,. . publicou o seguintç. topico: . 

- '. 

.' . . "NO SENAno - Ao meio dia.-.. 
• • . 

em .ponto abriu-se a sessão do Se-
• • • 

,;' nado" recebendo ·a mesa a cornmu-
nicação do fallecimento do seu no

i ' .. . '. ' t,avel l1:!:\'.mbro, pela seguinte carta, 
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lida pelo sr. LO secr etario: "Cida
dão secre tario do senado - Com 
pezar v os cOll1munico que hontenl, 

á s 11 horas da noit e, fallecp. u meu 
bom pai e amigo o sr. senador J oa
quim Saldanha Marinho, devendo o 
enterro r ealisar-se amanhã, 29 do 
corr en t e, sahindo .o feretro da rua 
Conde de Bomfim n. 149-A, ás 9 
horas da manhã para o cemiter io de 
S ão J oão. Baptis ta. "- Joaquim Sal
danha Marinho Filho." 

Immediatame nt e ped iu a palavra e 
falou o sr. senado r Quintino 80" \ 

cayuva . I 
O sr. Quintino Bocayuva: - Sr. 

presidente, além da ca rta que aca
ba de ser dir ig ida á mes'a , receb, a 
incull1bencia doloro sa de >':o 111n: Tln i
car ao senado o Ía lle r. i i, ! t:l1t O do 11 05 - I 

I 

'I de 
$0 illu 5tre e \' e nerav ~l col !efra o 

" 
Saldanha ",ra ri nho. T ra ta ndo-se 

sr. 

re
lu-

um cidadão cujo nom ~~ sê- por si 

presen ta a trans paren cia de uma 
m inosa biogra phia,' eu poderia e dr- - II 

veria abster-m e de occujlar a at t en- I 
ção do Senado, se nã o acreditas se 

sent irrle nto d e toda , , corr es ponder ao 
esta corpora ção, m a n lÍesta tld:J o pe- ! 

zar que to do s experitnC ll Lam por tão 
infa usto acontecime n t o, e r eq :lere.n 
do, como requeiro, qu e, segundo os 

es tylos de cor t ezia habitual do Se-
. 

nado, se lance na act a um voto d·e 
. ~ -pezar, se n onl ele Ulna com.m 135ao 

para aco mpanh ar o fer e tro do illus
t re cidadão; e fin i\ lmente que s e 
suspenda a s essão, em h om enagem 

á sua memo-ria. O h omem illu st re I 
que acaba de fallecer, viveu muito, 
t rabalhou muito, lutou e solfr eu 
n1uito; ll1as s elnpre p ela causa ela 
justiça, pela causa do bem e pela 
cau sa da liberdade. (Apoiados ge· 

• 

raes I muito bem I) E ra o chefe ve-
n erado e qu·erido da democra
cia brasiJeira; e o sen ado des -

• 

culpará s e eu não pos so dominar a 
emoção que m e domina, lembrando- I 

se de 'que elle foi o meu pai espio 
citual. Foi na sua companhia, se
guindo o exemplo da sua vida, que 
eu formei o meu espirito e o meu 
caracter, sentindo não poder t er a 
pretenção de haver assimilado todas 
aos g randes virtudes que o distin
guiram, quer na sua vida privada, 
quer na sua vida publica (Apoia. 

• 
dos). 

A sua m emoria se.rá r espeitada, 
eu cre io, :pelos seus proprios adver
sar ios. Se durante os perioqos mais 
agudos da lutá' politica elle foi um 
ba t alhador formidavel, se nos seus 

• • 

labios " palavra era urna lamina, se 
nas suas nlâ·os a penna era uma cla
va, os sentimentos compass ivos da 
sua natureza branda e g enerosa fa
zia m-n'o desdenha r os fructos das 

victorias, para condoo.!r-se 
• 

propfl as 
antes d a sort e das proprias. vjct l mas~,~' ~ 

" " 
que succulnbiam aos seus golpes . .', 
Creio que para."tl .S.Cll . elogio ba sta.
riam estas palavras ! SOQre 
tumulo pode 'inscreyer-s e 
taphio que elle constituiu 
m aior dedicação á causa da 

.' i 

á caus'a da R epubli,ca ! (Muito bem). 

., 

S e os all110S e m ai s do que este~ ' .. , '. 

-as enfermidades o inva lidaralll no's/ 
ultim os t empos para os combatd . 
ac t ivos da politica, eu pos.so a sse'c,;: 
gu ra r ao S enado ·que, a o despr en- :
der-s e da vida, levou comsigo o 
m esmo sentim ento que deve animar 
a todos os seus discípulos e a to
dos os s eus soId-ados - uma fé in
qu eb r an tavel n os gloriosos des tinos 
da R epublica! (Muito bem.) 

O sr. Presidente - Na fórma do 
regim ento vou consultar a casa se 
concede a suspens ão dos nossos 
trabalhos, segundo a·caba oe prq
por o nobre senador. Ainda de ac
côrdo com a dispo sição regimental 

. 

referente a'o a-s,sutnpto, nomeio uma 
commissão, composta dos s.rs . . sena-

. . 

dores Quintino Bocayuva, C. Otto-
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ni, Leite e Oiticica, João Barbalh'O, 
João Pedro e Joaquim Ca tunda para 
acompanhar o feretro do iIlustre 
brasileiro. Dirijo tambem em nome 
da mesa um convite ao S·enado para 
prestar a ultima homenagem ao dis
tineto cidadão, defensor intemerato 
e ardente da liberdade e da Patria 

• • nos seus maIS caros lntere!sses. -
(Apoirulos, muito bem.) 

Saldanha Marinho referindo-se a glo
rias alheias escreveu palavras que po
dem ser applicadas á sua propria: -

• 

"Tomae um diam'ante facetado) vira e-o, 
torna e-o a virar, virae ainda, virae mil 
vezes contra a luz, que de cada UCla 

vez que o virardes encontrareis novo 
brilho e novas cores de seu cambiante 
ir&5: assim é o talento de certos entes 
prLvHegiados ". 

Por occasião do fallecimento do dr. 
Saldanha Marinho o "ESTADO DE S. 
PAULO" 1)l'bEc0U a seguinte noticia: 

"O Estado de S. Paulo" de 29 de 
maio de 1895. Joaquim Saldanha 
Marinho - Telegramma - Rio 28. 
F'alleceu o senador Joaquim Salda
nha Marinho, hontem, ás 11 horas 
da noite, victima de uma entero-co
liteque ha quinze dias o prostar~. 

Hontem, ás 4 horas da tarde, o dr. 
Sannico, reconheceu a gravidade do 
caso, e conservou-se ao lado do en
fermo até á morte. Amanhã reali
sa .. s e o enterro, ás 9 horas da ma
nhã, sahindo O feretro da rna Con
de do Bomfim para o cemiterio de 
São João Baptista. O Instituto dos 
Advogados far-se-á representar por 
toda a directoria, no enterro do seu 
presidente honorario. O dr. Pruden
te de Moraes acompanhará pessoal
men'.·e o prestito fúnebre. O Senado 
não fará sessão amanhã. Far-se-hão 
representar os estudantes da Escola 
Polytechnica e os da Faculdade de 
Direito. Na Camar·a o sr. Arthur 

Rios, presidente, propõe que se le
vante a sessão em signal de pezar. 
Faliam os srs. José Carlos, Thomaz 
Delfino e Serzedello Corrêa, pelo 
Districto Federal; Montenegro e 
Nilo Peçanha, pelo Estado do Rio 
de Janeiro; Bevilacqua, pelo Ceará; 
Bueno de Andrada, por S. Paulo; 
Rodolpho Abreu, por Minas; Ver
gne de Abreu, pela Baihia; Pinto da 
Rocha, pelo Rio G. do Sul; Fernandes 
Lima, por Alagôas; Anysio, pelo 
Piauhy; Silva Mariz, por Parahyba; 
Geminiano, por Sergipe; Muller, por 
Santa Catharina; Galdino, pelo Es-

• 

pirito Santo; Benedicto Leite, pelo 
Maranhão; Cin tra, por Pernambu
co; Severo, pelo Rio Grande do 
N arte; Sá Peixoto, por Amazonas; 
Alencar Guimarães, pelo Paraná; 
Luiz Adolpho, por Malto Grosso; 
Urbano de Gouvêa, por GOJ'az; Mar
tins Junior, pelo Partido Republica
no Historico de Pernambuco. 

O presidente nomeia todos que 
fallaram para representarem a Ca
mara dos Deputados no sahimento. 
No Senado fallo\l brilhant·emente 
Quintino Bocayuva, pedindo a sus
pensão dos trabalhos. O presidente 
convidou todos os senadores a 
acompanharem o enterro, e, para 

representar officialmente o Senado, 
nomeou em commissão os srs. Quin. 
tino Bocayuva, Ottoni, Oiticica, Bar
balho, João Pedro e Ca tunda. 

SALDANHA MARINHO. - Fal
leceu ante-hontem na capital da Re
publica o venerando cidadão J oa
quim Saldanha Marinho. Todos os 
oorações r'6pubJi,canos, todos os 
corações patrioticos avaliarão a com
moção com que recebemos essa tris
tíssima noticia, já esperad:3., aliás, 
pelo conhecimento que tinhamos do 
seu grave estado de saude. E' que 
Saldanha Marinho era a tradição 
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viva e gloriosa do nosso pa>rtiJo. 
Foi elle o grande mestre, o grande 
educador, não já dos actuaes repu· 
blicanos, mas de toda a democracia 
brasileira. Elle, o grande velho que 
o advento da: Républica veiu encon
trar combalido, doente, vergado ao 
peso da edade, foi a encarnação 
activa, a alma veneravel da propa
ganda dos principios vigentes, de 
que ainda até hontem era o sym
bolo mais elevado e mais incontes
tado. A sua aust era figu ra de lu
ctador, sobrelevou-se a todas qae 
no período mais fast igioso do ,e
gundo imperio terçaram armas em 
,pról da liberdade, da democracia, 
dos ideaes contemporaneos. A sua 
grande campanha foi pela liberdade 
de consciencia religiosa. 

As suas quatro seri·es "d'A Igreja 
e o Estado", compostas de artigos 
escriptos quasi diariamente, de 3 de 
abril de 1873 a 22 de outubro de 
1875, constituem a mais forte, a mais 
consid eravel obra de combate que 
se tem feit o no Brasil. Clamando 
sem cessa,r, heroica e imperterrita
mente, com a sua poderosa e pro
.phetica voz de vidente, elle acor
dou a consciencia nacion-al, abalou 
o espirito de rotina, diffundiu as 
idéas novas, fortaleceu pela lição e 
pelo exemplo o caracter nacional. 
sacudiu a apathia popular, ·e lan
çou as bases da renovação poli
tica da nossa patria. A sua obra, 
extraordfnaria de vigor, de ousadia, 
de saber e .de eloquencia, educou -uma geraçao • • InteIra, e, corno o ara-
do que lavra OS campos, preparou o 
paiz para os movimentos de fecun
da energia civica de que brotaram 
a Abolição e a Republica. 

Chefe do partido republicano, até 
pouco antes dos ultimos annos do 
imperio, o inclito cidadão: respeita
do e -amado por todos, só transfe
riu o seu posto quando a doença e 

a edad e o impossibilitaram para a 
acção vivissima do derradeiro perio
do da propaganda, que exigia ener
gias nov·as e uma tenacidade que 
o seu estado já lhe não permittia. 
Ult imamente, enf.ra·quecido e alque
brado, o velho senador- quasi que só 
pelo seu voto intervinha nas deli
berações do Congress o Legislativo; 
mas a sua physionomia bondosa e 
sorridente, ainda se iIluminava to
da com as conquistas do esp:rito 
republicano, e ainda se annuviava 
pesarosa - pelas desgraças da patria. 
O formidav el luctador contra o uI-

• • • trarnontanlsmo e contra o lnlpeno, 
o venerando pat riarcha da Republi
ca, descança da sua agitada vida de 
combat ente, succumbiu rodeado da 
estima do paiz inteiro, serenamen
t e, como um justo que cumpriu O 

seu dever, trabalhando incessante
m ente por um ideal que alcançou 
ver realizado, e provavelmente com 
a esperança de que O paiz, que elle 
tanto servíu e amou, entra.ria eln 
breve no periodo de calmo labor 
que trata de attingir, tr·anspondo as 
barreira~ que lhe oppõem ainda () 
espirito de resist encia de uns, a am
bição de outros, o despeito de mui
tos. 

Honra á sua memoria . - Nasceu 
em Pernambuco a4 de ma;o de 1816. 
Ha apenas 25 dias que completara 
79 ant10s de idade. Ignoramos os no-
mes de seus pa'es. Não foi possivel 
obtermos uma biographia completa 
de tão iIIustre patriota. Sabemos, 
porém, que a 7 de novembro ue 1836 
começa a sua longa, brilhante e ho
nestis-sima vida publica. Nesse d'a, 
com 21 annos incompletos portanto, 
recebeu Saldanha M-a.nnho, na Fa
culdade de sua terra, o gráu de ba'
charel em sciencias jltr:dlcas e so
ciaes, depois de ter feito um curso 
em que sempre se di,tinguiu, entre 
os estudantes mais distinctos, pelo 
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seu robusto talento e p0r sna nota
vel applíc·ação. Pouco depois :le for
mado, mudou-se para a provincia do 
C eará, onde foi promotor publico 
enl duas importantes COOlarca5, nlas 
logo abandonou a magistra tura pa ra 
entregar-se a um genero de vida em 
qu e pudess e dar maior expa l1óii.o aos 
v·astos recu rsos da sua 'in telligencia 
pri vilegiada e ao ardor natural do 
seu temperamento de combatente. 
Fixou a sua r esidencia na Capital 
onde abriu banca de advogado e le
·cionou por algum tempo arit~lmetica 
e geometria, e ahi iniciou a " suas ! 

I 
menloraveis lu ctas polí ticas, tã o f e~ I 
cunda's em resultados beneiicos p X I a i 
a patria brasileira , filiando- se no 
partido liberal. 

Foi successivalne nte secr·etario do 
governo provinc ial, deputado pro
vincial e, em 1843, deputado á A s
sembléa Geral. Par t iu então para o 
R io de J an eíro e nunca nlaÍs voltou 
ao N arte, senão e111 viag em de r e

creio. Em 1849 dissolvida a Camara 
de que fazia parte e na qual, por 

• • • Clrcumstanclas esp eClaes, não pôde 
t omar posição saliente a que tinha 
dire ito e qu e certamen te conquista
ria se se pudesse mover COlTI lnaÍs 

liberdade ; e, como eln sua ausencia 
tivess·e tomad o nova fei ção a política 
do Ceará e lhe repugnass e romper 

. - . em oppos lçao contra amIgos aos 
quaes sempre fôra dedicadissimo, r e
soIVi(',,, ficar para sempre no Sul' e 

,", 
foi res id ir em Valença (Rio de J a-
11 eiro). Ahi viveu 12 annos em re
lat iva obscuridade, aprofundando os 
seus es tudos de Direito em lab o-

. riosa advocacia. Ahi se fez o res
peitadissimo jurisconsulto e habilis-
sim o advogado, • 

CU)OS lum inosos 
raios, lnais tarde, no Rio, em cam
po mais vasto, tinham quasi a for
ça de uma sentença e cujos serviços 
fo ram sempre disputados por vasta 
clientela emquanto a edade não lhe 

roubou ao vigoroso organismo a di~
posição para o trabalho. 

M esmo ,ali, porém, naquella espe
cie de retiro voluntar io, não se es
queceu jamais dos seus deveres de 
cidadão. Em Valença, ioi por vezes, 
vereador da Camara 11 uni~ipal e 
a.quella deve á sua iniciativa mui
tos e grandes melhoramen tos. Em 
1860 acceitou a redacção da mais 
ant iga io li,a do Imperio: oDiaria 
do Rio de Janeiro. D ata dessa épo
ca a sua enorme popula ridad ~ em 
todo o paiz. O sen apparecimento 
no jornalismo brasileiro foi um ver

'dadeiro acontecimento litterario e 
politico, Saldanha, certo, não escre
via com a correcção de J ustiniano 
José da Rocha, nem havia na sua 
phrase a eleg.ancia primorosa dos 
artigos de Octa viana. Era, porém, 
m ais vehemente, • mais enthusiasta, 

• • • 
nlalS operoso e porventura ma IS S1tl -

cera 'do que ell es. T inha mais qua
lidades para agradar ao povo e :l 

consequencia : um ànno depois de 
mudado para o Rio, o eleitor·ado flu
m inense espontaneamente o eleva
va a uma cadeira na Camara' dos 
D eputados, r eelegendo-o em 1863, 
depois da di.ssolução. Nesses cinco 
annos de deputado, r epresentou pa
pel importantíssimo, na Camal'a, tan
to na tribuna, em defesa de todas 
·as idéas liberaes, como en1 varias 
commissões, na elucidação de gra
ves questões de política e de admi-
. -lllstraçao. 

. E m 1866, o governo geral confiou
lhe a presidencia de Mina s, onde foi 
administ rador 'exemplar, e quasi ao 
mesmo tempo, ' P ernambuco recla
mava a glor ia de ter sido berço de 
brasileiro tão di stincto, elegi3.-o 
deputado, e, até 1868, punha-o duas 
vezes, com esplendi-das votações, em 
listas triplí.:es de candidatos á se
natoria. D e nenhuma dellas foi es
colhido pelo Imperador. Em 1868, 
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porém, deu-se uma vaga de senador 
no Ceará, e aquella gloriosa pro
vincia, onde o nome de Saldanha 
Marinho sempre foi objecto de U111 

culto fervoroso, tornou a enviar O 

seu nome á escolha do monarcha. 
Desta vez, o Imperador cedeu a in
sistente indicação popular e esco
lheu-o. O Senado foi de encontro 
ao desejo do povo e do Poder Mo
derado e annullou a eleição de um 
modo que foi por toda a gente jus
tamente qualificado de violento e 
subversivo das liberdades publicas. 

~ras, estes revezes, se muito na
turalmente, magoaram o animo do 
eminente brasileiro, não lhe alque
braram. toda\":a~ a energia mascula 
do caracter, ner11 lhe tiraram a fé 
inabalavel. que sempre teve, nos 
grandes destinos deste paiz. Pouco 

depois de esbulhado da sua cadei·· 
ra de, senador, veiu por felicíssima 
indicação dos seus correligionarios, 
presidir a provincia, de S. Paulo, 
Deve-se-Ihe com a construcção da 

• 

Paulista realizada por sua tenacis-
sima propaganda, simplesmente is
to: a sciencia de saber applicar em 
COll1mettimentos industriaes, eU1 
vias de communicação,~special

mente, o dinheiro accumulado no 
rendoso cultivo da terra. Parece 
nada, e, entretanto, para nós, pau
listas, foi tudo. Deixando a pr'csi
dencia de S. Paulo, e tendo' sido 
dissolvida logo' depois a Camara de 
que e!le era membro, voltou a ad
vogar no Rio de Janeiro, onde o sel! 
escriptorio foi sempre um dos mais 
procurados, pelos que tinham inte
resses a defender perante os tribu. 
naes. 

Saldanha Marinho redigiu o 'ma
nifesto de 3 de dezembro de 1870 e 
paz o seu nome popularissimo na 

primeira linha das assignaturas do ce

lebre documento politico cujo appare

cimento tanto e tão forte abalo pro-

duziu em todo o Brasil. Pouco de
pois de organizado o Partido Re
publicano, estala no Brasil a ques
tão religiosa, provocada e acirrad'il .. 
pela intolerancia do bispo do Rio -de Janeiro. que suspendeu as ordens 
do padre Almeida Martins pelo 
simples iacto deste sacerdote ter 
pronunciado um discurso num;! 50-

lennidade com que a maçonaria do 
Lavradio commemorava a promul
gação da lei de 28 de setembro. Era 
pres'idente do conselho o Visconde 
do Rio Branco, que tambem era 
grão-mestre da Maçonaria. Sabe-se 
com que tibieza, com que hesita
ção o Visconde do Rio Branco, go
verno, comprometteu a correcção do 
procedimento do Visconde de Rio 
Branco, chefe de uma associação 
que tinha a'cceitado o desafio do 
clero rancoroso, inspirado e dirigi
do pelo espirito superior, mas ex
cessivamente violento de Pio IX. 

O bispo errou, respondeu o vis
conde a uma interperllação dos 
seus correligioiiarios, mas o gover
no nada pode fazer contra elle. Sal
danha Marinho revoltou-se aberta
mente contra esta fraqueza, e, no 
,seio da maçonaria, abriu lucta os
tensiva contra O presidente do con
selho, arrancando-lhe afinal a che
fia d'a ass:ociação, num pleito re· 
nhidissimo em que venceu por 222 
votos. Saldanha Marinho viu-se em 
frente, então, de gigantes do clero 
brasileiro: o bispo do Pará e de 
Pernambuco; enfrentou heroicamen· 
te com eIle5, pode-se dizer 50z;nho, 
e, em nome d'e idéa5 mais santas do 
que as que estavam cOllslagradas na 
lei escripta, fez da sua penna ada
mantina de polemista uma verdadei
ra clava de hercules e anniquilou-os 
a golpes fulminantes. 

A serie dos seus artigos assigna

dos pelo pseudonymo Ganganelli é -um modelo de polemica. Tambem. 
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não ha memoria de tamanho succes-
50. Uma cadeir.a da Camara foi-lhe 

'offerecida pelo eleitorado mona r
chico, mas liberal, da provincia do 
Ama;zona,s, ·em 1878. Ac·ceítou, mas 
impoz uma condição aos seus eleito
res. Como a época era de vergonho
,Slas apostasias, eUe, para evitar con

fusões, pedia licença paro, declarar 
que o granito da sua convicção re
publicana não solfrera nenhum aba
lo com a espectaculosa ascenção do 
partido liberal.. . Não fez parte á 
commissões, -não col1aborou em ne
nhum dos ridiculos proj ectos de lei, 
que por aquelle tempo 
sancção imperial. Foi 
presidente honorario do 
Constituinte" . 

* 
• • 

subiram á 
acclamado 
Congresso 

No relataria apresentado á Assembléa 
Provincial. em 2 de fevereiro de 1868 o 
presidente Saldanha Marinho assim ex
'Poz o estado dos negocios publicos dê 
São Paulo: - A honrosa tarefa de 
presidir a Provincia de São Paulo foi 
ac~eita por julgar o presidente que 
os seus esforços seriam robustecidos 
pdo -a;poio dos 'r1ept;esentantes pro
vinciaes. Contava com esse apoio; 
mas se os deputados entendessem que 
lhe deviam negar, o presidente esperava 
da sua lealdade deUes se manif·estassem 
francamente. "Não pr.ejudiqu-emos a pro
vinda com mal entendida conveniencia, 
dizia Saldanha Marinho; a outro que 
melhor preencha as vossas vistas ce
derei de bom grado o lugar que me foi 
confiado. Assim comprehendo o syste
ma representativo". 

• 
• • 

A 6 de dezemóro de 1867 pelas onze 
horas e 25 minutos da manhã nasceu um 

principe filho de sua alteza dona Leo
poldina. casada com o príncipe duque 

de Saxe. 

GUERRA DO PARAGUAY. - Ainda 
não tocára o s·eu fim. Os sacrificios, 

• 

portan to, de sangue e de dinheiro ain-
da não podiam terminar. De todas as 
provincias novos contingentes marcha
vam para reforçar o exercito. S. Paulo 
tinha feito tudo quanto podia e con· 
tinuaria a proceder assim. A provincia 
saberá agir de modo completo e sati.
fadorio quando todos estão empenha
dos em salvar a dignidade nacional. 

Lê-se no relatario; - "Tratarei ago
ra do que mais peculiarmente concerne 
a esta importante provincia. Quando da 
guerra, e muito m;ais de sua não esp'e
rada continuação, se sentem as desas
trosas e inevitaveis consequencias; quan .. 
do, para sustentar a honra do Impe
rio, não tem o governo recuado ante 
nenhum sacrificio, por maior que seja~ 

observando-se por isso que faltam bra
ços á nossa agricultura e industria e , ' 
a nossa moeda, rias phases por que vae 
passando, se ha depreciado, e tende 
p'fogressivamente a diminuir de valor, 
como inevitavelmente acontecerá em
quanto não basta para sUPPl"r as neces
sidades no exterior, o ouro 'do paiz: -
não devemos, ante este pouco lisongei
ro espectaculo, cruzar os braços e espe
rar com covarâe resignação o anniquil
lamento. 

Bem ao contrario; devemos com co· 
ragem e com intelligencia, tratar de pre
parar O futuro de modo a neutralisar os 
soffrimentos presentes. Convém, portan
to, que procuremos sem perda de tem
po, ainda no meio das calamidades que 
nos affligem, crear elementos que des
envolvam a riqueza publica, e garantir
mo-nos as-sim no porvir. E nem será 
isto um sonho, uma utopia. Não. A uber

dad·e d·e nosso solo é uma realidade, e 
nesta realidade todos os bons pensado
res baseiam calculos certos de futura 



- 377-

grand·em do paiz. Para que o futuro nos 
liberte dos males do presente, é indi!
pensavel prepar,ar desde já os meios 
para da producção de nOssas terras co
lhermos o maior lucro possivel. Para 
que este lucro seja realmente maior, é 
indispensavel que as despezas de pro
ducção e de transporte de nossos pro
ductos agricolas sejam consideravdmen
te diminuidas: 

Para esta diminuição, o meio unico e 
formidavel. é a íacilidade de communi
cações. a íacilíclade e promptidão de 
transportes. O meio capital portanto é: 
- estradas. navegação - em uma pa .. 
la vra : - melhoramentos materiaes. Per-
mittÍ. pois, senhores, que eu antes de 
tudo. occupe a vossa attenção com este 
magno objecto. Até hoje, é forçoso di
zel-o. não tem a isto presidido o se
vero cuidado que o assumpto exige. As 
bôas theorias como que tem sido es
quecidas na pratica. Parece que o egois
mo do individuo tem supplantado os 
esforços collectivos. E, porque tudo se 
não pode fazer de uma vez, nada se faz. 

o 

Ga·stam-se os recursos da • • 
prOVlnCla 

em pura perda, sem resultado, e perma
necem as CQusas no estado do qual en
tretanto todos sinceramente desejam sa
hir. Procuremos conhecer os centros de 
maior producção agricola, façamos abrir 
para ahi estradas regulares, e, confo,
me a maior producção de cada um, va
mos proporcionando-.lhe gradualmente 
certo e permanente transporte. Se em 
vez disto se repartirem os recursos an
nuaes por todos ao mesmo tempo; e, 
sem conhecimento, sem calculo, a .esmo, 
continuarem a ser votadas insignifican
te,s consignações para' todos os d·es·eja
veis melhoramentos, embora com isto se 
lisongeie o interesse momentaneo parti
cular, prejudica-r-.sre-á descommunalmen· 
te o interesse geráI e verdadeiro, e as
sim a prosperidade da provincia. 

No decennio passado sahiu dos cofres 
provinciaes a importante somma de rs. 
3.070 :469$831 para a construcção de es-

• 

tradas. Que resultado colheu a pro'vin
ciade tão grande sacrificio? Conseguiu, 
no estado de imperfeição e, digilmol-o 
mesmo, desastrado, em que se acham, 
os caminhos que possue. Se alguma es
trada mais approximada á normalir:lade 
existe, é a unica que, aberta como que 
para fazer concurrencia á de ferro que 
ao mesmo tempo se construia, deu-nos 
de real um avultado sacrificio, do qual 
ainda pesa á provincia, a somma pas
siva de rs. 636 :000$000, que, para maior 
mal, é fluctuante, e vence premios de 8 
e 9 por cento, pagaveis adiantados de 4 
em 4 fl1ez'es, constituindo assim um juro 
quasi egual ao que pagam os particula
res em suas transacções arriscadas. Des
ta divida me oceuparei em lugar com
petente. 

Sirva, pois, a experiencia do passado 
• • • para cornglr o erro em que se tem ca-

hido até hoje. E' indispensavel, portan
t'o, de ora em deante, si aScSim ° jul
gardes em vossá sabedoria, consignar 
no orçamento uma verba limitada para 
os indispensaveis reparos gentes dos ca
minhos que existem e sem distincção de 
cada um, (pela simp~es razão de falta 
de bom fundamento para pareiaes decre
tações de fundos com este objecto); e 
determinar, conforme é reclamado dos 
maiores centros productivos, a construc~ 
ção de estradas dignas deste nome, co
meçando pela,s convergentes ás estações 
da via ferrea, mas fazendo-as uma a 
uma, e não simultaneamente, visto 'que 
não podendo a tanto occorrer os recur
sos da provincia, nem uma conseguiria
mos, s·e de todas tratassemos ao mesmo 
tempo. 

Basta o que até hoje tem acontecido 
para acautelarmo-nos no futuro. Tratan
do deste importantissimo objecto, cum
pre-me informar-vos do estado das vias 
de communicação que t'emos, das que 
se acham em proj ccto e com estudos 

• 

feitos e do que foi executado no in-
tervallo da sessão legislativa provincial. 
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Principiarei pelo mai s importante me
Iho"ramento m a t erial da provincia. 

Estrada de . Ferro de Santos a Jun
diahy. - Para que bem possaes ava
liaras condições em .que se acha esta 
estrada, dar-vos- hei conhecim ento do 
que ha oc",orrido a respeito da mesma 
durante o anno que findou e es pecial-, 
mente do tempo que medeia da ul t ima 
sessão desta A s,sembléa até agora. O 
que houve anteriorment e está já en1 
vosso conhecimento pelas in iormações 
que vos pr estara m meus dignos ante
cessor·es. D ividir ei em paragraphos o 
que m e cunlpre dizer -vos em r elação a 

eSt·e obj ecto. 
. Premio aos empreiteiros - O con · 

tracto de 7 de julho de 1862, t l\r" o 
governo Imperial e Robert o Sha1"pe e 
Filhos, empreiteiros da COl1str 'l:: '.; ào da 
via ferr e,a de S. Paulo, approvado pe h 
decreto n. 2.950, de 10 do m e>!l1O lllez I 
e anno, concedeu a esses empreít(';ro;;, 

p<>r cada ,seis mezes qu·e a rec epção das 
obras antecedesse o dia primeiro de ja
neiro de 1868, um premio de lO 25,000, 
ao cambio da praça do Rio d~ J ane;ro, 
cotado no dia em que se realisass" a 
recepção das obras da est"da. O pre
lllio devia ser pago por UnlJ taxa ad di
cional egual a 113 do n",,, ;.II1o da" ta
riftas dos generos e passageiros. com 
exclusão dos generos ahmt"nti ;: :: d ~; pro
duzidos no paiz; sendo a resp ecCva ar
recadação entregue mensalmente aos 

• • mesmos empreltelfo~ . 

(Ü premio vencerá juros de 7 % ac
cumula<los s emestralmente, e as presta
ções mensaes tambem devem vencer 
juros de 7 % ·em conta corrente, que tem 
de ser escripturada na Thesouraria da 

• • • 

Fazenda desta provincia. Nas tarifas ap 
provadas provisoriamente por portaria . . 
do Ministerio da Agricultura, de 12 de 
dezembro de 1866, foi a taxa addicio
nal para pagamento do premto indica 
da separa<lamente em cada uma das ta
bellas em que poderia ser applicada, se 
houvess·e de ser realisada a conce.ssão do 

dito premio. No art. primeiro dessas 
tarifas ficou estipulado que essa taxa 
era para pagamento do premio a que 
os empreiteiros tivesseln direito, e que 
a Companhia lhes entregaria no dia 8 
de cada mez {) respectivo producto ar
recadado no mez anterior, communi
cando ao Governo Provincial a impor
tancia de ca<la somma entreg ue. 

• 

Antes da ,au ctorisação para a abertu-
ra provisoria da linha ao trafego, con ... 
su ltou o engenhe iro fisca l. a 9 de fev e-. . 

r eiro, si a companhia devia cobrar só
m ente a taxa ordinarla ou a addicio
na1 tambem. Aberta entretanto a linha 
p rovisoriament e, a 16 de fevereiro, co
meçou a companhia , sem espera r solu
ção á duvida proposta, a cobrar tanto 
a taxa ordinaria COTI10 a addicional. Por 
A viso -de 12 de março, em vir tude da , 
dita consulta feita pelo engenheiro ' fis
ca l, declarou o Ministerio da Agricultu
ra que a companhia devia cobrar só
mente a taxa ordinarrá, vist o que o go
verno Imperial ainda não tinha <ledara
do por acto algum que os empreiteiros 

,'~ , . 
tivesse m direi to \~{) pr elnio e que só de-
pois desta declaração é qu e devia ser 
arrecadada a taxa addiciona!. Por força 
desta decisão, cessou, a 22 de março a 
cobrança des sa taxa. 

Em Aviso de 9 de abril, declarou () 
Minis t erio da Agricultura - "que o 
Governo Imperial concedia ao sr. Ba
rão de Mauá, como cessiona r io dos em
preiteiros Roberto Sharpe & Filhos, o 
premio correspondente a 10 e meio me
zes, á razão de t 25,000 por semestre, , 
contados de 16 de fevereiro até (> pri-

. meiro de janeiro de 1868". Em virtude 
disto começou de novo a companhia a 
cobrar ·a taxa addicional, a . 22 de abril. 
Em 4 de nlarço se determinaram re
ducções nas tarifas, seguramente .para 
tornar mais suave a taxa addiciol1"al. . , 

Reconh eceu-se, porém, a grande difii-
culdade, senão impos sibilidade, da defi
nição e,mcta dos productos das taxas, 
por ter sido necessar io abaixac o s ire-
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tes de alguns generos a um limite in
ferior ao da taxa ordinaria. Por isso 
propoz O superintende'nte, a 9 de maio 

. . que da totalidade da receita arrecadada 
mensalmente se deduzis sem 10 f}~ para 
pagamento do premio, e consultou sobre 
o destino que devia ter o producto da 
taxa addici=al arrec.adada desde 16 de 
fevereiro até 22 de março, ist() e, an
tes de ter o governo reconhecido () di
reito dos empreiteiros ao preInia. 

Por sua parte pediu o se. Bárão de 
Mauá! qu e se lh e en t r egasse mensal
mente, para pagam-ento do premio, 25 ~'ó 

da receita total arrecadada. Em officlo 
de 18 de junho, em virtude do Aviso do 
Minis terio da Agricultura de' 13 do mes
mo mez, mandou o meu digno 3.n f. eces
sor Que o engen'heiro fi scal infortT!asse 
a respeito, indicando o melhor meio pra
tico de realisar a cobrança da taxa ad
dicional. No dia primeiro de julho in
fonnou o lnesmo engenheiro que se 
poderia dar m ensalmente aos en!prei
teiros 20 % da totalidade da receita ar
recadada, para pagamento do premio, e 
que o producto da taxa addicional re
cebido desde 16 d e fevereiro até 22 de 
março devia ser englobado na renda 0"-

dinaria da compa nhia, para encont ro da 
garan t ia de juros, vi sto que devia sup- I 
por-se, que antes de ter o governo Im
perial reconhecid'O o direitd dos em-

. , . - . 
prelielros ao premIO, nao se cobrava 
taxa para pagamento desse premio. 

Por Aviso de 31 de agosto 'declarou o 
Ministerio da Agricultura que, confor
mando·s e com a opinião do engenheiro 
fiscal. o premio fosse pago á razão de 
20 % da t otalidade da receita arreca
dada sobre t odos os fretes e passagens, 
e mandou informar sobre o pedido do 
sr. Barão de Mauá, quanto ao cambio 
do dia do Aviso para conversão das li
bras esterlina s em dinheiro brasileiro. A 
18 de setemb ro informou o engenheiro 
fiscal que o cambio devia ser o do d;a 
16 de fevereiro, cotado na praça do Ri'O 
de Janeiro, de conformidade com o COll-

• 

tracto de 7 de julho de 1862. Está re
solvida, como foi dito, a questão da por
centagem que deve ser mensalmente d~
duzida da receita para constituir a s 
pres tações qu e á companhia cumpre en
tregar aos empreiteiros, faltando r esol
ver por par t e do governo a questão do 
cRm bio, para ter-·se a importancia de 
t 43,750 de pr emio em dinheiro do paiz, 
corr es'pondente a 10 e meio lnezes. na 
iórma da decisão do governo. 

Segund o me consta, o se. Barão de 
Mauá pret ende que a deducção d e 20 % 
seja feita sobre toda a receita ar reca
da·da de sde 16 de fevereiro e não só
m en t e desde 22 de abril, como foi a 
op inião do engenheiro fiscal. Cumpre 
observa r qu e essa sua pretenção envol
v·e a inda um lapso de tempo, de 22 do 
m arço a 21 de ab ril, durante 'O qual não 
se cob r ou taxa addicional; razão por
qu e o pr emio de ve vencer os juros de 
9 de abr il em dea nte, data do Avi <.o do 
governo reconh ecendo o direito dos em
preiteiros ao premio. As prestações 
m ens a es de ve m vencer juros de 7 % 
desde o dia em qu e a companhia cOln
municar ao Governo Provincial qu e en
tregou aos empreit eiros o produeto da 
t.axa add icional arr eca·da do no me% an

terior. 
A respect iva cont a corren te iicará 

salda da qu ando a somma das prestações 
• • mensaes com os respectivos Juros ac-

cumulados seme stralmente equivaler ao 
premio .. tamb em com os seus juros ac
cumulado s semestralmente. E' quanto 
até agora n1e consta relativo a mais 
este o!lusda estrada de ferro, e de que 
vos dou relação visto a influencia que 
tem sobre a garantia de juros. 

Tarifas - Foram approvadas provi so
riamente, por Portaria do Ministerio da 
Agricultura de 12 de dezembro de 1866, 
devendo t er vigor por um anno, que tem 
de se·r contado de 16 de fevereiro de 
1867. A 4 de março auctoris'Ou o meu 
digno an tece s·s or a companhia a redu
zir muito as mesmas tarifas, por causa 
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da concurrencia que estavam fazendo, á 
estrada de ferro os antigos meios de 
transporte. Foram ess·as reducções de 
20 % nos preços de transporte dos ge
neros que mais avultam, e de 25 % nos 
de muitos outros, como sal, carne secca, 
farinha de trigo, etc. Machinas e uten
sílios para a lavoura, couros salgados e 
metaes não trabalhados, soffrerão ain-
da reducções maiores nos fretes. Ten
do, não obstante, ficado um pouco ele
vados os fretes da louça e vidros, e das 
madeiras serradas e lavradas, auctori
sou o meu antecessor uma diminuição 
grande nos referidos fretes. 

Tambem foi a companhia auctorisada 
na mesma occa.sião, a substituir a ta
bella das passagens por outra em que os 
preços da 1.' classe ficassem muito re
duzidos, e os das outras classes esta
belecidos de modo que os da 3.' fossem 
sempre eguaes á metade dos da L', e 
os da 2.:1, muito pouco inferiores a estes. . . 
Taes modificações começ·aram a vigo-

• 

rar em 28 de julho e tem dado bom 
resultado. Em virtude dessas reducções 
a taxa addicional baixou a 5 % nas 
duas principaes tabellas de importação e 
exportação, e ficou annullada na maior 
parte das outras tabellas. Por isso con
viria talvez, que, depois de sald·ada a 
conta do premio com os empreiteiros, 

• 
contmua-ssem os preços actuaes para 
indemnisar os cofres do Estado do des
falque que estão soffrendo na renda li
quida da estrada, com a deducção 'de 
20 % para pagamento do mesmo premio. 

Acceitação definitiva da linha por par

te do Governo - Auctorisou o meu dI
gno antecessor a companhia a abrir 
provisoriamente a estrada ao trafego no 
dia 16 de fevereiro do anno proximo 
passado, sob as condições do paragra
pho 19, do accõrdo de 4 de dezembro 
de 1866, ao qual, por Aviso de 13 do 
mesmo mez, mandou dar execução sua 
excia. o sr. Ministro da Agricultura. No 
dia 16 de fevereiro houve, pois, sómen-

- acceitação definitiva, por par~e do go-
. , ."" verno, lmportara auctortsaçao a com-

panhia para incluir nas contas do 
custeio as despezas feitas dahi em dean
te com a conservação da estrada e suas 
dependencias, e bem assim com a con
servação e reparos do material rodan
te e linha telegrap'hica, despezas que 
actualmente correlTI por eon ta da com
panhia. 

Convém todavia notar que, não obs
tante, nessa,s contas de custeio não po
derão ser incluidas senão despezas de 
conservaçiíl<t como se <iepre'hende do 
paragrapho 6.', da 17." das condições an
nexas ao decreto n. 1.759, de 26 de 
abril de 1856, devendo a companhia fa
zer á sua custa qualquer alteração que 
possa ser necessaria em algumas das 
obras depois de conclui das, ainda mes
mo que estas tenham sido approvadas 
pelo governo. E nem poderá ser o 
custo dessas alterações levado á conta 
do capital garantido, como claramente 
define o paragrapho 5.', da 17.' e 48." 
das referidas. condições. Para que se 
realise a acceitação definitiva, é pre
ciso que a companhia tenha concluido 
todas a;s obra·s mlencionada~ no ac
côrdo de 4 de dezembro; convin
do notar que no acto da acceitação con
dicional, a 16 de fevereiro, não se con
siderou completamente satisfeita esti
pulação alguma do dito accôrdo. A com
panhia não póde, pois, allegar agora que 
tal ou tal obra já foi naquella occasião 
julgada prompta. Além das clausulas do 
accôrdo, outras exigencias têm-s~ feito 

depois da celebração do mesmo, as quaes 
• -

deve .a companhia satisfazer em cum-
primento de seu contracto. 

te acceitação condicional da linha. A ~ 

Obras a que se refere o accôrdo de 
4 de dezembro de 1866. - Especifica
rei o estado em que s·e acham as obras 
da estrada, afim de que tenhaes co
nhecimento do que falta fazer para que, 
em virtude desse accõrdo, seja a mes
ma estrada definitivamente acceita pelo 
governo. 



Secção n.o 1 

1.0 Lastro - Não ha. ainda lastro 
em longos lanços desta secção. 

2.° . Cercas e valias - Não estão com
pletas. 

3.° Aterro do ladl) dI) norte do Cuba, 
tãl) - Foi levantado ao nivel conve-
nien!e (lm,22) o aterro proxilllc 
lha n. 9, junt-o a um boeiro. 

. , 
a 1111-

4: Madeiramento - Renovou·se on
de era necessario o madeiramento das 
pontes, nas quaes tambem se consoli-
dou a via permanente. 

Secção n.' 2 - Serra 

1.' Córtes - Alargaram_se os córtes 
dando-se á linha singela 6,ml (20 p.) ao 
nivel dos trilhos, 9m,75 (32 p.) á linha 
dupla, e 7m,9 (26 p.) á linha de tres'trI:: 
lhos. 

2: .os taludes dos córtes estão quasi 
todos alIiviados e regularisados, faltando 
;tpenas para completai-os a remoção de 
pouca terra e de algumas pedras. 

3: Aterros - Levantaram-se e alar· 
garam-se os aterros, os quaes têm hoje 
4m,5 (15 p.) de largura em linha sin
gela, 8m,23 (27 p.) em dupla e 6m,39 
(21 p.) em linha de tres trilhos. Onde o 
terreno era inconsistente, em vez de se 
ahrirem nos taludes, como e.,t.-ltu;! o ac
côrdo, diversos regos para serem cheios 
de pedras brutas, revestiu-se com este 
material toda a superficÍe dos mesmos 
taludes; trabalho que, já adiantado no 

mez de outnbro, e por ser incontesta
velmente mais efficaz qne o outro, se 
consentiu que progredisse. 

4: Do lado sup.erior dos aterros abri
ram-se valIetas, em grande parte reves
tidas de pedra e cimento de Portland, 
para conduzir directamente as aguas aos 
boeiros; obra, porém, que não se póde 
considerar rig-orosamente completa. 
Convém que se plante grama nos taln
des daquelle mesmo lado. 
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5.° Drens lateraes e paredões - Fi
zeram-se drens lateraes em todos os 
córtes, de sorte que as aguas se enca
minham para o terreno solido, havendo, 
porém, alguns que necessitam ser re
gularisados. Nos córtes pouco firmes 
construiram-se paredões não só para 
manter a drenagem franca, como para 
evitar desabamento de terra. 

6: Lastro - Tem-se empregado pe
dra quebrada para completar o lastro, 
mas a superficie deste está por con
cluir em todos os planos inclinados. 

7: DOMuent"s - Substituiram-se 
mais de 3.000 dormentes e continua a 
substituição de outros. 

8.· Via pelJu8lnente - Acha-se em 
toda a extensão no nivel e direcção con
venientes. Os cruzamentos, agulhas, etc. 
nos patamares e desvios de encontrQ, 
funccionam bem. 
. 9: Roldanas - As roldanas e seus 
apoios estão arranjados de modo que 
trabalham regularmente, havendo pou-

, cas que necessitam de reparos. 
lO: Tambores e calces - Assenta

ram-se tambores de Om,91 (3 p.) nos 
planos inclinados ns. 2, 3 e 4, e calces 
girantes nos patamares. ns. I, 2 e 3. 

11.° Boeiros - Tomaram-se com ci
mento e desobstruimm-se os fundos dos 
boeiros que não estavam em bom es
tado. 

12.° Roçamento - Roçou-se o matto 
da crista dos talndes. 

13: Casas de machinas - Todas as 
casas de machinas estão providas de 
goteiras e de meios de escoamento das 
aguas. Fechou_.se com taboas o oitão 
do fundo de cada casa das caldeiras. 
Lev·antou-se de mais 4m,57 (15 p.) e re
matou-se a chaminé da casa das cal
deiras n. 2. Conc1uin-se tambem a cha
miné n. 3. Os tanques nos patamares 
ns. 1 e 4 estão impermeaveis. Não estão· 
assentados os desvios para carvão junto 
ás casas das machinas. 

14: Machinas e caldeiras - Traba
lham efficazmente. 
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15.' Assentou-se no alto da serra um 
desvio de 146m,30 (480 p.) de compri
nlento, que assim vem a ter 54m,86 
(180 p.) mais do que o exigido no ac
côrdo. Na raiz da serra augmentaram
se os desvios eKistentes, que são {Íois, 
de mais de 45m,72 (150 p.) cada um, O 

que equivale a um de 91m,44 (300 p.) 
16.' Viaducto da Grota-Funda -

Paz-se em bom estado a via perma
nente e a plataiorma. 

17.' Signaes - Estão-se collocando 
nos planos inclinados os postes e rol
danas para os .signaes em caso de pe .. 

• 

ngo. 

Alto da Serra atê S. Paulo 

1.' Córtes e aterros - Fez-se um 
muro ao pé de um dos taludes do córte 
n. 78, onde era indispensave1; mas a 
dr·enage·m está incompleta, como tanl
bem acontece nos de n5. 85 e 92. Todos 
os mais córtes acham-se na altura e -
largura convenientes, porém com a dre--
nagem por acabar. 

2.' Ribeirão Grande - Os taludes 
dos aterros adjacentes á ponte estão 
convenientemente revestidos de pedra. 

3.' Corrego em 35 1/2 milhas ... - Pa
rafusaram-se duas novas estacas até o 
fundo solido de cada lado dãs antigas, 
de modo que admitt~::-a;L Lrave6sas, que, 
repousando sobre e11as sustentam as vi
gas. Revestiram-se de pedra, onde con
vinha, os taludes dos aterros adjacentes 
á ponte. 

4.' Abertura de 20 p. na 40." milha -
Revestiram-se de grama os taludes. 

5." Pontes - A via permanente está 
regular em todas as pontes; mas as pe
ças das de ferro, embora já estejanl p~n~ 
tadas, ° deVelTI ser novamente antes da 
Ilcceitação definitiva da linha. Os en
con tros da ponte sobre o rio Tamandua

tehy estão sendo construidos de alve
naria de tijolo. 

das cercas de iio metallico e continua
se neste trabalho, para cuja conclusão 

não falta pouco. 
7.° Passagem de nivel - Só existetl 

calçadas de pedra tres passagens de ní
vel nos cruzamentos com estradas pu" 
blicas. As cancellas, em geral, estão sem 
fechaduras e chaves. 

8." Casas de guarda - Construiram" 
se as duas exigidas no accôrdo. 

9.' Lastro e via-pel'lIlanente - In
contestavelmente a linha, do alto da 
Serra a S. Paulo, tem um be110 aspecto 
pela regularidade com que estão assen
tados os trilhos, e por achar-se com
pleto o alastramento; grande parte do 
mesmo, porém, deixa muito a desejar 
emquanto á sua qualidade. que, por cer
to não é a que se requer para um bom 
lastro. 

Secção n." 3 

L' Aterros - Todos os 
acham-se na largura necessaria, e, á ex
cepção de dois, estão bem taludados. 
Para que, porém, as maiores enchentes 
do rio Jundiahy não cubram os trilhos, 
é mist·er que s,eerga Om,9a' parte da li
nha comprehendida entre os kilometros 
130 e 138. 

2.' Córte" - Alargar.am-se os córtes 
mas não estão regularisados os taludes. 
Construiranl-se muros onde eram preci .. 
sos. Ha algumas valletas lateraes que 
necessitam de revestimento de pedra. 
No grande córte logo d·epo:s do tunne!, 
onde deu-se ha tempo um cQnsideravd 

desmoronamento, tem-se trabalhado 
nluito na drenagem das terras,. e con
tinua-se neste serviço; e no de J uque
ry augmentaram-se os muros de susten
tação, em virtude da requisição do en
genheiro iiscal. ( 

3." Pontes - Se bem que nas pontes 
se tenham pintado as peças de madeira 

e de ferro, é indispensavel renovação 
6." Cercas - Não 

Tem-se aberto vallas 
ha cerca viva. da pintura antes da acceitação da estra-
do lado exterior da. Por exigencia do mesmo engenh eira, -. 
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al.lgmentou-se o revestin1ento dos talu~ 

des dos aterros adjacentes á ponte do 

Juquery, afim de abrigaI-os das aguas 

das maiores enchentes do rio. 

4.' Tapêra Grande n.' 2 - Os talu

des estão bem revestidos de pedra e o 

fundo do canal protegido com o mesmo 

material. 
5.° Tunnei - Enche'-1-~,:: C(H:-1 a!v(nar11 

o espaço entre (\ paro.m:::ilto d;} gal::ria 

(lado de. sul) e a rOC~H. :'\a entradJ. 

do lado norte trata-5ê 

drenar os :aludes. 

6. ' C'''I,~T'''l':''-'';,", -v .. ,_ 1.. _~ 

., . 
extre11llGâd::, 

... , , • • • • -'". :Hl.::-:J lau~ral na 

". , -, ·~I ',', CO'lt'"ua-,-~:'C"' .. '-_~ • 

ção do qUe já -.:xis:ia, até encontrar a 

rocha du:-ô: no tecta. O poço roi cheio 

até 3r:L05 (lO p.) acima do arco~mas 

não ~t" iechou com. abobada a bocca 

supe:-ior que só está cercada, 

7.° Via permanente, lastro e assenta", 
mento de trilhos - l:\ a secção de que 

se tra ta tem-se empregado melhor las

tro do que nas duas outra,,> Levantaram

se os trilhos e substituiram-se muitas 

panellas rachadas ou quebradas. 

8.' Casas de guarda - Está 
- . 
relta a 

casa de guarda exigida no accôrdo. 
9.' Cercas e valias - Ainda não es

tão acabadas. 

lO." Pa>1sagens de nivel - Kão se ha 

calçado) nem as .suas cancellas têm fe

chaduras e chaves. 

11.' Lastro entre Tapéra Grande e 

Juquery. - Alastrou-se a estrada, ha 

muito tempo, entre estes dois pontos. 

ESTAÇOES 

1.' Santos - Calçou-se com paralle

lepipedos o espaço na frente e proximi

dades da estação. Assentou-se uma va

randa de ferro. Augmentaram-se sobre 

18m,20 (60 p.) de comprimento, as pla

taform·as de passageiros e o edifício res

pectivo. Fez-se outro armazem com 

76m,20 (250 p.) de comprimento e 24m,38 

(80 p.) de largura. Para completar a 

estação falta forrar e assoalhar os quar-

tos adjacentes ás platafor'mas, renovar 

o soalho destas, collocar um relogio na 

frontaria do edificio e executar as al

terações necessarias 
. -passageiros nao se 

para o serviço de 
fazer a tropeIlada-

mente no mesmo logar do das baga-

gens. 

2' Alto da Serra - Construiu-se uma 

pequena casa para locomotivas que a 
companhia augmentará. Faz-se uma es

paçosa e solida plataforma para o com

bustivel. Considerando o engenheiro fis

cal desnecessario o estabelecimento do 

grou hydraulico, por haver um encana

mento d'agua, recommendou elle que se 
fizesse na extremidade do ll1esmo en

cananlento, junto á linha, um deposito 

para a alimentação deiS locomotivas, 

3.' Braz - A pia taiorma e a sala de 

espera estão sendo ladrilhadas com 

grossos tijolos collocados a cute110 e 

unidos por cimento de Portland, o q"~ 

é muito mais duradouro que o pedl'e

gulhamento e asphalto indicados no ac

côrdo. Não se ha ainda coberto a pla

taforma. 

4.' S. Paulo - Construiu-se um de

posito junto á casa das officinas e õe 

edifica um caes para desembarque de 

animaes. Cobre-se a plataforma da es
tação, e, como a do Braz, ladrilha-se 

com tijolos ligados por cimento. Limpa

ram-se e tomaram-se com cimento as 

juntas da alvenaria de tijolos da pare

cle (proxima á linha) da cas'a das oHi

cinas. Falta um relogio na frente do 

edificio e um guindaste para o serviço 

do arnlazen1 de mercadorias . 

5: Armazem de mercadorias - Ten

do-se fixado no accôrdo o prazo de seis 

mezes, contados do dia da abertura da 

linha ao trafego, para que a companhia 

augmentasse á sua custa o armazem, no 

caBO que se reconhecesse que eram in .. 

sufficien tes as dimensões do meSlno, e' 
não t·endo as exigencias do serviço fei

to sentir entretanto essa insufficiencia, 

como em relatorio de 21 de agosto do 

anno proximo findo informou o enge-
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nheiro fiscal a esta presidencia, deixou 
elle de reclamar tal augmento. 

. . cada es tação e em cada casa de machina 

6.' Estações intermedias - As pla
taformas das est·ações do Rio Grande, 
S. Bernardo, Agua Branca, Perús e B e
thlem, assim como a sala de espera da 
primeira e das tres ultimas não es t ão la 
drilh;, .. das. Estação algu ma inte r media 
tem mobilia sufficiente para o serviço, 
nem latrina para os passageiros. A este 
ultimo respeito o principal engenheiro 
residente já ha dado as necessarias pro
videncias . 

7.' Estação de Jundiaby - Fez-se 
uma cober t a do lado da es trada de 
rodagem e pedregulha-se o pateo na 
frente da estação e dos armazens de 
mercad orias , que estão promptos. Falta 
collocar-se um relogio na parte exte
rior do edificio , assoa lha r a plataforma 
de passageiros, abr ir O t ect o na parte 
superior para dar facil sahida á fumaça 
das locomotivas e assentar um guin
daste para o serviço do armazem. Em 
vez de construir uma casa para carros, . ~ 

como determina o accôrdo, destin.ou-se 
para os mesmos a do d epos it o de lo
comotivas, e está se fazendo outra , t oda 
de alvenaria, para quatro dessas ma
chinas. O fim de tal alteração foi ter-se 
um deposito de locomotivas com accom
modações para o trabalho das peque
nas reparações e estabelecido em logar 
mais conveniente do que o do antigo, 
qu e é annexo á estação de passageiros 
e fica muito distante do ponto mais 
azado para o assentamento do triangulo 
de r eversão. 

8." Telegrapbo - Quasi todos os ap
panlhos estão em mau estado. Muda
ram-se alguns postes estragados; mas, 
sendo os novos de ma·deira de má quali
dade, o engenheiro fis·cal declarou ao 
sup'e.rintendente que não os acceitava e 
por is so o principal engenheiro residente 
fez uma grande encommenda de outros, 
não só para substituir aquelles, como 
os mais que se acham podres ou são 
ruins. AS'sentou-s'e um despertador em 

na Serr·a. As tres estações 
estão providas não fatiando 
relhos de agulha inglezes, de 

• • pnnclpaes 
dos appa: 

• 

seis appa-
relhos de Morse, dois em cada uma, os 
quaes chegaram da Inglaterra ha me
z·es, ma~ não trabalham ainda. O engê. 
nheiro da companhia diz que antes da. 
aeeeitação d·a linha espera receber doze 
apparelhos novOS. 

9.' ,Material rodante - As locomoti
vas acham-se em bom estado. Bem que 
alguns wagões tenham sido repal"ados, 
muitos ha que necess itanl de concertos. 
Não sendo o ma terial rodante sufficien
te para o augmento que tem havido no 
trafego, transformaro.m 24 wagões aber
tosJ;1:m wagões cob ~rtos para mercado
rias, conservando-se, porém, os para:.. 
choques fixos de madeira, que, indis
pensavelmente devem ser substituidos 
por outros de ferro com molas. Acabam 
d e chegar da Inglaterra 10 novos wa
gões para mercadorias, que, entrando 
brevemente para o serviço, permittirão 
que se reparem outros tantos dos an
tigos. Tres ca rros d e 3.' c1a·sse foram 
modificados pa ra o serviço do correio e 
de passageiros da 2.'. 

10. Coberta para as plataformas -
O que ha a este respeito já o relatei 
tratando das es tações. 

11 Mobilia das tres estações - E' 
preciso completar a da estação de J un· 
diahy. 

12. R.elogios - Não ha relogio na 
parte exterior de estação alguma. 

13. Cães - Na estação de S. P aulo, 
onde não havia plataforma para ani
ma·es, s,e e st,á construindo uma, como já 
declarei em outro lugar. 

14. Giradores - Não ha giradores no 
alto da serra, em S. Paulo e J undiahYJ 
porque ainda não chegaram os de 

12m,19 (40 p. ) de diametro, qu e O enge

nheiro fiscal exigiu para esses logares, 
não tendo querido, com toda a razão, 
acceitar os de Sm,49 (18 p.) que vieram 
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da Inglaterra, um dos quaes foi assen
tado na raiz da s'erra, 

15. Carros para presos - Não ha. 

16. Officina de conservação na raiz 
da serra. - Não foi melhorada ainda 

17. Cabos novos para a serra - Em
pregaram-se logo que chegaram, mas 
ha um que está algum tanto estrag'adv 
e que por isso deve ser substituido an
tes da acceitação da linha. 

18. Reservatorios d'agua - Estão 
promptos. Em Bethlem assentou-se um 
encanamento de ferro para conduzir 
agua ao tanque de alimentação das lo
comotivas e o mesmo se tenciona fa
zer em São Bernardo. Concluindo o que 
tinha a dizer.-vos a respeito das obras 
indicadas no accôrdo, convém informar
vos de que a demora em aprompta! as 
é devida, em grande parte, ao pequeno 
numero de locomotivas, que, emprega
das todas quasi eHectivamente no tra, 
fego, não podem ser applicadas aos 
trens de lastro e materiaes; falta de 
que é tanto mais culpada a companhia, 
quanto é c'erto que o engenheiro fiscal 
exigiu em tempo - que se augment~s
se o numero dessas machinas e dos wa-
-goes. 

Obras exigidas depois da celebração 
do accôrdo. 

Estações do Cubatão e S. Bernardo 
- Sendo feitas de pau a pique e a~a
nhadas as estações que existiam nes
ses lugares, exigiu O engenheiro fiscal 
que fossem substituidas por outras de 

alvenaria mais amplas, e assim está sen
do construida a do Cubatão. A de São 
Bernardo está prompta r bem COn5-

truida. 

Ellltaçõe. da raiz e alto da Serra _ 
Ainda não se deu principio á factura 
dessas est'ações, nem ao engenheiro fis
cal foram apresentados os respectivos 

planos conforme manda o Aviso do Mi
nisterio da Agricultura, de 13 de junho 
do anno ultimo. 

Estação de S. Paulo' - Não só pela 
exiguidade dos commodos do actual edi
ficio relativamente ao trafego; como 
por não ter a companhia nesta capItal 
um escriptorio em que se achem archi
va,dos todos os papeis que nelle devem 
existir, segundo estatue a 26.' das con
dições que baixara1p com o decreto nu
mero 1.759, de 26 de abril de 1856; e 
ainda por convir que a administração 
do trafego e a contadoriá estejam no 
logar em que o governo provmcial tem 
a sua sé de, para que sua inspecção se 
faça -- prompta e i'nesperadamente so
bre qualquer ramo do s,erviço da estra
da e possa deUa serv.:r-se como de um 
instrumentum regni, que é um dos fins 
a qur~"),devem satisfazer as vias ferreas, 
exigiu o engenheiro fiscal que fosse au
gmentada a estação de que se trata; e 
o superintendente depois de haver con
sultado á Directoria em Londres de
clarou que annuia a exigeneia feita. 

Armazens de mercadorias 
Orande, S. Bernardo, Bethlem 

no Rio 
e Jundia· 

hy - Prevendo mui acertadamente o 
engenheiro fiscal que o trafego na es
tação do Rio Grande cresceria, como na 
ver-dade telu crescido, exigiu que se au

gmentasse o armazem de mercadoria.s: e 
a companhia attendendo a tão justa 
exigencia, está construindo outro de 
37m,18 de comprimento e 8m,92 de lar
gura, o qual está quasi prompto, e cujas 
paredes s'ão todas de boa alvenaria de 
tijolo e a cobertura de telha. Não obs-

• ao supennten-tante ter-se feito sentir 

dente a necessidade de armazens em 
S. Bernardo e Bethlem, ainda não 'e 
deu principio aos mesmos. Concluiu-se 
ultimamente o accrescimo do novo ar

mazem de J undiahy sobre 27m,43 de 
comprimento. 

Officinas em S. Paulo - Não se 
achando estas officínas montad'as no pé 

em que deveriam estar para satisfazer, 
já não 'só as nec'essidades futuras mas 

as presentes; sendo muito acanhado O 
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edificio em que as mesmas estão esta
belecidas, o que tem obrigado a cons
truirem~se appendices que, já pelos ma-

• 

t·e.ria·es de que são fe itos, já pela posi-
ção ·em que ~e acham não devem s·er 
a cceitos como obra permanenteL decla
r ou o engenheiro fiscal ao superinten
d ente, em officio de 22 de novembro, 
que considerava ind ispensavel fazer-se : 

L' - Um augmento na officina de 
montagem das locomotivas, dando-se·· 
lhe ma is 15m,24 (50 p.) de comprimento; 

2.' - Encanamento d 'agua para den
t ro da officina de montagem ; 

3.' -- Uma caSa que pudesse conter 
oito forjas; 

4.' - Uma dita para fundição e ac -
• 

c eSSOflO S ; 

5.' - Um ventilador, major que ,O 

actual, que serviss e para as oito forjas 
tambem para a fundição; 

6.' - Uma officina de reparação de 
carros, que admittisse pelo menos dez; 
tendo em continuação, ou a-djacente, 
um a setr·aria munida, não sómente de 
se rra s, m as ainda de machinas de aplai
nar J e t c.; 

7.' - Uma officina de pintura , bas 
tant e clara e o nla is r esguardada po's" 
sivel da poeira ; 

8.'. - Um guindaste rodan te para sus
pender até 30 toneladas . 

9.' - Assoalho da casa das machinas 
- ferramentas com prallchões de 76 
mill im et ros (3 polgs.) de grossura, ou, 
o que ser ia melhor, um calçamento tie 
madeira . , 

lO.' - Escriptorio para o chefe das 
. officinas, etc.; 

11. ' - Augmen to do deposito de car
vão para duzentas toneladas mais; 

12.0 - Outra lnach ina m otriz COlTI as 
comp etentes caldeiras, do mesmo sys 
t ema da actual, poré m, de fo rça de 12 
ca vallos. 

Material rodante - Com qua nto a 
companhia tivesse aqui o material ro
dante que o engenheiro J. Brunlees , em 
seu relatorio apres·en tado em nove mb ro 

de 1857, recommendou cç'mo sufficiente, 
faltando a penas para completai-o duas 
locomotivas e reparar alguns carros que 
ficaram estragados no serviço dos em
preiteiros; o engenheiro fiscal, conhe
cendo pela experiencia do. primeiro mez 
de trafego regular, que era insuff iciente 
a quant idade de material rodante pro
posta naquelle relataria, porquanto a 
c0111panh ia tinha demorado a renless,a 
dos gene.ros de J undiahy para Santos, 
por fal t a de ca rros - exigiu, por .0Hi
cio de 2 de abril do anno proximo pas
sado, á vista do que dispõe ·a 48.' das 
citadas condições, que a companhia for· 
necesse Com toda a br·evidade mais 10 
loc~notivas e 50 wagões ccbert os, isto 
é, mais 8 locomot ivas e 50 wagões do 
que indica a proporção fdta no citaJo 
relatario do sr. J. Brunlees. 

D e t odo es·se material só aqui chega
ram, com o já vos inform ei, 10 wagões 
c-obertos para mercadorias; constando .. 
me que se acham em viagem dua~ 10co
Inativas, as qua es não podendo ser con-

• 

sideradas como augmento do material 
rodan te p rimitivo, pois que vén1 sub sti
tuir a outras dua·s, que não fora m a:;.
ceitas pelo governo, não deve, como s,e 

-depreh ende do accôrdo, ser a estrada 
defi nit ivamente ·acceita sem essas ma
chinas; e tanto m'ais, quando é certo 
que por fa lt a das mesmas cnntinua a 
haver demora na remessa dos generas 
de J undiahy para Santos. 

Trafego - O trafego da es trada fo i 
feito, de 16 de fevereiro a 31 de dezem
bro, por 645 trens de passageiros ·e 1.412 , 

de merca<:lorias, na linha ordinaria; e 
na serra por 1.191 daquelles e 4.153 des
t es; os quaes todos transport aram: -
passageiros de L" elas·se 4. 618; de 2.', 
6.652; de tercei·ta 42.198 num total de 
53.468. 

Encommendas e bagagens. 11.572 vo- " 
hllnes; animaes taxados por cabeç·a, .. . 
1. 776 e por duzia, 1. 430 1/2. Carros 47. 

Mercadorias taxadas por peso: Café 
18 .327.442 k ilogr.; algodão 4.224.033; 
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tab aco 279 .744; toucinho 381. 621; sal 

'6.880.671; as suea r 1 .352.927; diversas 
8.592 . 124, num t otal de 40 .038 .562 kilo

g ram mas. Me rcadorias t:axadas por vo
.iume 374 .85 m .c., 92 wagões .. 

R.eceita e despeza: - Receita de 16 
de ·fev·ereiro a 31 d·e d'ezembro, . . . .. 
1.237 :423$702; despeza, 305 :140$288; sal

do 932 :283$414 r s. 

A r eceita proveio das seguintes fon· 
t es : - P assagens 169 :120$496, enCOI11-
mend as e bagagens 20 :541$134, animaes 
-I :9J -l~540, ca r ros 624$000. Mercadorias 

taxa das por peso 1.033 :459$452, mer ca
dorias taxadas por volum'e 4 :282$740. 
tel egraph o -I :25lSS60, diver sas 209$780 -

I \ ?- ". '?"c:· O? tot a ... , ,- ,)/ .... _ J • .,-I _ . 

A despeza dist ribue-se ass im: Adm i- 

n;stração do traiego 14 :634S600, conta· 
dor ia 20 :77-1$145. es t a ções e t re n s .... 
95 :56lS685. admini st ração e escr iptorio 

da tr acção 12 :42%242, servi ço da tr ac
·ção na linha ordinaria 85 :692S:925~ se rVl
ço da tracção na linha- da Serra __ . .. 

·66 :11 1$921 , telegrapho 5 :681$846. diver-
• 

sas 3 :649$990, r eclamações por ava r ias 

Mezes R.eceita 

De 16 a 28 de Fv.O 36:485$838 
·M.arç-o • • • - 98 :109$468 
i\bril • • • • • 135 :170$684 
Maio • • • • • 109:464$023 
Tunho • • • • 75 :557$177 
-r ulhD • • • • • 68:306$968 
Agos-t,o • • • 104 :626$750 
SebembTo • • • 107 : 154$291 
Jutubro • • • • 142 :016$990 
Novemo.ro • • • 170':122$800 

DezembrD • • 190:408$713 

S'o,mma . • . 1.237 :423$702 

604$630. Total, 305 :1 40$288. Da r eceita 
acima apresentada, que compr eh ende o 
pr oducto da taxa addicion al ' es t ab eleci 

da para pagamento do premio aos em
preiteiros des de 22 de abri l a t é 31 de 
dezembro, fazendo -se deducção da quan

tia de r5. 202 :570$318, a que montam as . 

prestaç ões devidas por aquelIe premio 
no praso su pra-mencionado, á razão de 
20 % da totalidade da receita a rr ecadado 
no mesmo tempo sobre todos os Ire · 
te s e passage ns, a receita ordinaria vem 
a ser de r s. 1 .034 :853$384, e consegu in
temente o sal do per tencente á compê.
nhia reduz-se a r s. 729':713$096. Na des -

• 

peza não vaW incluída verba a lgunla da 
con servação da estraela, do material ro
da n te, da linha telegraphica, ou de qual. 
qu er da s re sp ectivas d ependen cias ; o 
que tudo cont in uará, em virtude do, ,a('. 

côrdo j á por vezes cit ado, ~ não en
trar nas contas do custeio enlquanto 1-

linha não fô r deflnítivament e acceita 
pelo governo. Para que melhor possaes 
conhecer a marcha da receita e d espezas , 
durante o anno, vos offereço Q quadro 
que vae adeante. 

Dcspeza 

15:544$453 
26 :115$313 
24 :025$351 
23:253$501 
24 :276$519 
27 :117$230 
28:785$027 
33: 195$503 
23 :226$325 
35:095$980 

44 : 505$086 

305 : 140$288 

R.elação da 
despeza para 

a r eceaa 

42, 6 % 

26, 6 910 
17,8 % 
21, 2 % 

30, 7 % 
35, 5 0/0 
25, 9 % 
26,8 % 
23, 4 % 
20, 6 0/0 
23, 4 % 

24, 7 0/0 

Saldo 

20 :941$385 
71 :994$155 

111 : 145$333 

186 :210$522 
52 :330$658 
44:03(}$738 

77 :509$723 
78 :368$788 

108:821$665 
135 :026$820 

145 :903$627 

932 :283$414 
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Convél"rr declarar que a despeza clt" ue~ 

zembro não teria montado a tanto, se 
não fosse incluir a quantia de 952$250 
rs. despendida com diversos objectos 
nos- mezes anteriores, e que deixou dE: 
entrar nas respectivas contas por e3~ 

quecimento de empregados da campa· 
nhia; como tambem de 5 :9105680 r5. 

paga a Charles J. Justl!1S, q"!.lt, sendo I 
dispensa'do do cargo de inspector do i 
trafego. tinha direito, pelo SeU contra- i 
cto, á passagem para si e sua iamilia 

para Inglaterra e ao ordenado corres
pondente a _ 6 mezb e 18 dias. que fal
tavam para o preenchinlento do tempo 

• • porque contractara os seus serVIços. 
Bem que o trafego de mercadorias te
nha tido um consideravel increment'J, 
com tudo não pequena é a quantidade le 
ca,fé, assucar e outros generos, que ain
da chega á cidade de Santos pela estra
da ordinaria. Para arredar a Concurren
cia das tropaiS - não é mister fazer-se 
mais reducções nas tarifas: o tempo 
vencendo a rotina e bons call1inhos co
vergentes ás estações da via ferrea, que 
a ponham em facil commu\,icação com 
os centros productores, farão alcançar 
tal fim. E' certo que o desenvolvimen
to de uma grande industria aniquila 
nluitas vezes especulações de que vivem 
alguns individuas; lnas, cumpre que se 
cale o inle,r'ess'e de poucos. quando falia 
o geral interesse. 

Accidentes - No dia 19 de janeiro· do . 
anno findo quebrou-se o cabo de trac
ção no 1.0 plano inclinado da ser i"" e 

• • 

os tres w1agões de materiaes, que es
tavam presos ao mesmo, foram de en
contro ao 2.° trem de contra-pe3o, fj. 
cando por isso gravemente ferido o 
guarda-freio e muito estragados 2 wa
gões de lastro e 2 carros de freios-te
nazes. A 6 de fevereiró um trem que 

descia o 4.° plano inclinado, paSSOLl so

bre as pernas de um trabalhador que 

deixou-se ficar na linha quand0 o tr 'm 
se approximava, não obstante '.;eus co;r:~ 

, 

panheiros de trabalho terem-se retirado. 
Transportou-se immediatamente o fe.i
do em um trem 'c,sp'ecial para esta ci
dade. onde foi recolhido á Casa de Mi-, 

sericordia, fallecendo no dias~.guinte. . . 

Consta que esse trabalhador era surdo, , 
I e por ISso não ouviu o rodar do trenl; 

e como nos comboios da serra o carro 
de freios-tenazes fica senlpre na parte 
superior do respectivo comboio :o,~ra re
ceber o cabo 110 apparelho especl11, eln 

que se gradúa a sua altura acima do ni
vel dos trilhos, não poude o guarda
freio vêr o homem no TIleio da linha 
para fazer parar o trenl que descia. No· 
dia 2S do mesmo mez de fevereirc> des
encarrilhou a machina do trem ele pas-· 
sageiros ell1 um desvio do alto da ser~ 

ra, onde foi tomar agua depois de te!' 
deixado o trem, resultando apenas disto, 
uma demopa de hora e n1eia na viagtni. 
do dito trem, que voltou de tarde. ' 

O comboio de passageiros do dü 21 
de maio, que partira de J undiahy ás 7 
horas da manhã, teve de retroceder á 

estação de S. Bernardo, quando estava 
entre esta e, a do Rio Grande, em con
sequencia de uma pequena avaria que: 
soffreu a locomotiva em um dos· cylin
dros. Em virtude desse acontecimentC),. 
chegou o trem ao alto da serra com 
cerca de uma hora de atrazo. Nesse 
mesmo día, e em 31 de maio, houve nas 
linhas de desencontro do 1.0 plano in

clinado da serra desencarrilhamento do, 
carro de freios-tenazes e do wagão C011-

tiguo. Quando no dia 7 de junho che

gava do alto da serra á estação de São· 
Paulo o trem de mercadorias, cahiu " 
foguista de uma das duas locomotivas· 
que rebocavam o treln, e ficou gra ve

mente ferido, por ter-lhe. passado sobre 

um braço a 2.' locomotiva. O ferido foi 
logo recolhido á Caga de Misericordia,. 

onde em pouco tempo se restabeleceu .. 

A 12 de outubro um trabalhador que 
achava-se na L' secção assentado sobre 
a linha, foi esmagado pelo trem de mer-
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cadorias de 1 ho ra . Conduzido para San
tos o corpo desse in fe li z; procedeu-se a 
corpo de delicto. 

Estando es te' trabalhador em uma cur
va, o machinista não poude vel-o de 

• 
distancia tal que, fechando o regulador 
e apert a ndo o fr eio, conseguisse evitar 
tão fun es to acontecim ento. P or negli
g encia de um ch efe de turma de tra
balhadores, o trem de passageiros, que 

. 
no dia 23 de nov emb ro ia para Santos, 
de sencar r ilhou a 4 kilometros aquem da 
estação de S. Bernardo, o que fez que 
fica sse um passageiro leve mente contu·· 

-so e se esúagassem dois carros . Ainda 
por negligencia de um empr.egado da 
compa nhia.. houve n o alto da serra, enl 
6 de dezembro, um encon tro do trem 
de n1ff Cadorias que ia para San tos, conl 

. algun s \\'agões Que estavam na li nha. A 
. 

íractura da Derna de um homem es-
tranho ao sery:ço da es trada, que se 
achava deitado de ntro de um \vagão e 

o es t rago deste ioi o r esu ltado de tal 
n egligencia. No dia 15 elo dito mez des 
encarrilhou um tr em 'cte m ercadorias no 
alto da serra, por causa do mau esta 
do em que então se achavam alli as 
agulhas; o que .demorou a partida do , 
tr em de 'passageiros. 

Tendo no dia 27 o guarda-agulhas na 
serra, dado inconveniente direcção a um 
tr em d e mercadorias que descia, sah iu 
da rolda na o cabo de tracção, se ndo por 
isso d emit tidoesse em pregado. E' para 
notar que de todos os empregados por 
cujo desleixo ou de scuido occorreram 
accidentes, só fosse punido aquelle ul
timo, q ue, por um engano, deu occa
sião ao acont ecimento m enos grave. 

Contra taes occu r rencías e para que eI
Ias não se repitam, tem o engenh eiro 
fiscal r eclamado ao superintendente e 

esta pres idencia mandou já e mandará 
proceder criminalmente contra quem de 
direi t o ·devaser r espon sab ilisado pelas 
offensas aos individuas e á propriHiiLde 
qu e de ta es acciden tes t em resultado ou 

resultarem. Taes são as informações qUf 
a respeito da estrada de ferro de San
tos a Jundiah y trouxe a meu conheci
mento o engenh eiro fiscal, o sr. bacl;,,
r ei F irmo José de M ello, cujo zelo, apti
dão e honest idade m erecem nest e lagar 
honrosa menção. A escolha do Gover
no Imperi al tem sido 'plenamente jus
tificada porquant o quer em r elação aos 
interesses fi scaes, 'que r -quanto á segu
rança e perfeição das obras, quer em
fim qua nto a em endar er ros invet er ado<;, 
e -que parecem ter sido essenciaes quer ' 
na construcção quer na direcção desta 
'estrada, este engenheiro tem sabido com 
prudencia, energia e plena comprehensão 
de seus dever es, satisfazer sua espinho
sa missã o. Não posso tambem deixar de 
mencionar a,qui o nome do honrado suo. 
perintendente d a estrada, o sr. J. ]. Au
bert in . 

Sempre razoavel, não deixou ell e ain-
. da de dar satisfação ás exigencias que 
por parte do governo lhe tem sido di
rigidas, uma vez que possa pelos pode
res ·que lhe foram confiados, providen
ciar. E' para lamentar, porém, que a 
directoria da companhia tenha regulado 
o serviço de seus ' empregados aqui, de 
modo a não poder ser exercida direcção 
c-entraI, supr·erria .e franca, acontecendo
disso -que os diversos ramos do serviço 
quasi que são independentes uns dos ou
tros, e sem a uniformidade de acção, 
aliás indispensavel especialmente em ne
gocio desta ordem, e para m elhor fis
calisação pelos poderes publicas, pri
meiros inspectores da estrada pa ra mais . 
segurança d·a garantia de juros de que 
gosa a companhia. Excuso fallar-vos dos 
erros notaveis de conleço na di recção, 
systema e custo enorme da estrada; é 
isto já do vosso 
póde ter remedio 

Contentemo-nos , , 
futuro. 

conhecimento e não 
efficaz. 
pois, com m,elhor-df o 

Pl'olongamento da adual Estrada de 
Ferro. - Basta s'aber que a actual es -
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trada de fer ro fi nalisa aque m • 
seIS le-

guas do terreno productivo dessa parte 
da provincia a que alnesma es trada in
teressa, e que desde San t os até J un dia 
h y n enhuma cultura importante é pos 
s ive l, para ,fica r convencido da necess i
da de do ·prolongamento da es t ra da , ao I 

menos até onde principia a ~1aYer ,~crda-
de ira u.herdade de so lo, e lavou ra em 
escala mais consideravel. A dir ~ctoria 

da companhia Ingleza bem o compr c
he nde, mas não se senti ndo com forç«. 
para esse accresc imo consideravel de 
ob ra, que tan to lhe con\'ém, te m mani
festado, de modo claro, o desejo de que 
isso se ja effectuado por quem quer qu e 
o emprehenda. 

Ass im o declarou em plena assembléa 
geral de seus accionistas. Uma verd a dc , , ' 

porem tem calado no espirito de todos 

• 
• 

C é que a demora desse prolongamentu 
induz a enorme sacrifi cio a importantis
sima lavoura dessa part e cOllsideraveí 
da. provincia; e que cada dia de demo
ra na obtenção de ta l melhoramento é 
um desfa lq ue no interesse do agricu lto r, 
desfalque qu e accumulado progressiva 
lnente, dará em poucos annos uma som- ! 

ma de atrazo cuja conseq uenc1a será a 
tot a l ru in a desses principaes factares da 
riqueza da provinda e com ella a sua 
banca rrota, E qu a ndo se encara um es
pect ro desta ordem cum pre r ecor rer á 
in tell igencia e lançar mão de bem pen
sados 'e energ~""'.os m·elas para triumphar 
do desastre que no s ameaça. Se a com
panhia Ingleza póde, sem rece io de p er

da, esperar por tempos bonançosos, 
para, a uferindo maior lucro, emprehen
der esse augme nto da sua es tr a da, ou

tro tanto não acont ece aos ,agricultores, 

aos , capitalistas , aos commerciantes da 
. - - -. 

prOVIn CIa, cUJa nqueza provém do que a 

lavoura lhes proporciona. 

Seu pre juízo será progress ivo emquan
to do logar da p rod ucção para o ponto 

final da estrada de ferro act ual, o trans
porte cont inuar tão elevado como se 

acha, e assim diminuido o pr eço liqui<jo 
do producto agricola, ficará retardada 4 
amortisação da divida do lavrador, ao 
passo que a~gn, entada a mesma divid<. 
com 05 correspondentes pelos -crescen· 
t es e desastrados premi.:". ou o prolon
gamento já da es trada de ferro, ou o 
de s falque annuat para o lavrador de, 
pelo menos. 1'5. 2.:\00 :())O$OnO, qu e equi 
valerá ao dupÍo se se lddicionar - - ao 
preju izo resultante do transporte mais 
caro - a não 3morti sação da divida da 

, 

lavoura. qúan do menos em egual impor
tancia; não co nta ndo a inda C0111 os ju
ros ,que se accumulam na fa lta de amor
tisação, e os qu e se perdem por falti:1 de 
aug111ento dos capitaes. Nestas circums
tancias, como não se decidir pelo prom
pto e itnrn ediato proíongámento da- es
trada d t ferro ? 

E a -quem, senão aos agricultores, ca
pitaes e negociant es d3.. provi"'<1cia, Ca

be a iniciativa diss o? E procederá con
tra esta ideia, o capcioso argument o de 
se achar a lavoura onerada de grande 
divida? Basta ref'lectir com calma, des
presando razoavelm en te, quer os sophis
mas do credo'i, cuja fortuna pode au
gmentar com -a continuação do actual 
estado de cousas , quer os temores do 
devedor que se desvaira ao peso de ~ 'eus 

presentes empenhos, para benl 'Compre
hender que esse argu mento produz em 
contrario. S e a lavoura está on erad Ci só 
poderá salvar-se procurando augmentar 
o valor liquído d~ seus productos e isto 
s6 o conseguirá obtendo m ais ' f.acil e 
mais barato transporte dos mesmos pro
ductos para O mercado, E se para co n
segu il-o,· u.'l1 sacrificio mai s é indispen
sa vel, deixar de faze l-o é menosprcsar . .. - . 
os propnos e maIS vItaes Interesses. 
Es ta verdade, a ltamente economica re-

• 
pousava já no esp irito dos paulistas, Al
gumas pa1avras de animação e nada 
m ais era mister -para que ell~s puzessem 
em acção os seus recursos 1)ara obt.e--
rem esse de sejado melhoratnento. Não 
er a ideia nova, ao contrario, achzwa -se 
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já amadurecida pela r eflexão e pelo es
tudo. Comprehendendo eu este estado 
de cousas, procurei conh~cer o que ha
via em rdação ao objecto· e s·e dados 
sufficiente s existiam que demonstrassem 
a praticabilidade da obra e seu custo 
approximado, e, por consequ encia. a. 
possib ilidade de Jazel-a. 

O (erreno entre J undiahy e Campmas 
estava já explorado por dois engenheIros 
os srs. Bennaton e Fax, cada un1 por 
sua v-ez e com vistas diversas quanto 
aos interesses a auferir. Duas plantas c 
dois perfis estão .Jevantados: junto-or 
aos annexos deste relatorio, sob ·ns. 1 
e 2 e de modo a poderem - ser bem 
comparados. Esses planos e seus acces
sarias, conhecidos sob a denotninação 
- Vergueiro e Brunlees - haviam 
sido examinados por ordem do Minis
terio da Agricultura, por uma commis
são de habeisengenheiros, os quaes 
deram como realisavel a obra e prefe
riram o plano Brunlees. Junto aos an-
nexos sob n. 
Não' se podia, 
pos sibilidade. 

3, o respectivo parecer. 
portanto, duvidar já da 
Os dois engenheiros fi-

zeram seus orçamentos, variando en
tre si no valor de 3.600 :000$000 a ..• 
5.000 :000$000 rs. 

O plano preferido ainda foi sujeito 
a exame do distincto engenheiro dr. Vi
riato ·de Medeiros, o ·qual, havendo os 
trabalhos respectivos como regulares e 
procedentes, concluiu O seu parecer re
duzindo o valor dado por I BrunIees 
(Fox) de 5.000 :000$000 r·s. a ........ . 
4.243 :369$670, como se vê elo parecer 
que · ajunto, sob n. 4, aos annexos. Esta 
mesma Assembléa já havia tomado <:0-

nhecimento desses calculos e em sua 
sabedoria tinha já r esolvido o maximo 
do custo da obra; e, conyencida da sua 
necessidade, animará a quem quer que 
o quizesse emprehender, com a garan
tia de juros de 7 % até o maximo de 
5.000 :000$000 rs. Era conhecido portan
to o valor. A possibilidade e,tava de
monstra:da; o custo era sabido, e, o que 

• 

• • e lnalS; 
• • os representantes da prOVlJ1Cla 

tinham já externad(> seus desejos de 
ver realisado um tão reclamado melho
ramento. O que me cumpria fazer? Tra
tar da execução e 'para isso procurar 
capitaes ·que a pudessem r ealisar. 

Com dinl1eiro da provincia não era 
isso possivel. Contar com capitaes e,
trangeiros na situação do paiz e quan
do uma cruzada horrlvel se cOlnbina . eUl 
h os tilidade economica á moeda brasi
leira, quando o cambio, por isso, ha to
cado a uma baixa miseravel, mante!1do
se para tal fim estudada desconfianç" 
e difficultando-se todas as transacções 

• • • com as praças estrangeIras, sen.a a. lnals 
rematada imb ecilidade. Alem disto, vi
mos que a promessa de garantia da pto~ 
vinciaera desdenhada pela propria com
panhia Ingleza a quem aliás muito in
teressa o prolongamen to da estrada. 

D-eclarou ena explicitamente que com 
• 

tal ' garantia - nem entrava em discus_ 
são. Estacar ante estas difficuldades. 
dando sem mais estudo, como impossi-

. 
vel presentemente a obra e consentir 
que o credito da provincia ficasse as
sim malbara tado não seria de minha 
parte sómen! e um erro, seria uma fal-· 
ta grave que eu commetteria com of-· 

. fensa dos mais vita"s int,e.resses da 
mesma provincia. Fiz o que me cumpria. 
Appenei para os paulistas. Não lhes fal
tava nem vontade e nem possibilidade,. 
e portanto não podia ser inulÍ'l o ap
peno. Em uma reunião que convoquei 
na cidade de Campinas e a que concor
r eu um g rande numero dos mais grados. 
cidadãos dalli, como desta Capital, de 
San tos e de outros lugares, abri a sub-o 
scripção p~ra a formação De uma Com-.. 
panhia Paulista. 

• 

Achava-se presente o honrado e rico 
capitalista, o sr. Barão de Itapetini'nga, 
e o seu nome foi o primeiro inscripto 
com 1.000 acções de 200$000 r s. sendo 
seguido com ent'husiasmo pelos não me
nos dignos srs. Barão de Limeira, Se
nador Souza Queiroz, Souza · Barros, 
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Commendador Netto, Forjaz, Gavião 

P eixoto, Antá l1io Carlos, Aranhas, 

Amaraes, Aguiar de Barros, Auber t ill, 
Fox, Wrigth e muitos out ros cavalhei
ms, cada um do s quaes se e~lpenhou 

sll1cera:mente pela realisação de um tão 
nota vel melhoramento. 
, Com tal coadjuvação não e ra possi
vel que eu naufragasse no commelti
:p1 ento a que m e atirei por amor da pro~ 
vincia . Nomeei para 0$ pontos qu·e m a i& 

• 

interessam com o projectado melhora-
m ento, commissões dentre as pessoas 
m ais granas das diversas localidades, 
para que corresse geralmente a subscri
pção. E quando incredulos me annun
ciavam a perda de tantos esforços, pro
testava con tra isso o mais bello e ma
gnifico resultado. Temos inscriptas a t é 
agora cerca de 18.600 acções no valor 
d e 3.720 :000$000, valor que já a ttinge a 
um do s orçamen tos apresentado s. Está 
pois for mada uma Companhi a Paulista, 
qu e só depend e da legali sação de sua 
• 

~xistencia e disto t rato eu com esmeror 

f olgando em communi ca r-vos que con
side ro tal legalisação como facto con
summado. E' o primeiro exemplo desta 
ordem no paiz. E ' a p rimeira co mpa
nhia brasilei ra que, em pon t o tão ele · 
vado, abs t rae de capit ae s estra nhos, e 
se liber ta de jugo commereial est rangei· 
ro. 

E' facto de um a lcance enorme para 
o futuro. H onra á pmvincia de São 
P a ulo! H onra áqueHes que sou.l:>eram 
dis tinguir tão nob r emente a sua provin-
cia; ·q ue assin1 resguardaram seu ere· 
dit o financeiro, 
com caract eres 
pagina de sua 

• e Que a SS Im escreveram 
indeleveis uma brilhante 
historia. E mais nobre 

ainda, é que no meio d e Uma lucta po
liti ca, inglori·a e caprichosa, f unanimc 

• • • 

transpareceu um unlCO sentimento - ac-
côrdo para o bem geral. Todos sem ex
cepção lembraram-se só dos verdadei;-os 
inter·e·sses da provincia. Ho",m 'portanto 

aos paulistas ! Devo communicar-vos que 
apenas manifestei o desejo de realisar 

esse prolongamento da estrada de ferro, 
111e fora m a pn?s entadas duas propostas, 
uma assignada p elos s rs. Commendador 
Manoel Joaqu im Ferreira Netto, e en
genheiros Antonio Maria de Oliveira 
Bulhões e Francisco Pereira P ass os, e 
outra pelo s r. Barão de Mauá. 

Ajunto ambas aos annexos sob ns. 5 ~ 
6. A prim eira. a dos s rs. Commenda rior 
Netto, Bulhões e Passos era sobre. as 
seguintes bas es: HS er a obra feita por 
conta da provi ncia; t omarem elles a 

mesma obra por empreitada pela quan
tia d e 2. 650 :OOOSOOO rs .. a lém das des
apropriações e tr eúl rodant e, que fica
rialTI tambenl por conta da provincia; fi
carem ell es investidos no~ mesmos di:.. 
rei tos da provincia cons ignados nas car..:. 
tas de sesmarias para a execução d.a 
viação publica; recebere m a importan
cia do contracto em pres t ações dura n
t e a obra, paga ndo -lhes a provincia o 
juro d e 6 % pela mora; cobrarem O 

mesmo juro pelos depositos que fizes
sem para . fiança do c'ontractb; pagar
lhes a provincia, quando por out ro modo 
nã-o o pudesse Ía zer. em apolíces a 65 ; 
partilh a rem elles com a provincia a re
ceita brut a do trafego, duran t e os 12 
mezes que se seguissem a abertura do 
transito de passageiros e mercadorias. 
se isto se .pudesse effeduar antes de 
expirado O praso est ipuladQ no contra
cto, etc," 

Não acceitei tal proposta: 
1.", porque não me achava auctorisadQ 

por .lei ,para isso, visto como apenas me 
era permittido faze r effectivaa garall
t ia de juros de 7 % aos capitaes em
pregados, a té o n lor deS. 000 :000$00(1; 

2.', porque entendo que a avultada 
despeza para a obtenção da obra está 
além das possibilidades da provinéia,a 
qual, com outros misteres indeclillaveis 
a satisfazer, não podia firmar um COI1-

tracto cu jo va'lor r eal importada quatro 
vezes a sua renda de um anno; 

3.', porque o pagamento em apolices 
a 65, seria ru inoso para a provincia, ac. 
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crescendo ser ainda de difficilima amor · 
ti sação e trazendo mais a obrigação do 
pagamento semestral do premio de 6 % 
do valor nominal e que avultaria Con
siderayelmente. 

E porque eu deseja sse obter todos os 
<lados para melhor firmar o meu ju izo 
a respeito, encarreguei ao mesmo sr. 
Commendadol' Netto de saber dos ban
cos do Rio de Janeiro se havia possi
bilidad e de um einprestimo e por que 
·taxa. Entendo de meu dever dar-vos co· 
·nhecimento da resposta que tive a res
-pe ito. E' a seguinte: - "Os bancos des
. contarão as letras da proxincia tendo 
uma firma de pessoa residente na Côr

. te. A taxa do desconto só póde ser fi-
o xaCia no dia da transacçãó ". Parece
me que a proposta, acompanhada ainda 

, desta declaração, não neces·sita d \~. com
menta r ios para sua rejeição in limine. 
A formação da Companhia Paulista é a 
resposta mais cathegorica a essa exi
gencia de endo,'sador ás letras da pro 
vincia de S. Paulo. O sr. · Barão de Mauá 
propunha-se a forma r a Companhia e 
a tonlar a sia obra por 5.000 :000$000 
media nt e a reÍerida gara nt ia de • 

)u-

ros. Nã·Q a-cceitei ta\nlbem .porque, não 
só e.StOll con vencin o ne que por me
nos obteremos a obra de que Se 

trata, como porque desejava que a Com
panhia fosse esse'lcialmente paulista .. 
Dou a isso um grande alcance futuro, e 
me conve nço de que assim lllelhor se 
garante a prosper idade da provincia. A 
Companhia que se acha formada entra
rá em ajuste C0111 quem quer que mais 

• 

vantagens offereça. 
D esde que comprehendi a possibilida

de da creação da Companhia entendo 
que só com esta deve o governo tratar. 
Concluindo este artigo p.ermitti, senhores 
qu e et~ me congratule comvosco por f.a
cto t.ão honroso á vossa importante pro-

• • 
VlnCla. 

R.amal da estrada de ferro da estação 
... do R.io Grande a Jacarehy e navegação 

do · rio ·Parahyba. - A lavoura do norte 

da provincia tem, sem duvida, igual di
reito a que lhe proporcionem as mes
mas vantagen s que tenho tratado de 
realisar para o Sul. Praticado o ramal 
da estrada de ferro para Escada e Ja
carehy e aproveitada s cerca ç ~ quarenta 
leguas de navegação no rio Parahyba, 

• 

s e obterá um extraordinario augmento 
de riquesa publica e assim nota vel pros- . 
peridade da provincia de S. Paulo. Esse. 
melhoramento inter essa indubitavelmen
te aJ cerca de 200.000 habitantes, os 
qua·es s.erão" assirn tirados da quasi se 
g regação em que vivem, obtendo facil, 
rapida e harata r.ommunicação, não só . , 
co m esta Cap ital, C01110 principalme!1-
te com O consid'cra vel mercado uo 
porto de Santos. Uma p.arte impor
tante do Sul da provinda de Mi
nas, Baependy, Pouso-Alto, Itajubá, S. 
Gonçalo e ·Cam.,;':nha aproveitará com 
is so grandemente e es te aproveitam en
to será de real interesse a s. Pàulo. 

Accresce que. ainda por esse modo se 
beneficiará a part e considerave\ do val
le do .sapucahy, fazen.do assim conver
gir tambem para o porto de Santos .to
dos os productos daquella fertil para
gem! os quaes terão um . consideravel in-. . 

cremento apenas se lhes faculte trans' 
porte commodo e economico para aquel-

, ' .' , . 

le porto. E' facii comprehender quanto 
com o melhoramento de que ora me 
occupo ganhará esta provincia. Aos ' ·ha
bitantes do norte não faltam nem riqueza, 

.' . 
nem patriotismo e portanto 'nem bôa 
vontade. Para a realisação desse benefi
cio encontraria eu alli os mesmos ele
mentps que encontrei para o prolonga
mento da estrada de Jundiahy a Cam
pinas. Para uma como para outra 1 ha 
estudos e orçamentos feitos, sendo certo 
que a estrada para o riorte será, pela 
natureza do terreno! muito nlenos dis
pendiosa. 

Não pude, porém, dar para lá aI mes
mas providencias que para o sul, porque 
não me achava com a mesma liberda
de de acção. Por decreto de 28 de feve-
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rei,o de 1862 foi concedido aos 3fS. Ba
rão de Mauá e João Ribeiro d05 Santos 
Camargo privilegio para essa obra, ap" o
vei tando-se estes .dos favores que a pro
vincia havia det erminado em bem da. 
ob tenção des se melhoramento. Confor
m e es se decr eto, devem as obr~; s er 
com eçadas dentro de dois annos, os 
quaes se findam a 28 de fevereiro do 
corrente ann.o. Esses empresarias não 
puderan1 ,até hoje levan'tar capitaes para 
isso. A garantia da provinda não lh es 
bastou, comquan to só com eUa d.cves -

. 
sem contar quando procuraram conse-
guir o. privilegio. 

Solicitaram do Governo Geral que re
forçasse com a sua a garantia da pro
vincia; foi-lhes isto negado. Não deram· 
principio a obra, nem esperança tem 
de fazel-o nas actuaes cirCUlllsta~l c ia5 . 

Assim pois devo crer que esse pr ;v;:e-
. - ., . 

glo nao contmuara, -porquanto o m te -
ressl.! real e immediato da provinc:3 pe l3. 
obtenção' não den10rada desse mel!lora
mente, não pode, não deve fi car subor-

. dinado aos calculos de especulação com
m ercial, que requeiram aguardar t em
pos mais bonançosos em bem de serem 
auferidos melhores lucros. Estou muito 
persuadido que do mesmo modo pensa
I:ão os prúprio s empresari9s. Convenço .. 
m e portanto de que no corrente mez de 
fevereiro a provincia se libertará desse 
privilegio, o qual nem lhe proporciona o 
beneficio promettido, nem consente que 
por Qutro nlodo se o cons·iga". 

ESTRADAS EM GERAL - Deviam 
merecer preferencia aquellas estradas 
que conduziss em dos pontos producto

.r·es para as estações da estrada de fer-
• 

ro. F eitas as estradas pr incipaes devia 
a attenção dos poderes publicos dirigir
se para os rama es qu e fac ilitassem a 
communicação e transporte dos produ
ctos para as estações ferro-viarias. A es-

• 

trada de J undi-ahy a Campinas não era 
de perfeita rodagem e n ecessitava d~ 

• 

grandi" melhoramentos par.. attingir 
essa qualidade. Não convinha emprega· I 

rem-se neila quantias avultadas, porque' 
a estrada de ferro de Jundiahy a Cam
pinas ser ia logo realidade. A est rada ge 
Campinas a Limeira era digna de at---
tenção, porquanto Limeira e Campinas 
eranl d'ois lnlportantes centros agrico-

las que deviam estar bem servidos por 
estrada de rodagem, emquanto não fos
se substituida por ferro-via. A proposi-· 
to lê- se' no relatorio o seguint e : 

• • • 

"·Cançados de esperar que esse me· 
lhoramento foss e feito pela provincia,. 
alguns fazendeirós da Limeira toma
ram a s i o encargo de real isar essa in

dispen savei substituição. Os pnmeiros. 
estudos foram feit o s e a no va direcção · 
da estrada fo i dete rminada. Necessi ta
vanI esses fazend e iros de um profis s io
nal qu e os guias se no desempenho do· 
serviço a que se propunham, que pro-o 
jectas 5em as obra s d'arte necessarias, ~ 

o que fosse mister para melhor direc-
• 

ção e niv elamento. Elles O exigiram do-
governo. Muito t empo depois dessa exi
gencla, em abril do anno proximo pas

sado, o meu digno antecessor, quando> 
cançados de esperar, já os fazendeiros. 
tinham exécutado trabalhos, encarregõu 

I o engenheiro José Prl1dent de ir fazer 
os necessarios exames e de apresentar -o" 
plano e orçamento para o complemento. 
da cons trucção com eçada. Esse enge· 
nheiro, porém] ent endeu que por seu 
moto proprio devia apartar- se das ins-· 
trucções que lhe cumpria observar, e, 
por sua conta, seguiu um rumo diverso. 
do da projectada via de communicação, 
explorando, diz eIl e, o terreno interme
dio para o lançamento de urna terceira. 
estrada! 

E ass im, entregue á sua unica d·e1ibe~ . 
ração, consumiu nove mezes e algun,s
contos d e réis, sem ,que · ao m enos apre
sentass e urry. relatorio síquer, do seu tra-· 

balho,. e menos conta que justificasse o' < 

dispendio do dinheiro que lhe havia sido 
entr egue. Nestas • • 

Clrcumstanclas achei' 
eu este ne'gocio, e, como primeira pro

videncia em bem de poupar dinheiros da. 
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• • • • 
prOV.inCla, que aSSlm se esvalam em pura 

perda, demitti esse engenheiro, não ,ó 
dessa commissão, como dO serviço da 
p:-ov íncía, mandando que elle fosse res
pOll sabilis,ado, se no praso que lhe mar
quei não justificasse sufficientemente o 
dispendio qu e fez, ou não entrasse para 
os cofres provinciaes com as quantias 
que fac ilmente lhe haviam sido entre
gues. O mesmo meu antecessor encar
regou, em 24 de agos to do anno proximo 
findo, ao zeloso e honrádo sr. dr. B en 
to Francisco de Paula e Souza de man
dar fazer as obras indispensaveis ne ssa 
estrada dos fazendeiros, determinando 
que fosse posta a sua disposição a qua'l 
t ia de rs. 10 :000$000, para esse fim con
signada na lei vigente do orçamento. 

Tão ac ertado foi esse acto, qu e em 
breve estará O reclamado melhorament 'J 
conseguido. Tendo odr. Paula e Souza 
de vir tomar assento nesta Assembléa, 
eu, em 16 do mez findo, de term:nei que 
fosse ello substituid'O, durante o seu im
pedimento pelo cidadão Flaminio Fer
reira de Camargo, e, para mais pro:mpta 
execução da obra, encarreguei o S1". 

Commendador F rancisco Teixeira VilleO' 
la d·e mandar construir a ponte de S2.0 
Bento na mesma est rada, pela quantia 
de 2 :500$(}00 rs. O engenheiro N. Ben
naton, . por quem ultimamente mandeI 
examinar a nOva estrada, prestou-lne as 
in formações qu e constam dos annexos. 
sob n. 7 e que muito abonam os tra
balhos do sr. dr. Paula , e Souza; e Or
çou O restan te da obra na importancia 
de mais 7 :000$000, além dos dez, qu e já 
foram cons igna,dos no citado orçamento 
vIgente. 

E ' mister, pai,s, que, des<1·e já, n1-e au 
toris eis a despende r aquella quantia. E' 
de absoluta n ecessidade concluir quanto 
antes essa es trada, que aind a ficando por 
17 :000$000 r 5. importará grande eco-
nomia dos dinheiros da provincia, devi-

, 

d o aos esforços patrioticos dos cidadãos 
que, esp'ontaneamente emprehenderam 
es se me1horamento ". Mereceram espe-

ciaes cuidados e a melhor attenção do· 
presidente as seguintes estradas: - de 
Amparo a Campinas; de Mugy-Minm 
a Campin'as; de Piracicaba a Cam
pinas; de R io Clp.ro a Limeira; _ 

de Atibaia a Belemzinho; d'e Am
paro a Jundi,ahy, passando pela villa, 
de Belém ;de J und iahy a Itú; estrada 
es ta de urgencia pelo q ue adaptada a di
re<:ção indicada pelo engenheiro Benna
ton, fora'm encarregados des s e::: serviço; 
os prest imosüS cidadãos dr. Raphael 
Aguiar de Bar ros e tenen t e-coronel' Ma
noel Elpidio P ereira ·de Queiroz ; a cada 
um ·desses cavalh eiros foi entn~gue a 
quantia de 10 :000$000 rs.' 

A prüposito consta do rela taria o s·"-, 
gui nte: - "Estes dois dist inctos cida
dãos têm sadsfact oriamente desçmpe-
nhado a sua trabalhosa missão. A cons
trucção da estrada t em sido feita com. 
a mai or econom ia e acerto. O sr. dr. 
Raphael de Barros abriu mais 4 leguas, 
de estrada com a capaddade de transito 
regular de carros; construiu grande - nu-
mero de pontes, e entre estas um a de' 
grandes dimensões, que, sendo avaliad a 
em 6 :000$000 rs., foi levada a e!feito pela 
diminuta quantia de 2 :200$000 rs. Sendo, 
ainda necessarios alguns serviços na sec
ção a cargo do sr. dr. Raphae1 de Bar-

. "' ros, serVIços, qu e, por sua natureza, nao· 
podiam ser adiados para mais tarde, por 
Por tar,ia datada d·e 17 do mez proximo. 
passado mandei por á sua di sposição· 
mais a quant ia de 1 :OOO$(}OO rs. Peço
vos qu e approv eis esta deliberação, bem: 
como que novo credito seja ,desde já, 
aberto para 'a .conclusão dessa estrada"., 

A es t rada de Constituição a Campi
nas estava sendo estudada com att en
ção e devia custar s em o apedr egulha
menta 34 :100$000 r s. Fazendeiros do mu .. 
nicipio achando-se ,á sua frente o im
portant e cidadão brigadeiro Lu iz Anto
nio de Souza Barros, pretendiam reali
sar a obr.a a s·ua custa, entendendo o; 
pres idente que ell es deviam ser coadju
vados quanto poss ive!. A est rada da Ca-
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llit al a .sorocaba tinha como principae, 
pon tos interm ediarias a villa da Cotia 

,·e a cidade de S. Roque, sendo frequen
:tadiss ima pelos habitante s da prov in<:ia 
,de S. Paulo e egua lmente pelos do Pa
r aná e Rio Grande do Sul. A estrada 
.achava-se em pessimo estado e era in ·· 
.dispensavel nã o só repa1'al-a com~ . mu
·dar · em mui tos pontos a sua direcçãc , 
:porque o leito de tão importante estra
,da é to,rtuo·so, ingrelne ·e com rapidos 
,declives. O tr echo entr e S: Roque e Co· 
tia tambem prec isava que s·e lhe d'!sse 
-novo rumo para encurtar dista·ncias e 

.Slta visard ec1ives . 
As estradas de Itapetininga a Sete 

,'Barras; de Santos a Colonia Americana 
:nascabeceiras do Rio S . Lourenço con
tinuavam a merecer attenção do Go· · 

''Verno, lua s por suas diffi culdades e gran
,de di>pend io não' podiam ser executa

'· da s com a p'restesa dese javel. Nas pro-
:ximidades do rio S. Lourenço estabele
ceram-se mais de 100 famili as americ, ' 

'nas que muito pediam uma estrada par" 
.Santos. O coronel nort e-am ericano Bo 
'wen recebeu. a qu~ntia de 5 :000$000 n. 
'·que não bastaram tendo sido feito nevo 
ped ido de dinh eiro que foi r ecusad o. A 
·estrada de Caraguatatuba achava-se em 

:'permanente es tado de rui na e não ohs 
;tante era de real importancia, porque 

~ 

,punha em contacto com O porto do 
'mesmo n'Ome ·e com o de S. Sebastião, 
ricos cent ros agric{),las do norte da pro
"vind a, taes como Caçapava, Jacarehy, 
'S . Joséj do Pamhyba, San ta Branca, 
'Taubaté 'e P:a rahybuna, além de povoa
.ções e centros productores do Sul de Mi
'nas; de Mogy das Cruzes a Santa 1sa
'bel a est rada necess itava de melhora
m entos . 

• 
. De S . J osé do Para:hyba a proyincia 

.. de Minas, pela serra dos Poncia nos, os 
caminhos necess itavam de reparo s, o 
m esmo se dando com a estrada de Arei,,~ 

ao Bananal. Era sabido que as estra
das d-o Bananal serviam a provincia de 
~ . . Paulo e tambem as de Minas e Rio 

,de Janeiro, trafegando por ellas milha
res de arrobas de café, sendo en trc'<?lt· 

. , 

to quasi de ruina o seu es t ado, Exis tiam 
a inda en t re ou tras e necess itando egual-

• • 

mente de urg,ntes reparos as estradas 
de Taubaté a Pindamonhangaba; de 
Guaratinguetâ a Para ty; de Guara
ti nguetá a Lorena e a Minas pela 
serra do Cordeiro; de Lorena a Cunha ; 
de T aubaté aS, Bento de Sapucahy
Mirim, que tambem serve a p'Ovoações 
sul mineiras; de S, Bento ao Bom J esnó 
de Tre~embé, cuj a romaria eleva.-se an
nualmente a mais de 10.000 pes soas ; de 
Taubaté a S, Lu iz; de Jaearehy a São 
José do Parahyba, 

P ONTES. - Tinham sido reparadas 
as do Casqueiro, J eronymo, João de 
S ouza, Cachoeira, Taboâo Grande,. Ta
Loâosinho e Tieté . Mandou-se construir 
" ma na 'estrada de J acareh y, proximid;;
des da Estação do Rio Grande , As r ca-

. 
das da Provincia não permittiam rctn c-
diar-se cabalment e e de uma só vez o 
estado preeario de tantas estraelas e 
pontes . Tornav-a-se por isso lle~e35ario 

[ir ma r um systema de concertos c aber
curas de modo que tivessem pr eferen, 
cia aquellas estradás qu e convergissem 
para as es t ações de estradas de i eero. 
O serviço de obras public-as devia ser 
regularisado com especial cuidado para 
que as estradas em geral, as construc
ções civis , os aqueductos, canalisação 
dos rios e tudo quanto caiba na deno: 
minação generica d e - Obras Publicas 
- fossem effectua<l as com uniformidade 
de vis tas, scienc ia e fis calisação de um 
centro especial. 

Aff irm ava o pres idente: - "Nesta' 
provincia gasta-so em obras publicas, 
sem m ethodo, sen1 systema, sem conhe .. 
Cimento e at é sem possivel fiscalísação . -- -
Gasta-se muito; mu ito pouco se obtem . 
E como remediar tão deploravel ,estado 
de causas? Organisando este ramo de 
serviço, Não se diga que tal falta não · 
exis t e hoje porque uma das secções <la 
secretaria tem a incum-bencia do exame 
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-do que pertence a obras publicas. E' um 
<!ngano. ou mais claramente um erro 

manifesto. Além de não ser essa secção 
:da secretaria só occupada nessa especie 

-de serviço, por isso que todo o respecti
vo expediente da presidencia co rr e pela 
l11 es ma secção, não estando el1a organi
sada ·de modo a satisfazer este encargo, 
e sem que possa por si resolver, tudo 
sempre pesará sobre o pres idente. Nin
:guem se engane com esse meio de fis
calisação. As secreta rias são os braços 
.naturaes para a expedição das delibera
·ções e ordens, luas ) por is so . não po
d em ser tambem os b raços capazes da 

. ex~cução . A provincia tem necessidade 
de zelar o que gasta em m elhora mentos 
"mat eriaes, e, para sat is fazer esta nec~s -

. ·sidade é eUa obrigada a crear uma, a in
,da ·que modes ta, r epartiç ão especial de 
.obras publicas, para a qual poder-se-á 
mandar a'lguns empregados de escr iptu
-ração de outras repartições, dos qu e es
tiverem no 'caso de ser dispensados; or
·ga'nisando-se o serviço dos ' engenh eiros, 
sua respectiva dist ribuição e a devida 
inspecção technica; creando -se, emfim, 
,os meios de fiscalisação cer ta e r egula r, 
'em bem de que só se gaste cotn o que 

, ,s'e . -aprov eit e. 
O accrescimo de despeza que com • 

1550 

·se fizer, será logo no prime iro anuo d.e 
'pratica reconhecido como nma verdadei-

• • ,ra economIa, porque neste ramo lmpor-
t ante do se rviço publico se obterá ma is 
e com o mesmo dispendio que hoj e. 
'Chamo para isso o vosso cuidado. Fiz 
llma semelhante creação na provincia de 
Minas-Geraes, que, como a de S. Paulo, 
se achava com este serviço desordena
·do i e affirmb-vos com prazer, que de 
tal cre;açã·o colheu aqu·ella provincia 
'optimos resultados. E embora alguns in; 
tnigos odientos c1amass% m contra o meu 

. 'ácto, foi elle ·respeitado por uma as
sembléa hostil. Os factos espancavam 
,as accusações caprichosas e os verda
deiros interesses da provinc ia folgaram 
,com a reforma, - .- -

Tra 't ando desta m ate ría devo commu· 
Bicar-vos que a-chei na prov in;:; ia 1...:01110 
engenheiros effectivos: - Carlo, Ro
meu com o vencilnento annual d~ ,-, .. . 

. 

3 :600$000; José P rudent Com 3 :000$000; 
Francisco G, Gomide com 1 :600$000 ; c, 
N. Bennaton com 6 :000$000. A03 dois 
pr imeiros dispensei de todo o 5erviço 
da' provincia. Não me mereciam confian 

ça. Nos annaes dest a ass embléa ha jUs

t if icação plena des t e acto de minha ad
minis tração. Determinei acabar, caca· 
bei, COln os venciment os permn ·:.:n tes, 
como lesivos, na situação de:>!c 1'3.1110 

de serviço, á Fazenda Provincial; e 
hoj e g ratifico ao s engenheiros pelos tr::t
balh05 de que são encarregados, COll ~ 
form e merecem, servindo-me, pOréiri , de 
regra, ou como maxinio de ve~lcl~11ento 

mell's,al, o que cada umdelles recebia por 
mez. As,sim só paga a provincia a quem 

' trabalha, e só despende quando apro
veita () traba lho. Se não fôra esta me-· 
dida .que tomei, a verba votada para en
gen heiro> se ria excedida a t é o fim cio 
exercicio, eln quasi d' dobro". 

NAVEGAÇÃO E ~ELHORA1[EN

T OS D E PORT OS E"'BARRAS. ~ A 
navegação de longo cu r so en tre o porto 

. 
de Santos e os diversos portos do es-
trangeiro foi, duran te o exerCicio do ba
lan ço (1866 a 1867), de' 75 navio-s entra
dos C0111 a lotaç ão de 30,017 t oneladas e 
854 pessoas de equipagem; e 72 sahidos, 
com a lotação de 28.745 toneladas e 807 
pessoas de equipagem) como se vê da ta
be!la junta aos annexos sob n. 8. A na
vegação por cabotag'em do me·smo por -

• • 
to de San tos foi, durante o dito período, 
de 181 na vias, com a lotação de 49. 689 
toneladas e 3. 141 pessoas de equipagem, 
entrados; e 134 navios com a 10tjlç5.0 
de 34. 791 toneladas e 1. 760 pessoas de 
equipagem, sahidos . .o porto de Santos 
era o mais ilnpor tante da' Provincia e 
seria o maior em pada commercial de 
S. Paulo. Tornava- se neces sario, porém. 
melhoraI-o sem perda <l e tempo afim de 

• 

I qu e os navios de gran,~e calado, pudcs -
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sem demandaI-o. De ha muito e com ra- -
zão e:ta reclamado um caes que ligasse 
a estrada de ferro á ponte da Alfan
dega. 

O engenheiro Coimbra elaborou um 
grande projecto que era o seguinte: -
Construcção de duas bacias segundo 
está indicado nos planos, empregando
se caixões de ferro em toda a extensão 
do caes externo e em ambos os lados 
do molhe; construcção por meio de 
"·ba-tardeaux" para os 'lados interiores 
das bacias rs. 3.580 :278$000. Dito, dito, 
dito, e para os lados internos das ba
cias um cáes de madeira creosotada r5. 

2.735 :270$000. Construcção de um caes 
corrido, empregando-se os caixões de 
ferro em toda a sua extensão r5. . ... ' 

1.693 :540$000. Dito dito, dito, caes de 
madeira creosotada rs. 693 :000$000. En
tendia o presidente que o assumpto de
via ser bem estudado e que o projecto 
Coimbra não satisfazia. A obra, porélll, 
devia ser feita e se a provincia não 
pude.sse por si só construil-a, deveria so

licitar do Governo Imperial a execução 
de tão importante obra. 

BARRA DO ICAPARA. - Convinha 
, 

basilal-a afim de ser encurtada de mui-
tas horas- a viagem para Iguape. Barra 

de Itanhaeín. - Não havia estudos sa
tisfactorios a respeito. 

NAVEGAÇÃO DE RIOS. - Os rios 
n/a veg-a veis 'eranl o Ti'eté, Parahyba. 
Paranapanema, - Piracicaba, Mogy-Guas
sú e Ribeira de Iguape. Este ultimo é O 

unico que tem sido navegado a vapor, .. 
entre Iguape e Xiririca. Seria de alcan-

• 

ee, melhorar essa navegação. A impor-
tante firma commercial do Rio de Ja
neiro - M'esquita & Cia. - represen
tou ao Governo Provincial sobre uma 
navegação regular entre os portos do 
Rio, Santos, Iguape, Cananéa e Parana

guá, mediant.e a sulJVenção a11nual de 
12,000$000. As vantagens de uma tal 
empresa eram palpitantes, pelo que a 
assembléa deliberaria a respeito como 
fosse melhor. Tinha sido solicitada do 

Governo a desobstrucção do rio ~J acupi
ranga na extensão de 61 kilometros, 
wfim de que fo.lfe navegado por meio· 
de vapores. Essa obra' custaria réis ... 
19 :927$500. O presid'ente aguardava que 
a Assem-bléa Provincial -se manifestas-

se a respeito. 
POLICIA E SEGURANÇA PUBLI

CA. - A ordem publica na provincia era 
completa. Os crimes contra pessoas e', 
bens davam-se em numero ainda infe
lizmente avultado. Em 1865, commette
ra111-se 386 delictos; no anno seguinte-_ 

358 e em 1867, os crimes loram 315. 
Achando-se· a provincia em época exce
pcional devido á. guerra que absorvia to_o , 
das as forças disponiveis, talvez lo",e 
acertado levar a essa anormalidade o· 
grande numero dos crimes. Só a edu
cação poderia dominar os instinctos:. 
perversos e quando todas as camadas. 

• 

sociaes tÍvessenl a força moral necessa

ria para se dominarem, perto estaria a" 
epoca da diminuição da delinquencia. 

PENITENCIARIA. - Fazia honra i 
provincia o estabelecimento Penitenciario, 

. . 

da Capital, soh a provecta direcção do 
brigadeiro Francisco Antonio de Olivei
ra; o pr·e.si-de.nte teceu a este funcclona-
rio calorosos elogios. 

O edificio ainda não estava de todo, 
conclui-do; necessitando-se de réis .... 

30 :000$000 para terminar um dos raios, 
destinados ás mulheres. Funccionavam 
as oHicinas de ferreiro, marceneiro, sa.
pateiro, alfaiate, encadernador echape
leiro. O presidente propunha que foss~ 

creado um destacamento especial de 30' 
praças e oHicial para a guarda do es
tabelecimento. 

CADEIAS. - Existiam na Provincia' 
.36 cadeias e 26 casas de prisão, em sua, 
maior parte em estado de ruina ou ne ... 

-... 
cessitando de grandes reparos. O pre-· 
side"te aconselhava que os reparos fos-· 
senl feitos p'or zonas previamente estu
dadas, afi.m de se sab-cr aquellas cadeias, 
que deviam: ser ureferldas . 

• 

FORÇA PUBLICA. - A Provincia. 
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estava privada de lei de forças para O 

exerci cio de 1867 a 1868, pelo que conti
nuava vigorando a lei n. 29 de 3 de 
abril de 1866. Existiam o Corpo Poli
cial Provisorio, a Guarda Municipal e 
a Guarda Na'cional, Todas essas forças, 

._porém, compunham-se de elementos fra
cos e sem instrucção nlilitar, visto como 
os serviços da guerra absorvianl todas 
as forças e elementos bons para o ser· 
viço do exercito nacional em campanha. 

DIVISÃO JUDICIARIA. - MAGIS
TRATURA, EMPREGOS DE JUSTIçA. 
- A divisão }udkiarria da. provine.!::'. pred
sava ser 'r·e.v.is'ta. As distancia,s ,eralri enor
lnes e os juizes de direito não podianl 
fiscalisar convenientemente os seus suo
'Úrdinados. O presidente refere o caso do 
juiz de direito de Botucatú que para . " ~ . . 
lnspeCClonar e cornglr auctoridades de 
Apiahy era forçado a uma viagem de 
116 leguas, ida e volta. O assumpto ~ta 
dos mais lmportantes, pelo que a Ao' 
sembléa Legislativa devia tomal-o sob 
sua melhor attenção. 

CULTO PUBLICO. - Existiam 128 
egrejas parochiaes e 4 capellas curadas, I 
havendo 26 vigarios collados e 10 pa
rochias vagas. A divisão ecclesiastica d" 

-Provincia _ necessitava ser 111clhoracla, 

porquanto, parochias existialTI onde os 
parochos não tinham rendim~nt(), nen1 

para o indispensav,el á sua subsistencia. 

Os templos precisavan1 de concertos e 
reparos e muita egreja existia Se111 nb
jectos para o culto. O Seminar:o Epis
·copal achava-se enl condições de :lenl 

satisfazer os seus intuitos. Nessa casa 
--de educação, nlinistrava-se ensino não 
,só aos que se dedicavanl á cal'rei~'a sa
ce.rdotal, mas tarnhe1TI a,os que se pre..:. 
para van1 para os cursos superiores elas 
·carreiras leigas. 

SAUDE PUBLICA. - Hom'" alguns 
casos de variola em S. Bento do Sa,)u
cahy, Capivary, Jacare'hy, Nazareth, 
Itú, . Constituição, Sãq Luiz, Bananal, 
Queluz, S. Bernardo~ Porto Feliz e Ca
pital. Não houve epidemia, sendo :;a-

tisfactorio o estado sanitario da Pro
vincia, em ge.r,al. A vaccina continuou a 

ser empregada com resultado. 
CASAS DE CARIDADE. - A San

ta Casa da Capital sob a direcção do 
barão de Iguape, teve de renda réis ... 
15 :045$220 e gastou 22 :458$716 rs. O mo
vimento ioi de 303 doentes, dur?ntc o 
anno de 1.' de julho de 1866 a 30 de 
junho de 1867. O Hospital de Santos 
fundado em 1543 e auctorisado por car
ta regia de 22 de abril de 1555 com to
dos os privilegias elas casas de lniscri
cor dia de Portugal, tem até o presen
te prestado bons serviços. O seu patl'i
mOl1io era de 62 :222$000 rs.; gastou no 
ultimo anno 14 :168$935 rs.; o movimento 
foi de 265 doentes. O Hospital de So
racaba tratou de 78 doentes no ultimo 
anuo. O Hospital do Bananal contlnuJ.
va fechado, por falta de recursos. 

O Hospital de Itú, de recente creação . . 

(16 de junho de 1867) possuia patrimo
nio de 48 :000$000 rs. em apolices; tra· 
tou de 40 doentes. Rste Hospital era di
rigido por 3 irmãs da Congregação de 
S. José que serviam de enfermeiras. No 
Hospital dos Lazaros foram tratados 18 
doentes dos quaes fugiram 8, falleceu 1, 
ficando 9. O provedor barão do Tietê 
rec1anl0u auxilio p.ara que o estabeleci
mento nlelhorasse de condições e pudes
se desenlpenhar os seus encargos. O 
Hospício d·e AU·enados achava-se em es
tado altamente contristador. A seu res
peito dizia o presidente: - "O edificio 
alneaça ruina eminente, além de não ter 
nenhuma das accommodações indispen
saveis ao. fim a que é destinado. Agglo
l11crados em espaço acanhado, os in!e 

lizes 10ucos não só não tênl tr·atamC1lto 
apropriado conlO até não são conserva
dos em condições hygienicas. 

Alguns, se não todos, depois de re
colhidos ao hospicio adquirem outra" 
moles tias, de modo que a tortura mora! 

se aggrava com os soffrimentos physi· 
coso Pode-se afioutamente dizer que o 
hospicio l no estado. etn que se aC~lZl.-, é 
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. -antes uma pnsao 

caridade onde se 
do não combater, 
de moral que se 
certo qua!1do o 
creou e dotou tal 

do que uma casa de 
busca minorar, quan
a terrível enfermich
chama loucura, Por 
legislador provincial 
estabelecimento teve 

vistas muito mai,s generosas. Se iJE.los 
estabelecimentos de caridade se pode jul
gar da .:ivilisação de um povo, quanto 
antes e sem a menor detença deve ser 
melhorado este hospicio. Chamo para 
semelhante assumpto a vossa filais sé 
ria attenção. Sem auctorisação para la
zer as necessarias despezas, quer CCim 

o edifi cio, quer com o melhoramento de 
• 

serviço e no intento de minorar u.") 501-

frimentos daquelles desgraçados, ofiici ci 
em 11 de dezembro ul t imo ao exmo. sr. 
Ministra do Imper io pedundo-Ihe que 
auctori sasse a transferencia dos aliena
dos que aq ui actualmente existem para 
o magnifico hospicio de D, Pedro lI, 
sendo a quantia que gasta a provincia 
com este serviço paga ao mesnlO csta
belecim en to. 

Infelizmente s. excia., depois de ouvir 
o sr. Conselheiro Provedor da Santa 
Casa de Misericordia da Córte, r'e,pon
deu-.me, en1 13 de janeiro ultimo, que se
melhante a,lvit re não era acceítaV'el,vís·· 
to como ' já fôra excedida a lotação de 
enfermos que comporta aquelle hosplcio, 

, construido para 300 alie11ados e tendo 
actualmente 317, numero que póde aii1da 
crescer em consequencia do compromi:J
so tomado com a provincia do Rio de 
Janeiro mediante a contribuição annual 
de 20 :700$000 rs. Urge pois de um modo 
indec1inavel que auctoriseis a presiden
cia a fazer as obras necessarias no edi
ficio para apropriai-o ao fim destinado 
dando-lhe as accommodações necessa-

. 
. rias. Como não ignoraes, o tratamento 
e cura dos alienados constitue hoje uma 
especialidade scientifica das mais impor .. 
tantes. Urge por isso tambem que o ser
viço medico seja dir igido por um alie·· 
nista, pa,ra ser proveito~o. Por certo, a 
provincia t em muitas necessidades ur-

gentes mas não conheço nenhuma lnais

urgente do que a de soccorrer os infe
lizes que urna enfermidade cruel bbriga 
a segregar da sociedade". 

INSTRUCÇAO PUBLICA. _. Assu~
pto importantissimo reclama a mais sé
ria attenção dos poderes publicos. A 
Provincia despendia cerca d'e réis ... 

. 
170 :000$000 annuaes com instrucção p'ri-
maria. Existiam 5.930 alumnos dos dois 
sexos e as materias ensinadas eram: le.i N 

. -tura, escnpta, as quatro operaçoes c ca-
t·ecismo. As ·es<:ola,s pr imaria.s eram 277 
e 4 de latim e francez. Debatiam-se as 
duas magnas questões do ensino livre 
e obrigatorio. A fiscalisação era defi
ciente. O presidente propunha a r efor
ma do ensino publico primario nas se
guintes bases: 

a) Diminuir razoavelmente o numero 
de escolas; b) estabeleceI-as nos loga
res de maior população e em relação 
com o numero de habitantes da provin-, 

cia ; c) facilitar a creação de escolas l,a1'
ticulares, sujeitando-as a razoavel fisca
li sação ; d) crear inspecções r etribuidas, 
tendo por sédes as viHas e cidades ca
pitaes dos municipios; e) estabe1ecer 
nova fó rma de concurso e só conse-ntir 
exames para o professorado na Capital 
e em presença do presidente da provin
cia; f) melhorar os ordenados dos pro
fessores; g) garantir-lhes definitivã~· 

mente O direito á j l1bilação; h) estabe
lecer " respectiva penalidade, desde ·a 
simples admoestação a té a perda da ca
d,eiT.a. ,adminíist rativame nte ,: i) )gar1an
til-os contra os caprichos e interesses 
occasionaes, dando-lhes mais estabilida
de. Quanto ás cadeiras de instru.:ção 
secundaria o presidente era pela sua 
extincção, por entender que a Provinda 
só é obrigada a dar gratuitamente a ins
trucção primaria. 

Seminario de Sant'Anna - Este es: 
tabelecimento não satisíazia os seus in
tuitos e devia Ser reíormado no senti
do de se tornar util ou então extincto. 
pelo que o presidente pediu á. Assem-
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bléa que ent·end·endo conservaI-o désse 
ao Governo, meios para pol-o , em pé de 
podêr ser proveitoso. No Seminar!c de 

',Sant 'Anna , ens inava-se le itu ra. escripta, 
e officio de alfaiate a 25 a lumnos. ex;s
tln-do além da casa occupada as despe
zas com um director, capellão, m~dico, 

professor,. 'mestre -alfaiate, s erventes, -o 

que tudo custava 12 :520$000 rs. 
Seminariodas Educandas. estabeleci

mento de utilidade, achava-se nial admi~ 
nistrado, sem recursos sufficientes c mal 
instalIado. N elI e existiam 40 meninas, 
muitas das quaes já moças e sem des
tino, quando delle sahissem. Este pro-

• 

blema chamava fi aflençãô dos poderes 
publicos, porquanto a Provincia n ão po-

. . 
dia desinteressar -se de moças pobres 
que sahis sem do Seminar io para darem 
lugar a outras. Ell as r et iravam-se com 
algum prep aro, sem poderem dédicar-se 
senão a trabalhos domesticos. Assim, era 
preciso que se reformasse a organisação 
do S em111ario no sen tido de terem as 
moças r etirant es meio de ganhar a sua 
vida, de um modo honesto e indepen
den te. No magisterio publico ou parti
cular, as sem inaristas poderi"am encon
trar profissão decente, mas para isso 
era preciso dar -se-lhes a necessaria edu
cação. 

A casa necessitava de urgentes repa
ros e a limitação do numero de a lumnas 
era indispensavel. (J' presiden te cogitava 
de substituir a direcção do Seminario, 
mas isto faria com o devido criterio, 
porquanto desejava estudar com atten
ção as qu.eixase .r eclamações feitas con
tra o estabelecimento. 

CATECHESE E CIVILISAÇÁO DOS 
INDI GENAS. - Continuava sem pro
duzir os fructos d esejados, entendendo o 
presidente que as despezas com esse ser
viço deviam ser geraes e não próvin-

• -Claes. 
COLONISAÇÁO. - Dizia o presiden

te: ~ "Nenhuma out ra provincia tem
se esforçado . mais do que a de S. Pau
lo para operar ·a grande obra da sub.s-

. . . .... . 

tituição do braço escravo. Nenhuma (01'

mou mais nucleos coloniaes ; e para que 
melhor fique isto conhecido bast" fazer 
uma ligeira re.s·enha dos que têm eX:;3-

l ido e de que apenas restos se conne-· 
cem. A provincia t em tido colon ias: Co--
10nia Sete Quedas - no mun ic ip io, 
de Campinas, pertencente a Joaquim 
Bonifacio do Amaral, fundada a 26 de, 
maio de 1852;. Colonia .Morro Gra n
de - no municipio de Jundiahy, pcrt ~n- · 

cente a João Eufrosino de Oliveira Qnei
roz. Bery - no municip io de Rio Cla- · 
ro, pertencente ao dr. José Elias p ,,_. 
checo J ordão, fu ndada em setembro de' 
1852. S. J eronymo e Santa Baruaca -:
no município de Limeira, pertenc~at e ao · 
senador F rancisco Ant onio de Souza · 
Queiroz, fundada em 30 de mai" ...... 
1852. T apéra - no municipio de Cúnpi-, 
nas, pertencente a d. Maria Ianocrncia; 
de Souza. Bôa Vista - no municipio 
do Rio Oaro, pert encente a Benedicto 
Antonio d e Camargo. fundada em se
tembro de 1852. Colonia Morro Azul -- . 
no municipio de ' Limeira, pertencente a . 
Joaqu im Franco de Camargo, f,""dada . 
em 15 de setembr.o de 1852. S. Louren
ço - no mu niCip-io da Cons t ituição, per· 
tencente ao commendado: LUIZ Antonio·· 
de Souza Barros, fun dada ( .111 8 de de- o 
zembro de 1852. S·enador Verguei
ro - no munieipio da Liln-eira, per
tencente ao mesmo senador, começada, . 
supponho, em 1847. Santo Antonio -
no municipio da' Constituição, perten
cente a Elias da Silveira Leite. No
vaes - no municipio de Lorena. Va · 
radar - no municipio de Santa Isa
heI, pert encente ao capit ãD Joaquim An
tonio Mendes de Andrade. Co!oni. -
no nlunicípia de P irassu nunga, perten-· 
cente a João Ferre ira de Camargo. Co
lan ia - no m esmo municipio, p~rten· · 

cente a Frandsco ·da Silveira ,Campos . 
Colonia - Idem, pertencente a Manoel" 
J oaq1lim de Oliveira Leme. Calonia _ . 
Idem, pert encente a Dionisio José Fran-
co. Colon'ia - Idem, pertencente ao se-o 
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.nador Francisco Antonio de Souza Quei
r oz. Co lonia Lagôa Nova - no muni
cípio de Limeira, pertencente a Joa
·(rui m Fr.anco do Ama.ral. Colonia _.
Idem, pertencente a Raphael Antonio 
de Sampaio. Colonia - Idem, perten
·cente a Lourenço Franco da Roch a. Co
l onia - S. Joaquim _ no municipio de 
J undiah y, pertencent e a J oaquilll e en~

di cto de Queiroz Telles, fundada em 2 
. 

·de setembro de 1853. Lagôa - no mu-
nicipio de U batuba, pertencen te a Al-. -
b er ico Robi lard, fundada a 7 de plho de 
1853. Morro Gn :lde - no municipio cio 
.Rio Claro, pert ehée:llc a J oão Rlb e;ro 
dos San tas Cam argo, fundada a 20 
.de agos to doe 1853. Colonia- Bôa 
Vi'sta - no n1u.nicipio de Bragança, 
_p·er,t encente " J oã'Ü Leite de Mo
raes Cunh,a, f.undada em 14 de se
t-embro d e 1853. Santo A nt'Onio - no 
municipio dp Jundiahy, pertencente a 
An ton io de Queiroz Teíies , fundada em 
julh o de 1854. São José - Id-om, per
tencente " Antonio Joaquim P ere i,.a 
Guima rã'es, fun.dada em 30 de julho de 
1854. Tatú - no municipio de Limeira, 
.qe Candido José da Silva S erra, fundada 
em outub ro . de 1854. Dores - no mn
nidpio de Caml'in<t5, de Pedro José dos I 
Santos Camargo, fundada em 1.0 de ,c
tembro de 1854. No mun icípio de Bra

:gança, de J oaquim Mariano Galvão de 
Moura Lacerda, fu ndada em 24 úe 1e
zembro doe 1854. Col'Üllia - Cresciuma I 
- no munic ipio de Pirassununga do se
nadO!" Francisco Antonio de Souza Quei
ro z, fundada em 1854.· Canvitinga - no 
munic ip io de Rio Clar.o, do dr. José 
Eli as Pacheco J ordão, fu-n<lada em julho 

de 1855. Flor'enc'e - no municipio d~ 

Campina-s, ·de H ercules Flor-ence, funda

da em 20 doe -set embro <l e 1855. Nova 
-Germania - no mmiicipio de Parahybu

na, de Carlos Kruges, fundad-a. em 1855. 
. 

Colonia - no municipio de Campinas, 
<l e F loriano de Camargo P enteado, Íun
,dada ·em 22 de s,etembro de 1855. Colo-

,'-

• 

nia - Idem, Antonio Rodrigues Barbo· 
sa, fu ndada em 4 de j'unho de 1855. J e
tubá e Bôa Vist a - no municipio de 

. 
S. 'Sebastião, de Manoel José V-ieira de 
Macedo, fundadas em J.P de setembro 
de 1855. ' Independencia e Paraiso -- no 
111unicip io de Taubaté, pertencentes - a 
Monteiro e Filho, funda-das em 7 de 
ago&to t 28 (,de out ubro . ete 1855. 
Colonia -- Pouso Alegre - no mu-

o 

nicipio de Araraquara, per t encente a 
Francisco Gomes Botão, fundada em :2 
de ju lho de 1855_ Colonia - no muni· 
cipio do Rio Claro, de Domingos José 
da Costa Alves, fundada em 24 deagos
to de 1855. Morro Grande - no mu ni· 
cípio do Rio Claro, de D. An na J oaqui
na Nogueira de Oliveira, fundada em 
janeiro de 1855. Angelica - Idem, de 
Vergueiro & Companhia, fu ndada em ju
lho de 1855 .. Bôa E sperança - no mu
nicipio de Campinas, de Antonio de Ca
margo Campos, fundada em 1856. La
ranj al -' Idem, de Luciano Te.ixeira 
Nogueir· .. , fundada. em julho de 1856_ 
Capitão Diniz - na Lim"e ira" do ca 
pitão Joaquim da Silva Diniz, funda· 
da em 1857 . 

O numero de colonias particulares fun
dadas nas épocas descrip tas, prova que 
o espirito publico es tava di sposto a fa
zer a completa substituição do trabalho 
do escravo pelo do braço ·livre. Os etn
ba raços, porém, que especialmente a 
propria legislação do paiz oppõe a per
manencia e des envolvimento da co10ni
sação entre nós. t em occasionado a per
da 'quasi comple ta de todos os esforços 
empregados. De todo's esses nucleos co · 
loniaes, estabelecidos aliás com sacrifí
cios extraor-dinarios dos particulare s, o 

que resta ? A grande colon ia lb icaba 

fundada pelo illustre senador Verguei

'0, de honrada memoria, está em deca

dencia, não satisfaz já aos empenhos de 
sua cr-eação. Com grande · tenacidade e 
supetandQ muitos prejuízos, o honrado 
se. sellador Souza Queiroz tem . podido 
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manter até o hoje na sua fazenda de 
.s. J eronymo, munidpio da Limeira, do~ 

~OO allemães que recebeu em maio de 
1852, 114 homens, 112 mulheres, entran
do neste numero 43 menores nas cidos 
no Brasil, .. mais 8 familias com 31 in
dividuas ent rados no anno proximo pas
·sado. 

Esta gente tr ab.alha em cento e vin
te e cinco mil br.aças quadradas de t er
ra, onde cultiva cereaes, além d e 
100.800 pés de café cujo fructo colhe de 
parcer ia. Entendeu convenient e o m es
mo sr. senador Queiroz em face das 

• o . • ,"," 

Clrcumstanclas que a 11111guem sao Ja 
occultas, formar nuc1eos de lavradores, 
de gente do paiz. E o tem conseguidú, 
prestando assinl um relevante serviço. 
Na·quella mesma fazenda pôde, no lagar 
denominado - Santa Barbara - re
unir 56 famil::!s hras ileiras l ás qúaes se 
• • Juntaram maIS ,', po rtuguezas: este nu-
cleo conta hoje 2'J"J individuas, dos quaes 

92 são menores de 10 ~nnos . Cultivar 
na área de 69.000 braças quadradas de 
terra, cereaes e tem 112.500 pés de café, 
cujo fructo colhem de parceria. Na fa
zenda - ,Cre scium al, município de Pi
rassununga, pôde mais reunir 1~ famílias 

• 
nacionaes, COll1 81 individuos, que all1 
cultivam I!. 500 braças quadradas dê ter
ra e tratam de 19.500 pés de café, do 
mesmo modo que os outros. Dos alle
mães que estabeleceu nes sa mesma fa
zenda, restam-lhe 206 ind ividuas, dos 
quas 68 são menores. 

Como os outros, têm 13. 600 braças 
quadradas de terra e tratam de 98. iOO 
pé s de café. Na Fazenda Martyrios, mu
n icipio do Amparo, pôde formar o mes
mo cidadão outro nuc1eo nacional. Com
põe-se de 24 familias ás quaes se ajun
taram 2 ailemãs e 2 portuguezas. Só as
sim tem o sen'ador Souza Queiroz po
dido mant er as suas calonias. O sr. conl
mendador Luiz Antonio de Souza Bar
ros tem s ido dos mais tenazes na acqui
sição de colonos allemães. Não tem pou-

o pado es fo rços e sacrificios para dar es -

tabilidade ás suas colonias. Principiou I em 1852 a formar a de S. Lourenço, cpm 
. 27 [amitias. Constantemente tem impor

tado novos colonos e só assim pode hoje 
contar certa de 750 individuas. Despr~-

, . .. 
saram, porem, estes os seus . pnmlttvos 
contractos de parceria e hoje fazem 10-

càção de seus serviços. Apenas vão 
• 

ajuntando algum dinheiro, tratam de 
despedir-se. 

Ainda duran te o annO proximo pas
sado sah iram 21 familias, levando cer
ca de 20 :000$000 rs. Durant e o mesmo 
anno importou o dito ·s r. c{).mmendador 
Barros S2 familias qu·e mandou vir da 
Baviera e de Baden, de s·ejando dar 
maior desenvolvitnento á cultura do al
godão; est es novos ',colonos se renv, ;! · 
ram a isso ao chegar, obrigando assim 
aqudle sr. a remettel-os para a sua ou
tra colonia de S. Lourenço. Não vos pa
reça inutil e de simples ostentaç1io, a 
enumeração que acabo de fazer " com 
a qual não produzo certanl·ent e urna nOM 
vidade parâ vós. E' el1a, porém, o ma is 
poderoso a·rgumento con tra o v icio qu e 
tem presidido á creação de colonias en
tr e .nós, - a má esc.olha dos -colonos, 
a falta de lii>erdade, como deve esta 
ser ellt endid·a nesta matel"Ía e ~c'Jrctudo 
os inconvenientes que a nOSSd legi sla. 
ção geral oHe rece ao immigra'1te pro
veitoso, que viria sa t is fazer a ll cl:css ida
de que o reclama". 

JARDIM PUBLICO. - A '1C'h,l des
te estabelecimento era insu ff íc lellte, 
sendo necessaria a quantia de 6 :000$000 
r 5. para qu e o Jardirl1 tive$sc cons er· 
vação e desenvolvitnento . .Ela urgente 
o reparo dos muros e o restabcle.:iInen-, 
todo encanamento d'agua ao grande 
tanque, peça principal do Jardim. Atei 
es tabe leceu não poder o inspec tor do 
Jardim s-er demittido senão em virtude 
de sent·ença passada em julgado; e 
tambem concedeu ao capitão Antonio 
Bernardo Quartim _o usufructo por 3,1 
annos no terreno do Jardim de u/na 
área de 14 braças por 28 para o mc;'JlJO 
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capitão edificar uma casa. O presidente 
pedia a revogação do primeiro artig'o qe 
lei e auctorisação para desembaraçar a 
Provincia da inconveniencia do usufru

eto. 
ILLUMINAÇÃO iDA CAPITAL -

Foi contractada pelo systema de gaz em 
26 de dezembro de 1863 com Francisco 
Taques Alvim e José Dutton; mas até 
25 de dezembro de 1867 a obra não es
tava feita, pelo que pediram prorogação 
do prazo que lhes foi concedido pelo 
presidente antecessor até dezenlbro de 
1808. A illuminação que se fazia na Ca
pital ainda era a kerozene que só seria 
substituida pela de gaz. O presidente 
aconselhava que por modo algJ1m devia 
s'er concedida nova prorogação, porque 
era esse um dos embaraços que priva
vam a cidade de melhoramento tão re-
clamado. • 

ABASTECIM,ENTO bÊ AGUA PO
TA VEL A' CAPITAL - A população 
era pessima e escassam·ente servida de 
agua. A situação de tão importante as-
• 

sumpto era como se vê a seguinte: -
H Por contracto celebrado por um de 
meus dignos antecessores, elll 22 de ju
lho de 1854, se obrigaram os drs. Felicio 
Ribeiro dos Santos Camargo e Carlos 
Rath, mediante o privilegio por trinta 
annos, e uma subvenção dos cofres da 
provineia de 20 :000$000 rs.,. paga vel ·em 
determinadas épocas, a abastecer esta 
cidade com 80.000 medidas d'agua dia-
ríamente, e 
zes, fazendo 

canamentos, 
do-se mais 

a construir quatro chafari-
• • para ISSO OS n'ccessanos en~ 

reservatorios, etc., obrigan
(art. 15.') a tomar a agua 

necessaria para tal abastecimento· em 
sua nascente no lnorro d·e Caguassú e 
suas circumvisinhanças, bem como (art. 
16.') a empregar no encanamento tubos 
examinados e approvados pelo governo 

e de que. ficarialn anlostras na S·ecre
taria da Presidencia. Dev:am ser os tu

bos de asphalto. 
A obra teria de ser r,omeçada dentro 

de seis mezes e conc1uida no praso de 

tres annas, a contar da data do con
traelo (art. 6.'). Entretanto o contracto' 
peccava pela base. No morro de Ca
guassú não havia agua sufficiente para. 
o abasteéimento estipulado. Esse con
tracto, fundado principalment·e na cana 
lisação das aguas desse morro para for-
necer a esta Capital 80.000 medidas d'a
gua, era por isso meSlno inexequivel. Os. 
empresa rias r·econheceram desde logo a: 

impossibilidade de levar a effeito a sua, 
(~mpreza e não deranl começo á obra 
dentro dos seis mezes estipulados. Elles,. 
oo'ré'111, bem como o Governo da Pro
vincia, se conservaram em' silencio até'. 

20 de outubro de 1866, 2 annos e 3 me
zes depois do contracto. Nessa data o· 
empresario Camargo requereu a respe
ctiva rescisão. pedindo ser indenlnisado.·, 
do valor dos materiaes comprados. Ou
vido o outro empresaria Rath, declarou' 
que convinha na r,escisãoJ mas receben~ 

do por sua parte a importanoia de rs. 
10 :000$000 como indemnisação de traba-· 
lhos preparatorios d'art·e e estudos por' 
elJe feitos. 

Q Governo Provincial mandando exa-
lninar por engenheiros H capacidade dos; 

, mananciaes nlencionados e obrigatorioE 
\ 

110 contracto, e [·econhecendo que não-, 
davam a quantidade de agua precisa 
para a ,execução do me-s·mo contracto,. 

por acto da mesma data (20 de outubro 
de 1866) ordenou ao Procurador Fiscal' 
do Thesouro Provincial que propuzess·e· 
no Juizo competente a devida acção de 
l1ullidade e rescisão; reconhecendo, po-

. 
rém. no m'esmo ado, direito aos eln-
presarios a serenl indemnisados do jus_o 
to valor dos materiaes comprados e des
pesas feitas devidamente comprovadas, 
Esta ordem da presidencia tambem não· 
teve execução até hoje; não se propoz. 
a acção, e nem se liquidou a indemnis,a

ção. Em 11 de dezembro d·e 1866, o em~ 
presariG Camargo requereu que, nada. 

tendo a oppôr á rescisão, visto corno de. 
facto era inexequivel o contracto, se lhe 
mandasse pagar a import,ancia de réis. 
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n :167$290, va,lor dos tubos d'e asphalto 
(approvados pelo Governo) , que havia 
mandado vir da Europa, e se achavanl 
já . nesta Capi tal. 

Ouvido o Thesouro Provincial e o 
r·espect ivo Procurador Fi scal, sobre tal 

11 m dos ac tuaes empresarias, luan ift sta 
qu e fez elle por s i mesmo os exames ~. 

explorações . Neste caso não foi o erro 
só do governo; D,S empresa rios pelo 
menos são com es te comparticipantes 
ne lle, e o re sultado do erro não deve 

requerimento, opinaram eIles pela nega·- , com jus tiça pesar então sobre o Gover-
tiva, como ver eis do oHiclo e parecer, " 

que ajunto, sob ns. 42 e 43, aos anne-
xos. Contra esse voto fiscal graves ob
jecções se levantam. Na verdade, para 
resolver C011;) cert·eza, é mister decidir 
previamente uma questão preliminar: 
quem det erm inou a existencia de agua 
sufficiente no manancial obrigatorio pelo 
contracto? O Governo ou os empresa
rios ? Quem fez os estudos previos e 
estabeleceu esta condição ess-encial do 
contracto, e unica de que dependia a 
exequibilidade do m esmo contl'acto? 
Que o Governo mandou por sua conta, 
e sem instrucção dos e·mpresarios, pro
ceder a estudos sobre as qualidades e 
existencia das aguas e " sua sufficiencia, 
se demonstra com os officios do cng"
nheiro Tourinho, qu·e vão juntos aos an
nexos, sob n. 44. Que o Governo accei
tou est"s informações e imprimiu ;,S 
mesmas o ca racter de certeza official, 
o diz o meu digno antecessor que ~ ele

brou o contracto, no seu relataria de 24 
de outubro de 1864, á pagina 29. 

Que sob essa bas e (exi stencia de agua, 
sufficiente ·e em manancial determinaJo) 
foi celebrado o contracto, o diz o me3-
mo relatorio no ultimo periodo. da pa-

. 
gina citada. Nesta hypothese,e não at-
tendendo a nenhuma outra condição, o 
·erro qu e fer e essencialmente o mesnlQ 
contracto e o torna in e.xequivel parece 
ser do Governo ; portanto os empresa
rios não devem ser prejudicados quan
to ao valor do que legitimamente d~s

penderam. Mas contra um tal dirc,to 
dos empresarios se pode aJIegar aiguma 
cousa de valioso tambem. Encarada a 

-
questão por outro modo se terá con-
clusão div·ersa. A proposta que ajunto 
aos annexos, sob n. 45, e em Que figu"a 

, 
no. D es,de qu e os empresarias não po
di am s er coagidos a àcceitar o contra_ 

cto, e por seus proprios inter·e sses de
viam conh ecer perfeitamente as obriga
ções que contrahiam, só elles podem s·er 
pr ejudic.ados por sua injustificavel in 
cuda e descuido, sem que diss-o possam 
p·edir indemnisação a quem qu er que 
fôr. 

Mais ainda s e robustece esta opinião, 
quando um dos empresarios pede i11d·e
mnisação cle seus trabalhos e estudos 
prévios, que avalia -em réis 10 '000$000; 
taes tr,ab alhos e estudos o impossibili
tam de a!Jegar agora o erro capital do 
contracto. E, demais, se as obras deviam 
ter sido começadas dentro de seis me
z,es ·e o não foran1, s·en1 que dis,so se 
ap ercebess e nem Governo, nem empr·esa
rios; se tal falta não pode ser justifi
cada senão pela imposs il;>ilidade d-e ser 

• 

levada a . e.ffeit o a empresa; como jus-
tifi ca r a acqu isição de materi·al para a 
mesma, quas i dois annos depois ; se
gundo se ·evid-encia do seu citado reque
r imento, de 1l de dezembro de 1866, c· 
conta qu e o aCOlnpanhou, quando, já 
conhecido o erro, devia111 ter cuidado an
tes ·em rescindir um contracto cuja base· 
era reconhec ida falsa? 

. 
Uma cons ideração, porém. não deve 

ser despresada: se a condição de • pnn-
cipi o da obra dentro de s·eis nlezes não 
foi executada. se a de tres annos, l;ara 
a conclusão delta, deixou tambem de ser 
observada, pres·entemente e quando são 
passados quasi quatro an uos depois do 
contracto, o que é es te já 1 que Íorça 
tem, que direito pode ainda produzir? 
Quanto. a mim, o contracto caducou e 
nem para fazel-o desappareceré mister. 
qualqu er acção judiciaria. Reduziu -se a 
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~,~~ç : impres tavel, desde que os interes
:' ;;f~ .'f:; o deixaratn cahir em verdadeiro w _ _ ~_ 

• 
co'"'!1 !11isso. N estes termos uma Ul11ca ques-

t ~;o ha a resolver :-Deve ou não ser paga 
a indemnisação, attento o desenvolvimen
to, que vos exponho, da ques tão' Como 
j á vos di sse, um dos lueus honrados an
tecessores, por acto expresso, reconhc!
C-EU o direito a essa indemnisação, che
gando até a definil-a. Eu, porém, não 
me julgo auctorisado a fazel-a diecti
va, porque só a Assembléa Legisla tiva 
Provincial o póde determinar, atlctori
sando o respectivo pagamento. Subm~t
to, pois, o negocio á vossa sabia apre

ciação. 
Uma solução, me parece, harmonisará 

os djversos interesses , e proporcionará 
aos habitant es d·esta Capital a satisfa· 
ção indeclinavel da fa lta que actual
mente soffrem. Celebrar com O empre
sario Camargo novo contracto sob ba
ses verdadeiras e exequiveis, preceden
do os necessários estudos, empregando 
elle na nova obra os mat eria es de que 
pede indemnisação e que assim não .,e
s.arão aos Cof.res Provinoiaes. Temos a 
l ei n. 72, de 1866, que auctorisa o go
v·erno a celebrar novo contracto COUl 

qu~m qu er que se qu eira encarregar do 
encanamento das aguas da Gantareira 

.para a Capital. Es sa lei, porém, não per_ 
mitte garantia de juro. e nem consente 
qualquer subvenção a,~ empresario. Sem 
isto, e quando a mesma. lei obriga a dar 
gratu itament e 4 chafariz es, sendo dois 
no bairro da Sé, ·c un1 em cada Ulna 

das fr eguezias, Braz e Santa Ephigenia, 
haverá quem tome o encargo? 

O tempo deco rrido de 1866 at é agora 
s·em que tenha appar ecido concorrent e 
a essa enlpresa, me pa-rece que prova o 
contrario. Entretanto o abastecimento 
de ,agua potav-el á Capital é d~ urgen
tissima necessidade. E eu junto as mi
nhas ás sülicitações do povo desta ci
dad e, para que delibereis de modo a que 
s~c possa realisar esse melhoranlento in
dispensavel, obrigatorio para os poderes 

Provinciaes, em bem até da salubridad~ 
publica que o reclama. Quanto ao em
presario Rat h, elle que vos requeira O 

que julgar de seu direito. Sua preten
ção, porém, quant o a mim, ê absoluta
nlente insustentavel n. 

THEATRO DE S. JOSE'. - No re
latorio pr·es idencial ioi feit o o seguinte 
historico sobre aquelle thea tro e por ser 
a narrativa minuciosa e interessante 
aqui s.e reproduz: - .. C01TI summa es 
forço pude obter mai s exactas infor
mações r elativamente ao ~mbrulhado 

negocio do Theatro S. J osé. E' t al a 
confusão do que se ha feito, tão pouco 
t em merecido nesta mater ia os interes
ses da provincia, que urge, acautelan
dü-os, definir as causas como ellas devem 
ficar 'estabelecidas em relação a este ob-

I 
jecto. Para qu e bem se avali.e o estado 
actual de tal negoc io, cumpre conheceI-o 
desde a sua origem, acompanhaI- o na 
succes'são infeliz dos factos qu e s·e têm 

dado. 
Auctorisou a lei n. 30, de 10 de maio 

de 1854, a contractar com o capitão An
tonio Bernardo Quartim a construcção 
de um theatro nesta Capital, segundo O 

plano, e com a s condições por elle apre
s·entadas, dando-lhe o governo a quan
tia de 28 :000$000 rs., metade do orça
In ento, que elle tambem apresentár.a, no 
valor de S6 :000$000 rs., ficando o thea
tro pertenc·endo á provincia e ao dito 
capitã o. Em virtude dessa lei celebrou 
O Governo com el1e, em 16 de setem
bro do m·esmo anno, um contracto no 
qu al se estipulou: 

L" Que fosse o theat ro ed ificado no 
b·arracão da rtLa do Carmo, pertenc'ente 
á Camara Municipal, desapropriando-se 
os t errenos qu·e pa'ra isso fossen1 !1 eces-

• sanos. 
2." Que r egular ia para a obra o or-

çamento referido de rs. S6 :000$000, além 
de m,ais 19 :293$200 rs. , em quanto se 
avaliou a mudança, para o dito barra
cão, do que se achava empr·egado para 

il! 

o mesmo fim no Largo do Pal.ã'cio. 

• 



3.0 Que a provinda concorreria com 
metade do valor do orçamento, ..... 
(28 :000$000) que pagaria ao empresa rio 
em tres prestações, a primeira, logo que 
fosse assignado o contracto, e a se
gunda e terceira a praso de um e dois 
annos, ficando por isso a provincia e 
Quartim socios na E-mpres.a. 

4.° Que fosse concluida a obra no 
pra<zo de tres annos e meio. O capi tão 
Quar tim receheu, em 22 de setembro do 
mesmo anno os 9 :333$333 rs. da primei
ra pr es tação. A . lei n. 14, de 9 de abril 
de 1855, approvouesse contracto com 
as seguintes alterações: 

1.' Que o theatro seria edificado em 
lagar que o Governo des/gil,asse, sc
gundo o plano por este approvado, de· 
vendo ter 82 camarotes distribuidos em 
4 ordens, com dimensões suffici-entes 
pará 4 assentos na frente de cada um, 
um a tribuna pr incipal, 500 assentos de 

, . 
platea, sendo destes 128 caoeiras; um 
salão para bailes e accessorios neces-

• 

sanos. 

2.' Que o orçamento da obra estava 
em 100 :000$000 rs. dos quaes a provinda 
pagaria metade, ficando por isso o em
presar io sacio com eUa em metade do 
edifício, devendo as obras s"er começadas 
trin ta dias dep ois de sanccionada essa 
lei. 

3.'" .Que o Gover~o entregari-a ao Cln-
• • presa rJO o terreno necessano para essa 

construcção, fica ndo auctorisado a des
pender com a acquisiçãó do nl'eSlllO ter
r eno até 22 :000$000 rs. 

4. ' Que se deduzisse do que a pro
vinci a lhe tinha de dar de sua metade, 
os 9 ::333$333 rs. já rec·ebidos, menos rs. 
600$OàO gastos pelo mesmo empresario 
no começo da obra no lagar do barracão 
do Carmo. 

5.' Que a mobilia do salão de baile 
e decorações scenicas serianl forn~cidas 

pelo empresarlo unicamente e ficar ia m 
pertencendo ao -edificio. 

6.' Que a provincia só poderia di;-

407 

, 

por da metade que lhe pertenceria 20 
annos depois de conclui do o ·edificio, etc. 

D esde logo foi callando no espir ito da 
Assembléa Provincial, que este negocio 
não ia caminho regular; e só a isso se 
póde attrlbuir a disposição da lei n. 31, 
de 7 de ma io de 1856, a qual no art. 29 
estabeleceu J - qu e fosse Quartim, con
cluida a obra obrigado a prestar contas, 
em bem (].e se conhecer se havia cum
prido as condições a que estava obri
gado; e auctorisou o Governo com ple
na faculdade para de accôrdo com O 

mesmo Quartim rescindir totalm elüe o 
contracto. Infelizmente não foi isto fei
to, como convinha aos interesses da pro
vincia. Insistiu o empresario na exe
cução do contracto qu·e celebrára em 16 
de setembro de 1854 e assim não con
sentiu na rescisão; mas em 1.(> de feve
reiro de 1858, qua tro annos depois do 
prim·eiro contracto, e tres de"pois da lei 
de 1855, conseguiu do GovernQ uma no-

• 

vação daquel1e, e se obrigou : 
1.0 A edificar <) th eatro no canto es~ 

querdo da rua do Imperador, com fren
te para o largo áe S. Gonçalo, em ter
renocomprado pelo Governo. 

2.° A construir o theatro segundo () 
plano approvado pelo Governo. 

3.° A dar começo á obra 60 dias de
pois de assigna·da a novação. 

4: A receber da provincia em lagar 
de 50 :000$000 r s. j á est ipu lados, apenas· 
30 :000$000 rs, além do que já existia em 
poder do empresario. 

5: A concluir a obra no praso fixo 
de 3 a,nnos. 

Em virtude d·este novo contracto foi, 
no dia 11 de abril de 1858, lançada ·a 

• 

primeira·· pedra do theatro, que então 
foi denominado de - São José -. O 
praso estipulado devia findar no dia l.~ 

d·e fevereiro de 1861. A lei n. -19, d·e 4 de 
maio de 1858, no art. 11, mandou dar ao 
empresario mais 12 :000$000 rs. para uma 
quarta ordem no theatro e auctorisou -
até quanto fosse necessario - para a 
desapropriação de t er r·enos para os fun-
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dos do mesmo theatro, e para as obras 
que para esse ac.cr.escimo fossem preci
sas. A lei provincial 11. 27, de 11 d'e 
maio de 1859, no art. 40, approvou um 
plano adaptado para maior solidez do 
edificio, auctorisou desde logo o Gover
no a pagar a metade com que devia 

•• • concorrer a prOVlnCla, e maIS a empres-
tar ao empresario 25 :000$000 rs. em tres --. 
prestações, devendo esse emprestimo 
s-er pago em prestaçJ$ ;5 annuaes depois 
da conclusão da- obra, quando f icaria o 
edificio hypotheca-do ao reembolso do 
emprestimo! 
. -A provinci.a concorria C0111 a sua par
te, e emprestava dinheiro ao seu sacio 
pam faze r dfectivo o que a este per-

- -

ten cj.a ! Em 26 de maio de 1859 novas 
estipulações fo ram fei t as entre o Go
vern o e o capitão Quartim. Por e1las 
elevou-s·e o orçamento da obra a rs. - ., . 
226 :439$000, e prorogou- se o praso para 
a C"onc1 'lsão da mesma por mais seis me-' 
zes, pmso que acabari a em 1.' de fe
vereiro de 1862. Os 25 :000$000 rs., aucto
ri sados pe'la lei de 1859 foram recebidos 
pelo empresario em 1.0 de jun ho de 
1859, na fórma auctor isada. Por despa
cho do Gov-erno, de 10 de abril de 1860, 
foi ainda prorogado o praso menciona
do por mais dez mezes: em virtude do 
que d evia findar no dia 1.0 de dezembro 
de 1862. Ainda veiu a lei n. 16, doe 3 de 
agosto de 1861, que no art . 35 auctori
sou o pagamento do que se restasse a<> 
empresario da metad e que a provincia 
devia, segundo o contractado em 26 de 
maio de 1859. 

Em virtude desta lei r ecebeu o capi
tão Quartim H3 :219$500 rs . Acha-se lan
çado no livro da port a da Secretaria do 
Gow~rno um despacho de 30 de dez'em
bro d'e 1863 - Como requer -,- dado em 
requ erim ento do empresaria, segundo (, 
con sta, pedind o ainda prorogação de 
praso. Não vos posso informar a quan
to alcança esta nova prorogação, po~-. _. 
que o re'quenrnento nao eXlst'e na mes-

- -. 
ma S ecretaria e alli nada se sabe a res-

pe ito do seu conteúdo. O ultimo acto 
ace rca des te negocio é a ordem do Go
verno, de 1.0 de fevere iro de 1864, r eite
rando duas outras de 16 e 22 de janei
ro anter iores, pelas quaes se mandou dar 
ao mesmo empresar io, sob o titulo -
de mais segurança da obra - ainda rs. 
12 :040$000 rs., que eHe recebeu. De to
das as quant ias r-ecebidas acha-se garan· 
tida a de 25 :000$000 rs. (empresti ilJO) 
com fiança do exmo. Barão do Tieté 
e do restant e com fiança até 10 :000$000 
,-s. de JQsé El ias de Paiva, 'e de Joa
quim José de ~.fa cedo pelo mais. 

Eis a historia da malfadada obra do 
theatro de S. José desta Capital e cui' 
moralisação d eixo completamentp. , ao 
vosso criterio. D e tudo. porém, o que 
ha de certo é : D espendida pela p rovin
cia e que foi entregue ao cap itão An
tonio Bernardo Quartim a quant ia de 
ISO :759$493 rs. como consta irre cusave1-
mente dos assentos do Thesouro Pro-

--

vincial, não incluindo nisso 20 :285$580 
,-s . gastos com a desapropriação. O sa
crificio feito pelos cofres provínciaes 
monta pois a 171 :045$073 r s. Para maior 
·esdarecimento vos apresento nos anne .. 
xos, sob n. 46, a conta dos dinheiros re

. cebidos _ pelo capitão Quartim. E ste em-
presario assim favorecido, não concluiu 
a obra no tempo estipulado, não pres tou 
a té hoje conta dos dinheiros recebidos. 
O edificio do theatro está por concluir 
,e muito para isso lhe falta ainda. 

Entretanto o empresario o aluga pOl 
sua conta, sempre que ha companhias 
quedo mesmo edificio se queiram uti
lisar. Devo prevenir-vos de que, segun do 
sou informado, o requer imento no qual 
foi proferido o despacho que menc ionei, 
de 30 de dezembro de 1863, pedia a pro-- ~ , . . rogaçao de praso ate que a provmCla 
sat isfizesse o pagam ento da metad e pela 
qual estava obrigad-a. Mas se tal contém" 
o requerimento, o - Como requer -, 
nenhum valor pode produzir: primeiro, 
porqne o praso do contracto, sem que 
opportunament e fOsse reformado, ,esta·· 
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os trabalhos estatí sticos não era suHi
cien te, n em para grat ificar a quem se 

.mente concedidas ; seg undo, porque cum- i occupa ss-e de r ecolher dados necessa-

va íi ndo desde d-ez embro de 1862, in- I 
i ·cluidas t oda.s as prorogações anterior-

, 
prido como foi, o disposto n o art. 35, i 
da lei provincial n. 16 de 1861, nenhuma I 
contribuição tinha mais a satisfazer a 
'provmcia , que SÓluente estava obrigada 
ao pagamento de 113 :219$500 e que on
'tretant o realizá ra no montante de rs. 
150 :759$493 do qual mesmo deduzindo
se o empr·estimo de 25 :500$000 rs., se o 
-empres'ario 'os satis-fiz esse, ainda se d~- I 
r ia o exceS${) d e 12 :039$993 r s. 

Cumpre, portanto, por termo aos er
ros do passado e acautelar os interesses 
·da provincia. Entendo que desguarn eci
·da como eHa se acha da segurança do 
reembol so tot al de tão avultada qu a ll
tia, dev e, por perit-os d·e confiança do 
Governo e com audiencia desse empre- , 
sa rio, se r avaliada a obra fe ita, e desd·e 
,que não exceder .a avaliação á importan_ 
cia despendida, ser a m esma obra a.diu
·dicada a província) considerada proprio 
'provincial sem mais onus algum, fican
do -o Governo a uctori sado a vendei-a, 

'ou a usar deHa como de mais interesse 
fôr ao Thesouro Províncial. Tratarei pe
.tos meios a m eu alcance de fazer o qu·e 
me cumpre em bem de acabar o silnu
.lacro de contracto tão prej udicial á pro
vincia, - -ou antes com o escanda.Jo a 
·qu·e este negocio tem chegado já -". 

ELEIçõES. - P rocedia-se á qualifi
·cação de eleitores em varias localidades 
e o serviço eleitoral era feito com a 
normalidad·e poss ivel. 

REPARTIÇõEs. -A Secretaria do 
Govenlo pre·cisava ser reformada a·fim 
·de poder dar complet o éxpediente aos 

• • 
~rtegoclO s ·e papeIS a seu cargo, ter enl 
m elhor ordem e segurança os papeis do 
seu archivo e ficar ha bi1i*:ada .a forn-e
cer aos poderes publicas dados esta tis
·ticos que. lhe sejam solicitados. Convi
nha que se crea sse· Ulna secção exclusi
va para a es tatistica da Provincia, ser
'viço es te até então ' em estado rudimen
'IM. A verba de 1 :000$000 rs. votada para 

• 
rIOS. 

A re.pa rtiç ão dispunha de 1 porteiro 
e 1 
que 

continuo, qu e não bastavam pa ra 
a Secreta r ia do Gov erno fica sse 

complet:a menete mo nt ada incluida a 
secção de estatist ica preci sava ter mais -
2 a man ue ns es e 1 continuo e os dois 
j á exi s t entes pass;ariam a se·rvir como 
ajudantes do porteiro. I sto se faria com 
os augmentos de des pezas de ........ . 
2 :400$000 rs. por ann o. Mister se tor
Ila va ti rar da S·ecretaria do Governo a 
inspecção da s obras publicas que d evia 
ficar a ca rgo de repa rt ição es pecial. O 
Thesouro· Provincial pr·ecisava :ser re
forma-clo sem .augmento de pessoal nem 
de despeza; era indispensavel, .porém) 
da r-lhe organisação que o to rnass e de 
expediente prompto para poder ter em 
dia todos os seus papeis e negocio s . 

• 

Existiam 49 collectorias e 18 barrei-
• 

r a s na P r ovincia. A conectaria de San-
tos devia s·er elevada á categoria de 
Mesa de Rendas. A Thesouraria de Fa= 
zen da era suj eita ao min isteri{} da Fa
z·enda e Tribunal do Thesouro Publico 
Nacional. A presidencia da Provincia 
era simples intermediar ia entre a mes
ma e aquellas auctoridades supremas 
com séd·e no Rio de Janeiro. Era uma 
r epartição qu e funccionava nlorosamen-

•• • te com InconvenIente para o serVIço p·u-
blic-o. A sua divisa parecia ser es ta: -
errar e arrecadar. A Thesouraria de Fa-
zenda arreca·dou de 1865 a 1866 ...... . 
l.970 :991$317 r s. e descpendeu ...... . .. . . 
1.417 :951$348 rs.; houve movimento ae 
fundos para a receita no vator de rs. 
389 :577$866 e para a despeza de ..... . 
942 :617$835 rs., ficando assim balancea
dai ai conta daqueHe eX'eTcic.io. Estes 
eram os dados mais recentes fornecidos 
pela Thesouraria. 

O Serviço de Correios fazia-se com 
uma administração central que fune
cionava no pavimento terreo do palacio 
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da presid-encia e 75 agencias no interior. 
Serviço diario so exis)ia entre a Capi
tal. Santos, Jnndiahy, Campinas; de 3 
em 3 dias na linha do norte; de S em 
5 para quasi todos os outros pontos e 
de 10 em 10 para poucas linhas do cen
tro -e sul. 

No exercicio de 1866 a 1867 a receita 
postal da Provincia foi de S2 :869$230 
rs., ou cerca de 10 contos mais sobre a 
do exercicio anterior. Existiam ainda as 
seguintes repartições: Delegacia - das 
Terras Publicas (a cargo do governo 

. 
geral) Instrucção Publica Provincial, 
pela qual se fazia o expediente da ins
pectoria geral da instrucção. 

FINANÇAS. - Ao receber a admi
nistração da Provincia no dia 24 de ou
tubro de 1867 o dr. Saldanha Marinho 
achou no Thesouro Provincial o saldo 
de 49 :728$515 rs., que progressivamente 
se elevou a mais de 100_ :000$000 rs., o qual 
foi a-pplicado no pagamento da divida 

- -

f1uctuante na importancia de ......... . 
64 :000$000 rs. Apezar de tão grande pa· 
ganlento e de estarem em dla todos os 
encargos da Provincia o saldo em cofre 
a 31 de janeiro de 1868 era de rs ...... . 
92 :407$081 o qual tendia a crescer. 

Era satisfactorio portanto O estado fi
nanceiro havendo esperança de iniciar··, 
se o proxhno exercicio sem déficit; para 
isso bastaria que houvess'e razoavt'.1 
mas s'evéra economia, como elle presi
dente praticava. A receita orçada para 

• 

1866 a 1867 foi de 1.205 :381$908 rs. e a 
despeza chegou a 1.072 :245$481 rs. 

IMPORTAÇÃO. - No exercicio de 
1866 a 1867, a importação da provincia 
pela Alfandega de Santos, montou em 
valor official, a 11.893 :940$944 rs. a sa
ber: - generos do paiz, procedentes 
dos portos do Imperio 1.391 :831$900 rs.; 
generos estrangeiros importados dire
ctamente 1.545 :754$754 rs.; generos es
trangeiros por cabotagem .......•.....• 
8.955 :354$290 rs. 

EXPORTAÇÃO. - O valor dos ge
neros exportados da provincia foi, no 

exercicio do balanço,"de ......... . .... . 
15.099 :739$803 rs., sendo pelo porto de 
Santos 10.919 :457$311 e o restant-e pelos
outros portos da provincia. Esta expor
tação renden a quantia de 631 :939$859-
rs. Lê-se no relatorio: - "Ahi se de
monstra c1ararJi.mte que a r-enda tem 
progressivamente augmentado, bem 
como tem crescido vantajosalnente a 
producção do café, que no ultimo exer
cicio se elevou a 9.191.125 arrobas e 28 
libras, e do algodão, que subiu a ..... . 
437.246 arrobas e 24 libras. 

Comparando-se a exportação total do 
algodão nos cinco ultimas annos finan
c·eiro-s, conhece-se que este novo pro" 
dueto da lavoura da provincia tem tido 
um r:apido e consideravel :crescimento, 
como mostram DS seguintes algaris-· 
Inos :" 

1862-1863 • • • • 87 arrobas 
1863-1864 _ • • • 886 

" 
1864-1865 _ • • • 7 .107 

" 
1865-1866 . • • • 194.959 -. 
1866-1867 _ • • • 235.120 -. 
A Provincia de S. P.aulo occupa va o 

5.° lugar entre as outras- no comm'ercio 
de longo curso, cabotagem e interno e 
apresentava muitas fontes de riqueza 
que estudadas ·e desenvolvidas transfor-

-

mar-se-iam em verdadeiros mananciaes 
de prosperidade. Entre esses achava-se 
a cultura do algodão que não devia ser 
abandona.da, como se suppunha, rnas slm 
mantid-a por ser de grande futuro. A 
exportação paulista já se fazia directa
mente para: Gran-Bretanha, cidades 
Hansiaticas, França, Dinamarca. Esta
dos Unidos, Possessões Inglezas, Portu
gal, Austria, Uruguay e Argentina, 

A divida do Rio de Janeiro a S. Paulo,_ 
montava a 45 :682$920 rs. e provinha de 
impostos que o Rio de Janeiro arre
cadou pelo registro do Arirá sobre ca-
fés paulistas. _. 

Até a data do relataria a provincla de
S. Paulo não tinha sido indemnisada_ 
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Divida Passiva - A provincia d-evia 
por letras 636 :000$000 rs. a juros de 8 
e 9o/c . Essas letras acham-se na caixa 
':.Eal do Banco do Brasil (200 contos a 
8 % e 136 contos a 9010) e com o ha
rão de Itapetininga (260 contos de réis 
a 9 %) . O prazo das letras era de 4 me
zes e os juros adeantados. A antecipa
çã o dos juros elevava a taxa a 11 % ao 
anno. O presidente entendia que convi
nha -entrar em accôrdo com os credores 
para qu e os prazos Íossem maior-es e o 
juro menor. O dr. Saldanha Marinho pe
dia qu e fossem approvados os creditas 
supplementares que abriu para concluir 
a cadeia de Santos; para construir uma 
pont e sobr·e o rio Atiba ia ; para conti
nuação das obras da estrada de I tú e. 

finalm ente com reparos na estrada do 
Rio Grande a Mc>gy das Cruzes. 

O rela taria presidencial termina com 
as s·egulntes palavras: - "Senhores 
Membros da Assembléa L egislativa Pro- ' 
vincial. Sem duvida será incompleto o 
rela torio que acabo de apresentar-vos. 
O pouco tempo qu e t enho da adminis
tração d·es ta important e pro\\.incia não 
permittia fazer mais. Vossa sabedoria, 
porém, supprirá as lacunas· deste meu 
imperfeit o trabalho. 

Entretanto, podeis contar com a mais 
sincera coadjuvação da minha parte. Sa
tislarei com promptidão e lealdade vos
sas justa s requis ições. Coadjuvemo-nos 
mutuamente em bem da provincia, e a 
Providencia nos illumin e 110 cumprim en
to de nossos deveres. - JOAQUIM 
SALDANHA MARINHO - 2 de feve
reiro de 1868." 

• 
• • 

Ao p'assar a adminis t ração da pro
vincia ao vice-presidente, coronel J oa
quim F loriano de Toledo, o dr. Joaquim 
Saldanha Marinho proferiu as seguintes 
oalavras: - "IlImo. e exmo, sr. Vice .. • 
.",esidente. Em obediencia ao preceito 
'Constitucional, cum-pre·me deixar o 
exercicio do impo'l'ta·nt e lagar de presi-

dente dcs ta Provincia, para "a qu alida
de de Deputado á A ss embléa Geral Le
gis lat iva, comparecer -aos trabalho s da 
Camara a qu e pertenço, -e 'lue devem. 
começar no dia 3 de maio proximo fu
turo. De v. excia. recebi a administra H 

ção desta heroica Prov incia; á v. excia,. 
seu digno filho, e tão z·eloso pelos inte
r esses reaes , della, a entrego. R ecebia-a 
em paz, e a entr·ego em paz, e confiante. 

Zelei os s'eus dinheiros) como era m,eu: 
. 

dever, e COln prazer dig.o a v. ·excia. qu'~, 

ao tonl'3r eu posse da adm inistração,. 
ex ist ia em cofre a quantia de rs, ... . 
49 :728$515, e que ao t ra nsmittil- a agol'a, 
a v. excia. -exist em 110S meSlTIOS cofres 
169 :420$319 rs., achando-se até hoje sa
tisfeitos todos os encargos ordinarios da 
P rovincia, sendo que procurei, por to_o 
dos os meios a n1eü alcanc e, promover-

• 

OS me'lhoramentos materiaes, para os 
quaes me achava autorisado por lei , e 
tendo pago - da' divida que achei -
60 : 000$000 r s. 

Até o dia 2 de fe vereiro, quando t ive· 
d·e assistir á abertura dos trabalhos da 
Assemb léa Legislativa Provi nci~ l, acha
rá v. excia. a h istor ia de minha admi
nistração 110 Relatorio que então apre
sentei, e que se acha na Secr·etada da 
Presidencia. D e então até o presente, 
o que ha occor rido de mai s nota vel eu 
passo a relatar a v. excia. Acham-se
pre.parados com as necessarias assigna
turas dos accion istas, os papeis indis
pensaveis a ser apresentados ao Gover~ 
no Imperial para legalisar a existencia 
da patriotica Companhia Paulista, que· 
se propõe ao prolongamento da estrada 
de ferro de J undiahy a Campinas. Es-

. 

ses papeis serão remettidos ao eX11lo. 
sr. lninistro da Agricultura l Comm·ercio· 
e Obras Publi cas, para a obt enção dos 
competentes despachos. Não sei ainda 
qual a resposta que deu a dir ectoria da 
Companhia Ingleza da estrada de fe r-ro 
de Santos, relativamente á in t imação
qu e aqui fiz ao seu superint enden t e, para 
salvar futuras duvidas, que porv-entura 

• • • 
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se firmassem na condição 43.' do seu 
<:ontracto com o Governo Imperial. 
Qualquer qu e seja, porém, a resposta, 
. será agradavel á Provincia de S. Paulo. 

Si a Companhia quizer tomar a si, 
desde já, as obras do mencionado pro" 
long.am e.11to, está conseguido o nosso 
.empenho, e a Companhia Paulista terá 
-d e empregar seus esforços e capitaes, 
para co m mais br·evid-ade, leva'f um tão 
impor ta·nt e melhoramento á Limeira e 
Rio Claro pe lo m enos. Si não póJe ou 
não qu er encarregar-se desse trabalho, 
fará a Compa nhia Paulista o s·e u dever, 
e nos proporcionará esse henefi cio. Ve
nha, portanto, a solução, e quanto an
tes, pois qu e, em qualquer das hypothe
ses , será vantajosa" . 

Pass'a depois o presidente a enU n1 C

.far os trabalhos qu e executou , ou con
tinuavam em and am-ent o, re sult and o da 
l ei tura do importante relataria de ellt,,
.ga de governo) que foi operosa t! p;:o · 
ficua a brilhantissima adminis tração do 
dr. Saldanha Marinho, já en tão elos 
mais notaveis brasileiros da sua ge,a
;;ão. T ermi nando o seu trabalho, <"\,sse 
·e lle ao deixar o poder confiado ao 11011-

:ra do pau lista coronel J oaquim Fia r ia110 
de T oledo: - "Taes são illmo. e exmo. 
s r. Vice-pre sident e, as informações do 
'que de ma is impor t ante tenho feit o, de
.pois do m eu relatario á A S5·embléa Pro.,; 
vi ncia l, ate este m Olnento em que tenho 
·a honr·a de passar á v. excia. a .. Adm i nis~ 

tração, 
I 

Permitta~m e , porém, v. exc ia. qu e .ao 

'conduir 'este meu im perfe ito t rabalho 
'eu dir ija algumas palavras de agradeci
men to á Provincia de S , Paulo, cujo 
·comportamento para commigo tanto me 
h a ennobrecido. Si satisfiz escrupulosa
mente ' os meus dev·eres; s i ·res pe itei re
liglosam ente os direitos de todos os 
m eus aum inist rados ; s i fiz jus tiça como 
me cumpria, recebi em troca tambelll a , 
mais ampla justiça , D e t odos, sem ex
cepçãode côr politica, tive manifestas 
prova s de r·econhecimento; a to dos, sem 

excepçã o) de vo confessar-me r·econheci

do e grato. P ossam todas as Provincias 
do Imperio proceder para com o admi-

• 

nis trador zeloso e justiéeiro, conlO a 
. nob re Provincia de S. Paulo acaba de 
proceder dando o mais edifio.,an te exem
plo de seu desintere sse, d·e sua lealda
de, de sua nobreza, e sobretudo de seu 
bom senso, 

N ão fi z mais ·em prol desta h eroica 
Prov incia - porque não pude. Mas nu
t ro a con vicção de que todos os bene
íicios, que em minhas faculdades pude
ra m ser di spend idos; desde a luais im
parcial justiça a todos, até tratar aClua
damente de s eu engrandecimento futu ... 
ro, e env idar t od~s os esfor ços em prol 
dos melhoramentos materiaes qu e cons
t ituir ão nl) porvir sua grande riqueza., 

• 

tudo fiz; e faço votos á P rovidencia 
em bem d·e qu e aos Paulistas sejam li
be ralis ados todos os bens d e que são 
elles dignos. Não tive sacio nem com
panheiros na re sponsabilidade de meus 
actos; erros ou ·acertos são meus só
ment e. Ouvi indist inctamente a quantos 
procura ya m na adm inis tração prov incial 
remedio ou justiça . 

Attendi ás reclamações da imp rensa. 
s·em l1le import ar a côr politica que re
presen tava, e devo a toda a impr ensa da 
Provincia, sem exc epç ão de par tido, 
bons ::j·erviços, que me guiaram muita 

vez par a descobrimento da vet:!!:ade, e 
me facilitaram fazer effect iva a acção 
da Lei, A toda a imprensa, pois, que 
toda, senl excepção de U1TI só de seus 

• 

orga·ms, Esteve em completa indepen-
dencia do Governo -, 0-5 m eus sinceros 

e lea·es agrade cimen tos . Acceitem os 
empregados da Secretaria do Governo 
os meus protestos de estima e ue gra~ \. 

tidão pelo z·elo, lealdad e sem excepção, 
C0111 que commigo se houveram. A·ccei

tem todos os funccionarios da Provin - , 
cia meu reconhecimento pela coadjuva- . 
ção q"!1e m e pres taram; e,... sem que dese -

• 

je fazer selecções odiosas que seTiam in-
justas, agradeço muito particularmente 
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a o inspector e contador do Thesouro 
.' 

P rovincial o seu empenh o no tra-
b alho, o seu zelo p elos dinh eir os 
publicas, a probidade emfim com que 
t a nto nle coad juvaram. 

Outro tanto devo faz-er em relação 
a os honrados e dig nos (nn ccionarios in 
t ell ig en t es e incansaveis , adminis trador 
g eral dos Correios da Provincia e '),
rector da Casa de Correcção de sta ca~,

tal, a qu-em a Provincia deve importa n
tissimos serviços . No importa nte em
penho da poli cia da Provincia e da r e
pressão do crime, tive sincera, leal e 
int ellig ente coad juvação do actual chefe 
dr. D a niel Accioli de Azevedo, dos mui
to dig nos juizes de direito, drs . Tito 
Augus to Pereira de Matt os e L uiz Car
los <la Rocha, qu e interinamente ser
vira nl esse cargo. A elles, pois, j ;->: vo 
muitos e sinceros agradeci m entos. 

E a V . excia., cujo caracter r espeita 
y el t anto o di st ingue, cuj a h onradez on 

nobrece a sua Provincia, d esejo a ma is 
feliz a dministração. Acce it e V. excia. os 
prot estos da alt a es tima e cons ideração 
que lhe tribut o . D eus Gua·rde a V. excia . 
Palacio do Gov erno de S. Paulo, 24 de 
abril de 1868. Illmo. e exmo. sr. coro
nel J oaquim F lorian o de T o'ledo, d ignis
, imo Vice- presidente da Provincia. -
JOAQUIM SALDANHA M ARINHO." 

* 
• • 

BIBLIOGRAPHIA, - O rei e o par
tido liberal. Ri o de Janeiro, 1869, 2 vI s ., 
61 e 64 pags. in-4.0. Estes dous escrip!" s 
fo ram reimpressQs ·em u m só volum·e 
com o titulo: A Monarchia e a poliL ica 
do r ei. Rio de J aneiro, 1885, 153 pags . 
;n-4.0. Nesta edição se acha m mais d o'~, _ 

art igos: O elemento servi!; O partido 
liberal em 1885. A Egreja e o Estado. 
Ga nganelli. Rio de Janeiro, 1873 a 1876, 
4 vais. ou series, 570, 479, 728 e 326 
pags . in-8.o - A pr,inle'ir a sede foi r e ~ 

impre ssa em 1874 com 598 pags . in-8". 

E stes escr iptos, publicados 

Jornal do Commercio com 

• • pnm'elro no 
o ps eudony-

mo de Ganga,nell i, eram procurados C0111 

avidez adm iravel dur,ante -a quest ã o r e

ligiosa. Por e·ssa mes ma occasião e com 
o m esm o ps,eudonym o foram publicados 

sepa,rada'm en te out rüs vo-lum es, co mo os 
onze seguin t·es : 

Os acto~ do papado. Gangan ell i. R io 
de J ane-iro, 1874, in-8". 

Deaadencia do papado, Ganganelli. 

R io de J aneiro, 
Propaganda 

Rio de J anei ro, 

-

1874, j,n -8. ' , 
Episcopal. 
1874, in-8. ' . 

Gangan<'i li. 

o assalto de macapá e o ultramonta
nismo. Ganganellj. R i,o de Janeiro, 1874, 

- Sah iu em dua-s par te s. 
O governo e os bispos. Gan ga llelE. 

Rio de Janeiro, 1874, in-8.'. 
O confiss;onario. Ga nganelli . Rio de 

Janeiro, 1874, in-8" . - S ahiu em dua s 
part es, formando 1 vol. 

O arcebispo da Bahia. Gangan elli. Rio 
de Jane;ro, 1874, in-8.'. E' o capitulo 
27.' da 2: s·erie do livro A Egreja e o 

- . 
Estado, a proposito da ma n ifes tação -do 
arcebispo . 

Missão Penedo, E sta do da qu es tão re
ligiosa. R io de Ja n.eiro, 1874, 5 partes 
for ma-ndo 1 vol. in-8.'. 

Julgamento do bispo d e Pe rnambuco. 
Gangan elLi. Rio de J aneiro, 1874, 6 par-

I 1 · 8 o tes -em vo. 111- .. 

A execução da sentença do bis po de 

Olinda . Ga nganelli. Rio d e Janeiro, 1874, 
4 part es em 1 v aI. in -8.' . 

A declaração do senador conselheiro 
ZacharÍas de Vasconcel1os. Ganganelli. 

Rio de Janeiro, 1874, in-8" . 
Mannesto que ao povo maçonico do 

Bra's,il e t odos os maçons em -g eral di
rige o Gr:, ar:. do Brasil do Valle 
dos B ene.d ictinos, R i-o de Janeiro, 1861, 

32 pags., in-4". 
Discurso que no Gr:, ar:. do Brasil 

do Valle dos B en edictinos proferiu no 
di" 24 de fever eiro de 1864 por occa
s-ião de pres!id i·r p.e1a primeira vez a os 
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tra,balhos. R io de J aneiro, 1865, 56 pags. 
. 4' 1l1- •• 

Discurso proferido na sessão de poss e 
da pr imeira admissão da A.'. e R.'. 
OH.'. União do Valle ele Valença em 
14 de agosto de 1865. Rio de Ja neiro, 
1865, 24 pags. in-4.·. 

Discursos proferidoS! por occ,as.ião das 
posses dos DDg .'. Of.'. das O.'. Se
gredo e Descripção ao Valle dos Bene
di·ctinos, e instituições da·s sociedades 
Liber tadora (pelas senhoras) e P rote
ctora dos lib ertos, aos 26 de ma,rço e 

2 de abril de 1870. R io de J aneiro, 1870, 
24 pags. in-4.·. 

Discurso proferido na, abertnra dos 
trabalhos <la AS's embléa Geral do povo 
maçonico bra·s ileiro em 27 de abri l de 
1872. Rio de J ane iro 1872, 24 pags. in-8.0 
- D epois d·es t e escripto fo i publicada a 
"Res'posta 'ao discurso do -sr. conse
lheiro Saldanha Marinho, etc. por S. 
G. P. " . Rio de Janeiro, 1872, 37 pags. 
in-8.'. (Veja-se Silverio Gomes Pimen
ta) . 

.Discurso proferido , por occasião da 
posse , das administrações das LL.·. 
Confrat·ernidade beneficente e Ceres em 
20 de m a·io de 1876 na cidade de Can
tagaUo. Rio d-e Janeiro, 1876, 12 pags. 
. 4· m - .. 

A questão da alfandega ·e o dr. J oa
quim de SaRlanha Ma.r inho. R io de Ja
neim, 1862, 46 'pags. in 4.·. - Contém 
um di scu rso proferido na Camara dos 
Deputados e o relataria da commi ssão 
de inquerito da alfandega. 

A mesa da directoria do partido libe
ral de P.ernambuco e o conselheiro Joa
quim S ald",nha Marinho. Rio de J anei
ro, 1870, 16 pags. in-4.'. 

A questão religiosa no Bras il: di scur
so pronunciado na Camara dos Depu
tadosem 16 de julho de 1880. Rio de 
Janeiro, 1880, 96 pagi. in-8.'. 

Discursos proferidos e proj.ectos apre
sentados á Camara dos Deputad03 
na sessão de 1879. R io de J aneiro, 1880, 

\ 

• 
• 

414 pags. in-8.'. - O dr. Franklin Ta
vora escreveu sobre este livro uma çri
tica que vem' publicada, na "Revis ta 
Brasileira" tomo 3.', 1880, pags. 203 a 

208. 
Debates em sessão 

de Va[.ença aos 27 de 

do jury na cidade 
novembro de 1859. 

Autora a jus tiça por seu promotor pu
blico; réo, Bernardino Rodrigues de 
Ave.Jlar; advogado J oaquim de Saldanha 
Marinho. Rio de Janeiro, 1859, 95 pags. 
. 8· 1n- .. 

Ao publico em geral e aoS tribunaes 
milita.re·s em particular. A pr·eciação do 
conselho de guerra á qu·e r esponderam 
o tenenl,e José Marques Guimarães ·e 
o'utros offidae s do vapor d·e guerr·a. Pa
raense e a d efesa pera:nt e o mestno con
selho. Rio de Janeiro, 1863, in-4.o. 

Direito Commercial. In ter pretação 
doutrinai dos arts. 293 e 350, e sua ap
plicação nüs cas os d'e fa11encia. R io de 
J aneiro, 1869, 167 pags. in -4.'. - São 
de Saldanha os artigos as signados pelo 

• 

Commerci.ante. 
Defesa do mar·echal de campo J osé 

Maria da Silva Bittel1court perante o 
cons·",lho de guerra a que respond·eu. 

Rio de Janeiro, 1862. 
Defesa dos banqueiros Gom'd & . Fi

lhO"s~ no processo ílI que r es ponderaln 
na segunda v.a ra municipal da côrte. Rio 
de Janeiro, 1865, 46 pags. inc4.'. 

Razões de appellação, que por part, 
dos ,appdlantes Bernardo Gavião, Ribei
ro & Gav-ião, for am apresentados ao 
tribunal ' do commercio na causa que 
mov-em a Quir.ino do]' San tos . Rio de 
Janeiro, 1868, 16 pags. in 4.'. 

Razões de appellaçio por parte da ,ap
pel11ante d. Joaquina Porf iria de Souza 
na <l cção que lhe mov-e J oão Igna cio 
da Costa ante o juizo municipal de Va
.lenç'... R io de Janeiro, 1868, 16 pags: 
. 4· ln- .. 

Razões produzidas em favor de Adeli
no P ereira Lobo na appellação interpOs- ' 
ta para o t r ibunal do commercio por 
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Joaquim Pereira Vianna de Lima da 
sentença contra elle proferida, etc. Rio 
de Janeiro, 1869, 2C pags. in-4.'. 

Razões finae", em favo r de Adelino 
Pereira Lobo na ac çã'o ordinaria que a 
ene move Joa'quim Per·eira Vianna de 
Lima em juizo . da primeira vara C0111-

merda.\. Rio de Janeiro, 1869, 18 pags. 
. 4' In - .. 

Razões de appelIação entre partes ma .. 
jor Henrique A. de Mariz Sarmento 
e d. Anna Lu iza de Mariz Sarmento, 
appelJantes, e Antonio de Souza T eá.ci
ra, appelJado, Rio d·e }aneiro, 1870, 19 
pags. i'O-4. ' . 

Razões finaes. produzidas em fa vor 
do commendador Viris.':mo Alves Bar-

• 

bosa na acção ordinaria que lhe mov'. 
O barão de Alegrete, Rio de Jan eiro, 
1870, 19 pags. in-4.'. 

Representação dirigida á directoria do 
Banco do Brasil por Antonio J osé Fer
reira Leal e Francisco Raymundo dos 
Santos, qu<: fonnaram nesta 
firma social Lea! & Santos. 
Jan eiro, 1869, 25 pags. in-4.'. 

praça a 

Rio d" 

Appellação civeI.I Ap,pellan tes Julio 
Cesa'r da Cunha e outros ; appeHados 
D. Maria J oaquina do Espirito S'anto 

. 
sobre autos dO' inventario e parti1h<:., 
vindos do juizo de orphãos da Parahyba 
do Su l, etc. Rio de Janeiro, 1872, 8 

. 4' pags. m- .. 

Appellação n. 2535. Appellante, a mesa 
da Irmandade da Santa Ca'Sa de Mis~

ricordia do Porto, reino de Portugail. 
Appellado o Visconde d e Souto, t esta
menbeoiro ela finado Ma-hoe! José \ de , 
Souza Braga, e invenbaria ll te do espo
lio do mesmo. Rio d e J al1eiro, 1879, 
146 pags . in-4.'. 

Filiação natural e petição de herança, 
Tribunal da R elação da Côrte. Accor
dão, embargos ·e sustentação. AppelJa 
do emhar!;'ant e Pedro Nolasco da Cos
ta; appelJantes embargados o exmo. sr. 
Visconde do Rio Preto e seus filhos 

legitimos. Rio de Jane iro, 1872, 46 pags. 
. 4 o 111- . . 

Recurso ao conselho de estado. Re
corr·ent es M'iguel Calogeras , P O'ndiá Ca
logeras e Luiz Berrini; recorrido o Go
v,emo Impe.rial, etc . Rio de Janeiro, 
1880, in-8.'. 

Questões de privilegios: recurso que 
int'erpoz para o conselho de estado a 
compa.nhia Ferro-Carril do Jardim Bo
t an·ico contra o procedimento do gover 
no na concessão ela ilha d e Copacabana. 
Rio de Janei ro, 1883, 187 pags. in-8.'. 
Ha p,r.ovavelmente outros trabalhos ele 
Salda'nha M·a:rinho no exercicio de ad
vocada, ass im C01110 no aMo cargo que 
occupou na maçoruaria. Na vida admi
nistrativa t em elle: 

·R!elatorio que ':apres'entou ao exmo. 
sr. vice-presidente da provincia de Mi
nas Geraes, de. Elia,s Pin to d·e Car
valho ·na occasi-ão de passar .a adminis
tração em 30 de junho de 1867. OuJ"O 
Preto, 1867, 99 pags. in-fol. 

Relatorio apresent,a,do á assembléa 
legislat ivO' provincial de S. Paulo na 
primeira sessão ela 18." legisIatura 110 

·dia 2 de fever eiro d·e 1868, S. Paulo, 
1868, 98 pags. in-foI. 

Relatorio com que passou a adminis
tração da provincia de S. Paulo a s. exa. 
o sr. vioe-presidente, coronel Joaquim 
Floriano de Toleclo a 24 de ahril de 1868. 
S . Paulo, 
de var ios 
cralnento 

c 

240, 241). 

1868, 15 pags ~in-4.', seguidas 
regulamentos ·e mappas. (Sa
Bla,ke, vol. 4.' pags. 238, 239, 
(Uba'ldino do Amaral - A. 

do U. - P antheoll Nacional. 
• 

Saldanha Mar inho. Esb<Jço biographi
co, Rio de J aneir·o, 1878, 2' edição, Di" 
da Silva Junior, typograpli oeditor. 

Além dessas pübl icações veja jornaes 
da época do fallecimento. 

O Estado de S. Paulo de 24 de feve
r eiro de 1908, S aldanha Marinho, por 
Eugenio Egas. 

Tive informações da familia. 



Candido Borges Monteiro 
(BARÃO DE ITAúNA) 

35.0 PRESIDENTE , 

(De 26 dt-! Agosto de 1868 a 25 de Abril de 1869) 
• 

• 

, 

• 
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CANDIDO ' BORGES MONTEIRO 
(barão e viscond'e de Itaún'a) nasceu na 
"idade do Rio de Janeiro a 12 de ou
tubro de 1812 e ali falleceu a 25 de 

.agosto de 1872 occupando a pasta de 
ministro da agricultura, commercio ~ 

·obras publicas. Em filho do capitão José 
Borges Monteiro e d. Ge.rt.rudes Maria 

,da Conceição. Diplomado .pela aoademia 
medico-cirurgica em 1833; doutOr em 
medicina, professor jubilado tendo d·ei- · 
xa·do grande ren<>me como cirurgião, 
.grande do imperio, medico . Particular da 
impeil'atriz, conselh'eiro de estado, sena
dor pela provincia do Rio de Janeiw, 
tendo sido ante.s deputado provincial 
(1850) e geral (1853), lente substituto da · 
secção cir,urgica' e lente cathedratico de 

• • 

operaçõe's, anatomia! topographica,. em 
1838, ,deixou na Faculdade de M:edícina 
10 Rio de Janeiro a fama de ser · o 
primeiro ope·rado.r bruileiro do seu tem
po. Foi vereador presidente ' da Munici
palidade da côrte no quatriennio de 
1848 a 1851, conseguindoamortisar-Ihe 
muito a divida e augmentar-Ihe a r,en
da. Ex~rceu cargos ,de ,confiança: da 
cQrôa, ent,re 'ell,es ' Ode presidente da . .. ' ' , 

provincia de. S. ' Pau.II);> 

Em . 1869 . fez uma viagem á Europa 
·para estudar os progre'ssos medicos e 
lOgo depois outra acompanhando os im-

- - . - . 

lü~radores colho me.d~c<> do . Paço. Como 
-. '.' - - . 

mInistro , o seu ultimo acto ·.rái autori-
saro cabo sub~marino entr'e Brasil e 
'EúWtuglllL Quand'O 'falleceu, sua memoria . . 

'f~.ve . as maiores demonstrações de apre-
• 

'ço, respeito e ven'eração, Suas ultimas 
'PlIlavrasfora·mestas: - "VQU des,per-

, 

ta,r ... " A impren\sa cariüca,primeiro, · e 

a das provincias, depois, registraram O 
trespasse do vis'cond'e d'e Itaúna em ter
mos de proJundo pesar e grande admi
ração, Vejam-se - A Vida Fluminen
se; - A Naçã'O; _ I Jornal do Com
merda .:... e o - Dia-rio de S. Paulo, -
aqueUes de , 24 de agosto e este de 25 
de agosto de 1872, 

p.o.r ·occasião .da sessão anniversana 
d'a Academia Imperiãi de M'edicina, em 
30 de junho de 1873, presente o impera
dor d, Pedro lI, o dr. Luiz Corrêa de 
Azevedo proJeriu () seguinte discurso 
em honra a mem()ria do visconde d'e 
Haúna: 

.. Recordar L .. Recordar 1... eís a 
incessante preoccupaç!io da vida I 
Um tunuiI<>, um bronze, um monu-

. 

menta, uma . estatua, de!marmore, 
tudo é pequ'eno pare contere se
,pultar um nome caro e auct'Orisado I 

. . 

Entr'e <>s brasileiros iIIustres, que já 
~á f<>ram caminho da eternid·ade, é 
hoje um deU ... , sem duvida, o vis
conde Itaúna, medico e professor de 
grande ·erudição e de um talento su
periÇlr. EUe pert,e'llCe hoje áquel\a 
r.omaria . da immortalidade, que na 
outra vida d'ecifra os segredos d·a 
,existencia . de além. Como mestre, 
jamais ninguem .Q excedeu na Fa
culdade de Medicina. Em sua es
tada na Europa, para que aquella 
r<>!:lusta intelligencia não ficasse des
occupada, applicou-se com pel'Seve-. . 

rança 'ao estudo ,·,da . ophta)mologia, .. . . 

nos pI'incipaes hospitaes de Vienna 
d' Austria, dando-lhe nessa especiali-
, . , ',' . 

dad.e .cabedal d·e sobejo para honrar 
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s-eu nome brasileiro, já por muitos 
professores estrangeiros admirado e 
acatado, e que haviam assistido a 
vadas operações cirurgicas por ene 
-praticadas_ 

Em 1872 fõra nomeado ministro 
da agricultura,commerdo e obras 
publica s_ Este minist,erio, sua ulti
ma gloria na terra, onde gastára o 
viço de uma vida curvada a fadi~ , 

gas mil, for-necera-lhe o derrad-eiro 
acto de sua · extrema dedicação. Já 
quasi ex!Íncta nell-e a vida, reda· 
mava a pasta, que viera -da secr-eta

ne!laescolhendo en bre de-• na, e, 
-

cr-etos, aqueJl-e mais digno de sua 
ultima attenção, assig·nou o que 
concedia o es tabe1eciment'O do cabo 
t elegra'phiGo sub-marino, que d-evia 
unir, pela rapid-ez da palavra, a Eu-
ropa á America d'O Sul. 

"Ao me·nos este.. exclamou elle, 
levará meu nODle". Dê-s'e ao vis
con6e de Itaúna o lugar de honra, 
que lhe compete por todos aqueiles 

. 

gr,andes merecimentos que, succes .. 
sivamente, os varios periodos de sua 
vida f.oram apresentando á admira
ção nacional. Se os serviços da epi
dem ia ·de 1850, que lhe valeram " 
commenda de Christo; s·e como pri-
- . 
meiro ·cirurgião do hos-pital, por ocO. 
casião do cholera morbus lhe cou
be., por seus g·randes prestimos se·r 
condecora<lo com a dignidade . da 
Rosa; se as gran-cruzes de Christo 
e da Conceição com que o condeco
rou Portugal; ,se a gran-cruz da or
dem Ernestin~ da casa ducal da 5R
xonia e da cOrôa de ferro da Austria; 
se O s·er membro do Instituto Risto
rico Brasileiro e tambem de varias 
associações scientificas da Europa, 
não bastam para provar o conceito 
em que O Brâsil e o velho mundo ti
nham o fallecido visconde de Itaú
na , então appeHe cada um de nós 

. - . 
para a sua conSCle.nCla, ·e S"lnta como 

é doída esta saudade feita pelO va
cuo que eutre nós e!le deixou, elle 
que foi g.rande prof.essor, optimo· , 
amigo, pae d-e . familia extremoso e 

• 

dedicado. A Academia Imper-ial de. 
Medicina envia hoje um voto de dó, 
á patda, privada para s-empre dum. 
filho dedicad<J_ A humanidade sof-

. 
·fredora perdeu um medico que alIi-
_viava ·suas dores ; .sua viuva, ,:.a exnla .. 
'Sra. vis condessa de lta úna, um es
poso digno; seus filhos choram o 
pae mod.eJar. A medicina do Brà
sil jamais olvidará o medico <:.IJeio , 
de zelo p-ela causa dos süffrimentos, 

-

;'ntellig-entis.simo e de saber COllSU-
mado que foi o professor Carklido 

-
Borges M<Jnteiro, --na cathedra, vis-
conde de Itaúna, na nobresa do imo. 
.p-erio. " 

. 
O Jornal do Commercio acima r ~ feri-

do terminou sua notic.ia a proposito do 
sahimento funehre do visconde d e Itaú
na com o.a·s s-eguintes palavras: 

"No visconde de Itaúna p·erdeu o> 
paiz um homem notavel e um s~r

vidor, a quem 6eve tanto mais gra
tidão quanto é certo 'que no exerci .. 
cio da sua profissão medica teria. 
eUe adquirido riquezas que, morr~n- . 
do no serviço do Estado, não lega á . 

sua familia_ Ainda ha pouco, de valo. 
. 

ta da Europa, onde acompanhára 
5,5_ M:M. Imperiaes como medico 
da sua camaTa, O en tão barão de 
Itaúna, annunciava aos seus amigos 
o firme proposito em que estava de 
abandonar a política e reabrir o 
seu consultoria para refazer o esta
do de seus negocios. particulares, pa
r-ecendo-Ihe tempo de cuidar no pa--,c 
trimonio que havia de deixar a s -~us

filhos; mas o governo entendeu ca
ree-er dos' s-eus serviços. fallou- Ihe 
em nome da patria, e a ·esta voz elle 
esqu-eceu tudo mais, esqueceu~se ae 
si e á familia, e -entnegou--se ao seu' 
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paiz com um a·rdo.r e dedicação que, 
esgotando-lhe a's forç'as, 'em breve 
lhe custaram a vida". 

(Jornal do Commercio - agosto 
d,e 1872.) 

"Visconde d e Itaú" a - Candido 
BorgJes M-onle iro - Por telegramtna 
expedido ao conselheiro Pinto Lima 
soubemos do faHecimento do ViSC011-
de de Ita úna, passado na côrle an - . 
t,e-hontem (25 - 8 - 1872) antes 
das 9 horas da noite. O visconde de 
Itaúna representou no paiz um bri
lhante papd. Orador cons,ummado, 
osprop,ri,os adversarios o r·espeita
vam nas lides parlamentaTes. Foi 
deputado á as.sembléa I.egislativa da 
provincia d-o Rio d·e Janeiro, . e pos-

' . . tenorm·ente ai mesma sua prOVIn-

cia .nala1 o eleg eu para represental-a 
na Camara dos Deputados. 

Desde muitos a,nnos, ainda a mes
ma provincia, oHer·ec·endo em lista 
tri.plioe o seu nome á escolha da 
corôa, constituiu-o um .dos seus rc
pr<~sentantes na camara vitalicia. 
Durante ,a sua vida politica, nunca 
transigiu com os adversarios , prefe
rindo sef v.ictimado por es t'es com 
calumnia, diffamações e improperios. 
Leal ' Slempre aos seus amigos poli
ticos, co.ncedia , ·não obstante, aos 
adversarios ju'stiça e muita benevo
Jencia. E bem poderia elle glorifi. 
ca-r-se da s-u'a. s inceridade politica, 
por·que a viol'enta guerra dos contra
rios a proclamava, e era a melhor 
das suas Provas. A provincia' d,e São 
Paulo dev·e-Ihe muita gratidão, ja .. 
como administrador em 1868 a 1869, 

• 

• ClOnaes, quer estrangeir3Js. O seu 
mer ito scientifico é reconhecido ge
ralmente, no paiz e fóra d·elle. Fôra 

. 
l,ent e da faculdade de medicina do 
Rio de Janeiro. Os conservadores 
desta ca.ptta,1 associando-se á dor da 
familia do i.Jlustre finado, darão dis
so pub lico t estemunho, ' mandando 
celebrar officio solemne por sua <1.1. . , ,, 
ma, no s·etimo dia de seu pass~" , 
'llloento" . ".' ' 

. (Diario de S. Paulo, 8 de agosto 
de 1872.) 

• 
• • 

Do relatorio com que o presidente se 
nador barão de Ita úna passou a admi
nistração da provincia ao terceiro vice
presidente, commendador Anton io Joa
quim da Ros a, a 2S de abril de '1869 
consta o que Se segue. 

TRANQUILLIDADE PUBLICA, -
Apesar da s duas eleições populares, se
temboro d,e 1868 ·e janeiro de 1869, a or
dem puhlica não foi alterada em Qual
Qu·er localidade. Este resultado foi de
vido ao caracter pacifico dos paulista:> 

. 
que não ouviram conselhos imprudentes 
de opposição syst·ematica que chegou a 
recom·mendar de.sobediencia e re sist·f: n · 
cia armada. O pres idente assegurou ple
na libe-rdad,e ,eleitoral, nâoenviando for
ça para nenhuma localidade e recom
mendando td'do O r espeito ao direito de 
voto. A opposição ' (Que era o partido 
Hhera,l) abst'eve-s'e do pl,eito aUegando 
violencias e arb itrariedades do governo 
no recru tamento para o exercito e desi~ 
gnação d.e gua.rdas naciona.es para o· 
s'erviço de gu·erra . 

• 

O pres idente discordava dess-as allega-
ções que para elle eram infundadas. Du
rante a administração do presidente : 

já ultimame nte COlTIO n1in ist.ro e se
creta'rio de estádo dos negocios da 
'agricultu'ra, ·com·mercia e obra's pu~ 
blicas. Caracter . ' rigido e hon-esto, 
zelava a fortuna publica com ma
ximo ' escrupulo. 

• 
. José Tavar·es Bastos, em 1867, foram r·e· 

O fina!do era medico de Suas Ma
gestad·"s Imperia,e·s, ·e recebeu mUl
tas disti-ncções honorificas, qu,e,r na-

m'ettidos para o theátro da gue·r·ra .1.3.31 
b.om~ns , send,o 693 recrutas e 419 desi- " 
gna-dos. Durant e a admi,nistração do pre-· 

• 

, , 



~422 

sidente Itaúna foram remett idos, antes 
e depois das e'leiçõés, . apenas 2S guardas 
naciooaes designados e 72 recrutas. 

SEGURANÇA INDIVIDUAL. - Os 
attentados cont,ra a vida e boens tinham , . 

diminuido e muito em relação aos allnos 
anttf:riores, o que provava, no ent'ellder 
do presidente, augmento de civilisaçãQ, 
Em 1867 foram commettidos 386 crimes . , 
la provincia toda, e em 1868, apenas 

:tIO, dos quaes 10 publicas, 2S4 particula
r'es e 6 policiaes, O pr'esidente ,,"ssigna
lava como prova ' de moralidade publica 
provincial o facto de se,r em rarc>s os 
crim es contra a propriedade. Os uemais 
delictos tinham por motivo a ignorancia, 

'ciumes ou questão de terras, porque a 
depravação d'e costumes era d e ~o')nhéc i 

da da provincia. 
. 

00 p,residente registrou o gravissimo 
a Uentado do dia 19 de Í'evereiI'o de 1869 
contra o pres tante cidadão, coro.nel J 0 .

sé Vicente d,e Azevedo, que, em .cami
nho para a sua faz'enda, municipio de 
Lorena, foi as sassinadQ por dois tiros 
desfer idos de emboscada, A importancia 
social da vict ima ' tornou o crime ainda 
mai,s horroroso e profundo o abalo em 
todos os circulos das suas relações pu
blicas e particular,es. O chefe de poli
cia partiu para o lugar do d'elicto e 
cons'eguiu descobriras autores e cum
plic·es do barbaro attentado. Fo,ram pre
sos e pronunciados no a,rtigo 192 do co
digo criminal, como mandantes: - o 
padre Manoel Th~otonio de Castro, Vi
cente Jos·é de Luna, o commendador 
Antonio Moreira de Castro Li11la, o 
commendador A.ntonio Bruno de Godoy 
Bueno, o dr, Antonio J ustino da Sil
veir a Machado, o b'ac.h<l!rel Fernando 

• 

Lourenço de F.r·eitas e João A,lves Bu~- . 
no; como mandata;r.ios, o escravo Vi
cent,e e João José da Silva Moreira; c . 

como cumplices João Petronilho Fer-. . 
reira e Joaquim Luiz dos Santos, Con
s,eguiu evadir-se o cumpIice Joaquim 
Luiz dos Santos, 

A importante diligencia foi ' feit;t. 
p'elo chef,e d,e policia dr. José Ignaci" 
Gomes Guimarães, pessoalmente. Do r'e
la torio deste chef.e de policia consta <I 

seguinte estatistica criminal: 

Annos Crime .. 
1864 • • • • • 321 
1865 • • , • • 386 
1866 , • • • , 400 
1867 386 • , • • • • 

1868 , • , • , 270 

POLICIA. - , Existiam 54 delegacias 
e 141 sub-delegacias, e·stas com cinco 
vagas , As auctoridades polidaes eram 
encarregadas do recrutamento para as 
op,erações de guerra e o presidente as
sigrialou o conflict'o entre escolta e re
crutandos no lugar denominado Patro
cinio de que f'esultou a morte de um 
recrutando, f.erimento de Outro ficando 
tambem oHendida.s a's praças da "". 
cal ta, 

DIVISÃO JUDICIARIA. - A pro
vincia contava 19 comarcas e 54 ter
mos. Destes 43 estavam providos ·16 
juizes Iettra-clos .. Havia lambem Il. ter
mos reunidos. 

FORÇA PUBLICA, - O corpo poli-.. 
cial perma<ll.ente fôra restal>e.Jecido por 
lei de Z2 de· "e"''''feiro de 1868. . Sanc
cionou-a o presid,ente Joaquim Salmo
nha Marinho o qual organisou o corpo 
policial. O seUi estado eHectivo devia 
ser d,e 300 homens, m~s faltavam S2 
apenas. O presidente dispensou do com
mando do corpo ao capitão Manoel 
Joaquim de Toledo, nomeando para 
substituil-o o capitão Cados Maria de 
Oliva, que tambem era reformado e do 
exercito. '. O presidente aconselhava qu·. 
se entrass'e em accÔrdo com o ministerio 
da guerra para . obter e.m condições fa -

• • vor'avelS o arma·ffi·ento neces·sano ao ,~ '. 

corpo policial. A guar,da policial local 
deve-ria compor- se d·e 500 homens dis
tdbuidos por 124 localidades, achando· 
se apenas engajados 147 praças em 35 
localidades , 
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A difficudad·eno engajamento estava 
na remuneração de 700 réis a 1$000 
r-éis diarios" recompensa inferior a qual
'lu·er paga a trab.alhadores, por serviços 
gl'osseiros e de menor responsabilidade. 
Tornava-s'e preciso delibera.r a respeito. 
Contínuava o destacamento de guardas 

-
nacionaes para a - guarnição da capital 
com 60_ homens. A guarda nacional em 
toda a provincia po.dia dizer-soe deso.r
ganisada, porque não havia qualificação 
regular, era completa a fa>lta de disci
plina, evidente a protecção nas designa
ções e distribuição do serviço ordinario, 
r-esultando dahi que os menos favoreci
dos mudava-m de domicilio ou fugiain 
para as mattas. Além disso, estava des
fardada, desarmada e sem instrucçãq al
guma militar, pelo que pouco ou nenhum 
serviço po.dia prestar. 

INSTRUCÇkO PUBLICA. - O .pre
sidente expediu novo r·egulamento para 

• 
o serviço de instrucção, vigo.randoentão 
o regulamenta d·e 8 de novembro de 
1851, com as alterações constantes das 
disposições posteriores e especialmente 
da lei n. 54 de 15 de aJbril de 186g. Exis
tiam 275 escolas publicas, das quaes 110 
para o sexo feminino. Havia 63 vagas 
em escolas para ambos os sexos. Os 
alumnos matriculados nas escolas da 
prüvincia eram 7.253 para ambo.s os se
xos, mas frequent·es apenas 5.766. Exis
tiam 72 escolas pa.rticulares" sendo 47 
lllasculinas e 25 femininas, .,tstas com 
296 alumnas, aquellas com 968 alumnos. 
As estatisticas não podiam ser exactas, 
suppunha-sé maior o numero dos alU1n
nos que fr'equ'Bntavam escolas particula-

• 
r-es. Existiam tres aulas de latim e fran-
cez com 57 alumnos. 

SEMINARIO EPISCOPAL. - Con 
tinuava a funcclonar regularmente, divi
dido . enl seminario maior e menor. O 
maior destinava-se aos ord·enandos. Con-

• 
ta va 125 alurnnos. 

SEMINARlO DE EDUCANDAS DA 
GLORIA. - Pedira e obtivera demis
são do· cargo de directora, d. Maria Fe-

I 

liciana dos Santos Pinto, sendo louva
da pelo zelo com que o administrou. As 
educandas que recebiam instrucção litte
raria e donlcstica, eram aproveitadas no 
p'rofesso·rado publico. Os cursos, muito 
rudim,entares, const.avam de leitura, cal ... 
ligraphia, quatro operações arithmeticas. 
portuguez -e principio - de moral e reli
gião catholica; ar.te culinaria, bordadO. 
engontma·do, mu·sica e dança. O ensino 
doe musica estava suspenso e o de dança 
nunca tive·ra execução. Existiam 47 edu
candas, sendo 11 pensionistas e 36 man
tidas pela provincia. Foi feito pelo pre
údente fornecimento' de roupas, no valor 
de 1 :620$200 rs. 

PENITENCIARIA. - Continuava sob 
,a direcção proveitosa do brigadeiro 
Francisco Antonio de Oliveira. Procura
va-se rehabilitar mOfallmente os senten
ciados, dando-se-Ihes instru.cção prim.l
ria e profissional. Foram construídas ca.,. 
sas para a escola e officinas de encader
nação, n1arcenaria' e chapelaria. Essas 
obras custavam rs. 20 :000$000. Iniciou
se a construcção do -4.° raio do .esta
belecimento, que ia adiantada ao tempo 
do relato·rio apresentado pelo pr'esidell
te, m,as seria neees-sario augmt?'llto de 
verba. Desde a sua fundação, a Peniten
ciaria recolhera 503 sentenciados, sendo 
470 homens. Existiaml 133, sendo 119 
homens e 14 mulheres. A receita fôra 
de dezembro de 1867 até fim de novem
bro de 1868, de 13 :256$425 rs., a despeza 
de 45 :119$333 rs. 

ESTABELECIMENTOS DE CARI
DADE: - O Hospicio de Alienado .. 
funcciona va em p·rédio provincial situado 
na Tabatinguéra, em más condições: -
a hygiene deficiente, a casa estr,agada, 
parte em ruina. O estaohelecimento tal 
como se achava era mais propiCio :a pro
duzir alienação mental do que· cura1l-a, 
na phrase do presidente, que era medico 
de nomeada. Tal estado de coisas seria 
principalmente devido a t·erem sido sem
pre insufficien tes as verbas votadas.Du-
rante o anno de 1868 foram tratados 84 

• 

, 
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aEenados, dos quaes fallee·eram 21, res
talbeleceram-se completamente 14 e fi
caram em tratamento 49, dos quaes 
eram 15 mulher'!!s. 

O Hospital de Lazaros era auxiliado 
pela provincia com 1 :000$000 rs. por an
no ·e dirigido pela irmandade de N. S . 

, 

dá Consolação. Funcdonav3i na'~ pro- ' 
xim'idades da varz·ea denominada
P ary -. Não sati'sfazia aos fins. a que 
se destinava: - o prédio era mau ·e .oS' 

, . 
seus recursos peqüen·:Js. Ex is t iam 9 en-
fermos. O pr es idente observou, para p'e
di·r providen.ci"as, que. na cad·eia havia 
morpheticos, com· grave inconvenient e 
para os d et entos sãos e para os pro· 
prios e nfermos atacados do horrivel mal. 

O Hospital de Lazaros de !tÍl vivia 
com o auxilio provihcial de 1 :000$000 rs. 
e a-Jugueis de uma pequena casa e pas 
tos. Existiam 13 doentes. 

HOSiPital de Misericordia da Capital. 
- Recebia o a uxilio provincial de réis 
3 :000$000 por a nno, possuindo patrimo
nio ·em apolk e·s geraes e acções do 
Banco do Bra'sDI . No exercido de 1.0 d·e 
ju1ho de 1867 a 30 de junho de 1868, sua 
reaita foi de 29 :793$800 r s. e a desp eza 
de 28 :007$329 rs. Durante O al,1noentra
T·am 425 doent·es, sahi·ram curados 379, -
falleceram 49, ficaram 29. Na r oda de 
expostos existiam 41 engeitados, ent ra
ram 3, falleceu 1, ficaram 43. 

Hospital de Santos - Seu patrimonio 
era de 64 :886$ooors., em apoliDes c be·ns 
d e raiz. Recebia a subvenção provincial 

de, 3 :000$000 rs. Sua despeza foi, no a_nno i 
compromissal de 1867-68, d e 15 :597$061 
rs. c a receita de 16 :785$776 rs. Entu
ram 281 enfermos, sahiram curados 219, 

' falleceram 50, ficaram 12. 
Hospital de ItÍl - Possuia bom edi

ficio, patrimoniCl em apolices, 38 ge
racs de conto de réi'S e 20 provinciaes 
de 500$000 rs. e r·enda d e 3 :100$000 rs. 
,por anno. Começou a func<:ionar a 16 
de junho de 1867, e desde então sob a 

• 

d.irecção de tres i rmãs de S. José. O 
movimento do hospita1 de junho de 1867 

a· d·ezembro de 1868 foi este: - entra
ram 166 ,enfermos, morreram 42, sahi
ram cu,rados 108, existi'am 16, O presi
dente .lembr ava a ne<:essidade de serem 
forneGidas nas listas não só a quanti
dade dos düentes, mas sua edade, sexo, 
temperamento e moles tias. S'em estas iiI
diC'ações as estatisticas hospitalares de 
na-da ,serv·;am. 

Hospital de Sorocaba - P oss uia pa
trimonio de 22 :000$000 rs.; sua despeza 
no anno de 1868 {oi de 4 :583$190 rs. Re
cehia auxil io provincial de 2 :000$000 r s. 
Entraram 70 enferm os, sahiram curado, 
51, falleceram 7, existiam 12. 

Hospital de Jacarehy. - Viv.ia ~c1u
siva-ment-e com a · su.bvenção pr-Ovindal 
de 1 :000$000 rs. por anno. Se", movi
mento foi em 1868: - entraram 44. 
curaram-se 29, morreram 4,-"existiam 11. 
O presidente lembrava á as sembléa le-

• 

gislativa não ser d·emais a subve nção d·e 
3 :000$000 rs, que para conclusão d,e 
obras · pedira o provedor do hospital. 

Existiann ainda hospitaes em Lorena, 
Bana na l, Taubaté e Pindamonhangaba, 
que receb iam subvenção provincial de 
dois contos o pr';mei-ro,e ·conto d·e 
réis os tres ult..imo'5. Não enviavaln esta
ti-stic-a de seu movimento. 

Instituto Vaccinico. - O presidente 
lastima va o descaso da população pela 
vaccina, e a falta de informação sobre 
o r,esult ado da vaccinação, por aquelles 
poucos que a procuravam. ' De julho de 
1867 a junho de 1868, foram vaccinadas 
na capita l 199 pes'soas, ignorando-se O 

resultado dá~ inoculações eoi 138. A . . . 

vaccinação no interior foi feita em 235 
pessoas. No segundo s·emest r ·e de 1868 
o numero dos vaccina,dos, na capital ~ 

interior, foi de 209. Dizia o preside nte: 
- "E' para m;m inexploica vel como os 
habitantes desta provinda, onde por v·e
ze'S s·e tem ma'nifestado o ' horrivel fIa
~el1o das bexigas, q ue , tantas victimas 
ha produi ido,mostr em tão inqualificavel 
repugnancia em procurar tim pres·erva-
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'i'ivo tão facil e de tão reconhecida ef-, 

-ficacia" . 

CULTO PUBLICO, - Existiam 128 
egr'ejas parochiaes e 5 capellas curadas. 
A<ohavam-se providas 24 cOm viga rios 
<oollados, 98 encommendados, 7 vagas e 

• 

.29 coadjuctores, O estado das matrizes 
era erh' geral' lnáu, principalmente nas 

pequenas e novas f>r·eguezias. O presi
àentedeclarou haver feito tudo quanto 
_po'U~e em favor das matrizes para evi
tar ruina completa de templos, Nomeou . 

o cidadão 'Lindoro José Branco para 
thesoureiro das loterias que se iam ex
'üahir e'lh beneficio de matrizes. 

CATECHESE. - Continuava em pes
simo estado o serviço de catechese. AI" 
guns aldeamentos viam-se privados d·e 
:quae?quer ~'eios para que - a catechese 
·fosse. feita com resultado crescente. O 
ald·eamento do Tijuco Preto estava a 
f', -. 

'cargo do capuchinho frei José de Loro. 
Este missionario tinha sido chamado á 
côrte 'e seria removi-do para a provin

-cia do Paraná. 
Nos estabelecimentos de catechese, o 

typo americano primitivo desappareceu 
completamente pelo cruzamento de ra
ças, A Engua indigena era inteiramente 
desconhecida; a ,cultura intellectual nos 
aldeamentos -absolutamente nulla, Os ha
bitantes dos aldeamentos viviam disper

'50S e adasas. Sua industria "improducti
'va, seus terrenos invadidos pela aridez, 
immoralidade e prepotencia contra as 

'quaes a justiça não tinha acção salutar, 
·contribuiam para. o estado d,e decaden-· 
cia em qne se achava o serviço de ca
techese, No aldeamento de Itariry exis
tiam 31 pessoas; no do Tijuco Preto, 

o 75; no de Pinheiros, 43; no -da Escada, 
48; no de Queluz, 66; no de M'Boy, 87; 
no de S. Miguel, 103; nC) de Itaqua

·quecetuba, 147; nada constando sobre 
{)s ald'eamentos de S. João Baptista, Ea-, . 

. tuery e Carapucuhyba. 
COLONIAS. - A de Cananéa, fun

·dada a 31 de agosto d·e 1861, era dirigI
da por G, A, Sc'hmidt e compunha-se 

quasi que exclusivamente de americanos 
do norte, sendo os seus trabalhos de
pendentes do 'goyerno imperial naàa 
constava sobre ·seu pessoal na secretaria 
da provincia. A .colonia militar do I ('t

pura fundada por decreto n, 2,200 de 
26 ,de junho doe 1858 era dirigida interi
nament'e pelo capitão-tenente Francis· 
co Goulart Rollim. A CO'loni~ ·militar do 
Avanha,ndava fundada por decreto nu
mero 2,126 de 13 ·de março de 1858 ti
nha por director o cidadão João Perei
ra Lima Junior, capitão da guarda UÇj. 

ciona!. A propositod·esta colonia nada. 
constava na secretaria prov-incial. 

TERRAS 'PUBLICAS, - Subsisti~ a 
repartição especial de. terras publicas e 
os seus dois engenheiros discriminavam 
e mediam ter·ras no J uquiá, S, Louren. 
ço e affluentes, na comarca de Iguape; 
na colônia de Cananéa -e circumvisinhan~ 
ças, 

PHAROL - Funccionava regularmen
te o da ilha da Moéla, em Santos, 

ILLUMINAÇÁJO DA CAPITAL. -
Ia findar-se no dia 26 de d'ezembro de 
1868 o contracto celebrado com Frao.> 
cisco Taques Alvim e José Dulton, pelo . . 

que o p.residente abriu concorrencia para 
a illuminação, -tendo sido renovado O 

contractocom Alvim, regeitada a pro
posta de Camillo Bourroul. A despeza 
com 'esse serviço era .de 25 :050$000 rs, 
A illumi·nação era a kerozene; mas, o 
contracto, assignadode modo que ficas
se sem eHeito 'se d'entro do seu prazo 
se mudasse o systema, O presidente re
cebeu propos'ta para ilIuminação a gaz 
e conjunctament'e para a ·canalisaçãode. 
aguas e linhas de exgotto, 

Por s·er cOlnplexa e importante a pro
posta foi remettida â assembléa provin
-dai para -que se manifestasse. Não sen~ 
do fiscalisada a i!luminação da capital, 

• 

o presidente encarregou o chefe de po-
licia de faze1-a, impondo multas pela • 
infracções, 

CADEIAS, - Existiam 36 e 28 casas 
de detenção. O 'estado dil'S cadeias era 
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~{:-;: : :!!o; .e a.5 consideradas melhores: -.. 
coe.::"., C.mpinas, Sorocaba, Mogy das 
CC'Jzes, Jacarehy, Taubaté, Pinda, pre
c:-~ __ ~Y2.m de r epa ros . A de Santos esta· 
"'l::. em yia d·e çonc1usão, porém as suas 
(,k>; ca m inhavam >devagar;' ·Convinha 

• 

apres3al-as l dispensando-se a velha ca-
de ia cuja demolição era urgente. Na ca
deia da capital em 1868 foram recolhi
dos 399 presos, sahiram 385, ficaram 14, 
que r-eunidos a 221 que existiam perfa

ziam o numero de 235. Deste's eram eon
demnados á morte, 28; a galés perpe
tuas, 100; a galés temporarias, 18; a 
prisão perpetua com trabalho, 6; a pri
são temporaria com trabalho, 44; a pn
são simples pe·rpetua, 3; a prisão sim .. 
ples temporaria, 6. Eram nacionaes 108, 
estrangeiros 36 e escravos 91. As cadeia. 
resentiam-se de -falta de cond~ões d·. 
hygiene, principalmente a da capital pelo 
accumulo de presos não só da propria 
capital como ainda do interior. 

SAUDE PUBLICA. - O estado sa
nitario da provincia e·ra o melhor pos
sivel. Exceptuada a variola, que ás ve
zes se manif.estava nesta ou naquella ln
calidade, nenhuma outra enfermidade 
era conhecida com ca.racter epidemico. 

OBRAS PUBLICAS. - Por lei de 
15 de abril de 1868 e pelo ·regulamento 
de 17 do me·smo mez e anno fôra erea
da e regula<ia a insp·ectoria geral de 
obras publIcas, tendo a seu cargo dirigir, 
estudar, orçar e fi scalisar todas ~s 

obras da provineia. Não havendo, porém, 
eng·enheiro,s em ·numero sufficiente con

tinuavam os inspectores das estradas, os 
quaes tinham a seu cargo a factura des

tas e ,a COnstrucção ·das pontes. Não 
eram retr ibuidos. Dizia o presidente: -
"E' força reconhec·er que ·entr·e .nós ago
ra começam as obras publicas a serem 
enca·radas com aquelle gráu de 'solicitu" 
de, que póde auetorisar mais 'serias 'em
presas com sacrificios menos penosos e 
com resultados mais proíicuos". 

Entre as obras publicas avultavam as 
estradas que iserviam a lavoura, maior I 

fonte da 'riqueza publica; eram [)orém. 
bem minguados os recursos do thesouro
provincial para ser emprehendido o es
tabelecim en to de um completo systema. 
de viação. Muito havia a fazer-se 'neste 
importante ramo do serviço publico sob· 
todos os seus aspectos. Dizia o pre
sidente: - "E' doloroso confessar que 
as obras publicas da província ainda ; •. 
acham muito longe do meramente des e
javel". O pr·es·idente considerava s·ervi·· 
ço patriotico serem votadas englobada
mente a·s verbas destinadas a estradas. 
e pontes, afim de 'qu·e o governo com 
o seu prudente arbitrio as empregasse 
conforme as necess idades do momento. 
O systema até então ·era decretar-s~' 

verba especia·1 para cada obra, do '1J1l~ 

resultava gastar-se mu ito com alguma.,. 
obras e ficarem outras privadas at.é de 

pequenos reparos. 0, grandes rios da 
provincia exceptuado o Ribeir.a de Igua
p·e não tinham l1a vegação a vapor. A 
navegação ·do Ribeira estava interrom
pida, mas ia recom eçar em breve. 

ESTRADAS. - A Dro'.-incia possuia. . -
estrada·s com O desen voÍvimento d·e 4.600' 
kilometros e ainda não se podia dizer 
que as t ivesse regulares . para transpor
te rapido e barato , resultando d?h i qu-e· 
os lavradores luctavam com diificulda
de para a exportação dos s e'J3 produ
etos. No entender do presidente era in
dispensa vel uma rev isão completa no 
traçado das linha s da viação publica, e 
a organisaçáo de uma carta que as re-- . . presentasse, ·sem o -que nao ser-la pos-
sive-l attender as reclamações prementes 

para que as 'estradas fornecessem trans
port e seguro e circulação ·rapida . "Con
tinuar a gastar com as estradas pelo 
modo por ,que se .t·em gasto até hoje, é 
gastar impro.fí.cuam·ente; e no gra ndio
so empenho de melhoraI-as, deve a pro-

• 

vincia eont-ribuir amp'lamente, porque os " 
seus sacrificios doe hoje serão compen
sados em futuro mui proximo, á vista 
da sua fertilidad·e e riqueza natural "', a s-.. 
sim se exprimia o presidente. 
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. Durante o cur·to periodo da adminis- , pesas elevaram-se .a mUlto • 
ma 1S. Re- · 

tração do visconde de Itaúna foram re
paradas 30 estradas importa ntes, além 
de outras não mencionadas por serem 

, 

os reparos de pouca monta. Até o fim 
de abril de 1868 deviam estar concluidos 
os trabalhos do pica dão de Itapetininga 
a Sete Barra's, a cargo do engenheiro 
R. Haherscham. O p-residente era de 
pa'recer que opicadão devia ser conver
tido logo 'em estrada definitiva, e con
fessava., .com prazer, que· fizera tudo 
quanto nelle ·esta va para melhorar as 
estradas da provincial e que se mais não 
fizera fô-ra por falta de t empo. 

PONTES. - Não era satisfactorio o 
estado da·s pontes da provincia e a causa ' 
disso estava principalmente no modo d·e 
sua~ construcções . .o .systema rotineiro 
e reprovado 'de construir pontes sobre 
tanchõe, dava 'em resultado avultadas 
despesas, s·em com tudo cessarem as re
clamações de concertos. As pontes como 
complemento das estrada·s mereciam 
toda a attenção dos poderes publicos. 
O presidente mandou subst ituir a pon
te sobre o rio J undia:hy por uma de 
ferro, que ficou sendo a terceira desse 

. 
genero na 'província ; reconstruir a do 
Anastacio, ·estrada de Camp inas; e re
parar 13, em varias pontos. O presiden, 
te assignalou o facto de haver o enge
nheiro Antonio Francisco de Paula e 
Souza offerecido á provincia instrulllen-· 
tos de ·eng·enharia, tendo sido feita a 
compra a custa do -referido engenheiro. 

JARDIM PUBLICO. - Necessitava 
de melhoramentos e era até então o 
unico ponto de r·ec·reio para os habitan
tes da capital. Foi canalisada ag\)a para 

. . 
o jardim não só para a cultura e de s-
envolvimento das pla ntações "orno tam
oem para o uso da população do bairro 

da Luz. 

construiram -se as paredes do lago e ci
mentou-se toda a sua superficie; fiz·e- · 
ram-se algumas obras de embellezamen
to taes como: - uma cabeça de leão, 
no extremo do ·encanamento que des
pejava sobre o jardim; reconst-rucção de
uma escada, transformada em centro de 
pequena cascata sobre um tanque; re
construiram-.se os p·edestaes de toda,s 
as esta tuas ; concertaram-H> as grades . 
e o portão de ferro na frente do jar
dim; leva nt ou-se no centro do lago uma 
pequena casinhola ru,tica para abrigo · 
de av·es aquatica·s; levantou-se tambem 
um chafa riz no centro ·da praça da Luz. 
em frente ao jardim, ·que fornec ia agua . 
por oito -torneira s collocadas nas qua
tro faces: estabel eceu-s·e junto ao tan-· 
que do Bexiga -uma caixa de filtro para 
que ao chafariz da Luz chegassem aguas 
puras. 

O presidente desenvolveu. (de modo a 
presta.r serviços a uma parte da capital) 
o encanamento de agua que se dirigia 

ao jardim. 

COMPANHIA .PAULISTA. - Estava. 
para breve a realisação da estrada de 

L ferro Jundiahy-Campinas em continua
i ção da já existente - San tos-Jundiahy .. 

A 7 de março de 1869 fô ra eleita a di
rectoria effectiva da Companhia PaL,-. 
lista, sen'do nomeado presidente o d-r 
Clemente Falcão de Souza Filho. O en-· 
gen'heiro ch'ae era o dr. Ernesto Viria

to de Medeiros . 
• 

THESOURARIA DA FAZENDA. -
No exercicio de 1866 a 1867 a receita 
foi de I. 846 :450$859 rs.; a despesa Qe 

I
' 1.290 :054$250rs.; no exercicio de 1865 

a 1866 a r ece ita foi de 1. 970 :991$317 rs . 

e a despesa de 1.417 :951$348 rs . 
THESOURO PROVINCIAL. - Fôra 

reformado em 1868 mas a reforma não-

A verba de 4 :000$000 r5 . não e·ra s,li - déra os r·esultados esperados. A repar-
ficiente e ainda menor se tornou com tição andava atrazada em serviços im-
a necessidade que houve de restabdecer portant es taes como tomada de contas· 
o chafariz do Piques, pelo que as de, · I e liquidaç ão de dividas activas. Era ne -
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',cessado augmentar o seu pes soal c o 
· presiden te propunha a creação de uma 
terceira secção, destinada aos serviço') 

- que no moment o se achavam ~m a t razo. 
· T endo observado que os trabalhos do 
thesouró provincial não ·eram bem diri-

· gidos, o presidente demittiu o in spector, 
bacharel J osé Maria de Andrade, e no
m eou em seu lugar ao b acharel A nto-

· nio Pereira dos Santos. Em 1867 a 1868 
a receita provincia l foi de l.593 :857$929 
rs.; a despeza subiu a 1.185 :193$313 rs. 

· A d ivida passiva da provinc ia era de. 
750 :000$000 e o presidente a deixou re
du zida a 313 :000$000 rs . ; antes, porém, 
-cle deixar o exercicio o presid'ente con
seguira r eduzil-a a 18 :000$000 r s. O or
çamento organisado para 1869 a 1870 
calculava a receita em 1.308 :844$000 r s. 
e a despesa em 1.050 :775$400 rs. resul
tando um saldo de 258 :068$596 rs. Era . 

": poré m , d e p rever-Se que o exercicio se 

fecha ·s,e com dé fic it , pelo que o estado 
finan cei ro exigia att enção 'e ecollo111ia. 

SECRETARIA DO GOVERNO. -
Os empregados de carteira, elogiados 
pelo presiden te, eram 1'9 divididos por 

---quatro secções, Vigorava o regu1am·ento 

·li 

11. 7 de 21 de abril de 1868. O barão de 
• 

lt aúna concluiu seu relataria com estas 
palavras : - "Peza-me na -consciencia a 
convicção de que pouco fiz no desempe-

• 

nh o de lninha tar efa; para -neut'ralis~r 

porém O desgosto que della me resulta, 
• 

acode-me lambem á idéa o curto praso e, 
sobretudo, a época ·excepcional em que 
t t ive de ex'ercer. Procurei lnanter a 
lei sem distincção de côres políticas; 

. 
não persegui pessoa alguma; não tirei 
aTbitrariamente o pão a nenhum pae de 
fa milia ; ga·lardnei o me rito onde o en-

." cont rel . 
• 

BIBLlODR.APH1A. - ';ide jornae
da época do fall ecim ento do visconde de 
Itaúna; Sacramento Blake, dicc. biblíog. 
bras i!. , 2.' vaI. pago 28. Suas obras em 
nUlnero -de 14 vem r·eferida-s no dicc. 

. citado. P ara escrev·er sobre elle consul~ 

tei jornaes acima mencionados, livro ci
tado, relatorio presidencial (1869, Sã-o 
Paulo, typ. Americana) ·e obt ive apon

ta·men tos de sua fam ilia, residente no 
Rio. Dis tricto Federa!. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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ANTONIO CANDIDO DA ROCHA 
~nasceu na cidade de Rezende, provincia 
do Rio de Janeiro, 110 dia 4 de setem
bro de 1821. Seus paes foram Simão da 
. Rocha Corrêa e d. Maria Magdalena Lo
zada Corrêa. Estudou em S. Paulo, di· 
'plomando-se em direito pela Faculdade 
·da mesma cidade no anno de 1845. 

Ex,erceu os seguintes cargos: juiz mu
-.-nicipal de Baependy (Minas Geraes)~ 

'sendo reconduzido e acceitando a' r e .. 
'conducção por insistencia do gel1'eral 
barão de Caxias; juiz de direito das s·e
,guintes comarcas: - J aguary, Pouso 

Alegre, Itajubá, Alfenas, Tres Pont"" 
todas em Minas; Magé e Nictheroy, 
provincia do Rio de Janeiro; capital de 
S. Paulo. vara dos feitos da fazenda; 
,-desenlbargador da relação da provincia ! 

, 
de S. Palda. cargo que exerceu ate 
1882. Foi deputado geral por Minas e 
'votou com o visconde -do Rio Branco 
.a favOr ela lei de 28 de setembro de 
1871; nomeado chefe de policia de Goyaz 

. - . -declinou da honrosa commlssao; preSl-

diu a provincia de S. Paulo desde 30 de 

julho cie 1869 até 28 de outubro de 1870. 
Como magistrado deixou escriptos e 
-sentenças que mereceram elogiosas re
fe[encias. sendo considerados modelires 
. .os provim'entas que baixava' como juh 
d.e ,direito em correição. Falleceu a 26 
de setembro de 1882 na cidade de For
taleza. Ceará. onde se achava em trata
:mento de saude. Sepultado naquella ci
.dad·e~ os seus restos foram transferidos 

• • 
para S. Paulo e repousam no cemltel'10 

,.da Consolação. 

• 

GUERRA DO PARAGUAY. - As 
ultimas noticias garantia,m o proximo 
termo da prolongada lucta sustentad~ 

contra o Paraguay . 
TRANQUILLIDADE E SEGURAN

ÇA PUBLICA. - Era completa a tran
quillidade no territorio da provincia. De
ram-se crimes com frequencia, avultan
doas violencia's contra pessoas, ao pas
so qu·e raros foranl os ataqu·es á pro
priedade. Eram então a embriaguez, O 

ciume e as questões de terra as causas 
principaes dos delictos. Os crimes de 
furto ·e roubo con·stituia·m rara ·exce· 
pção. 

DIVISA0 ]UDlCIARIA. - A provin
cia contava 19 comarcas divididas em 3 
entrancias, sendo de terceira, a capital; 

. 
de s'r:J5unda, Lorena, Campinas, J acare .. 
hy, Santos, Itú, Itapetininga; de primei
ra, Bananal, Guaratinguetá, Taubate. 
Parahybuna, Iguape, Rio Claro, Arara
quara, Batuca tú, Constituição, Franca, 
Mogy-Mirim. Bragança. As comarcas 
compunhanl-se de S4 termo~, existindn 
além disto 28 municipios sem fôro, 41 
freguezias e 7 curatos. A distancia de 
umas e a 'extensão de outras comarcas 
difficultavam a regular administração 

da justiça .• 
CULTO PUBLICO. • - Existiam 129 

egrejas parochiaes e 5 capellas curadas, 
I com 21 vigarios collados, 10.~ encommen

dados, 29 coadjuctores e 4 vagas. :H:T;Ja 
egrejas parochiaes enl ruina e sem para
mentos. As loterias votadas em bene
ficio do culto publico continuavam sem 

extracção. 
FORÇA PUBLICA. - O corpo poli

cial permanente, auxiliado por pequeno 



432 

contingente de guardas nacionae!5, faZIa 

o policiamento da capital e interlor; seu 
estado effectivo era de 261 homens. O 
corpo fôra transfer ido do convento do 
Carmo para o quartel militar, com pro
veito pa-ra 'Ü serviço ·e economia dt n ·, 
1 :200$000 annuaes. 

GUARDA POLICIAL WCAL.-
Creada em 1868, não estava organisa<la, 
por motivos diverso?, entre os quaes a 
guerra e a diminuta dia ria, estabelecida 
para as praças. O presidente propunha 
que fosse elevado a 600 homens o corpo 
policial permanente que elle julgava suf
ficiente para a guarnição da cap ital. 

guardas das barreiras e destacamentos 
no interior; as dIarÍas da~ praça;, rh: ~ 

viam ser augmentadas de 200 rs.; e a 
di sciplina , melhorada. Estas medidas tra
rian1 á provinc ia -um augm ento de des
pesa no valor de 41 :551$600 rs. 

GUARDA NACIONAL. - A institui 
ção continuava imprestav-el: sen1 ins

trucção, s em dedicação ao serviço, des ~ ' 

fardada, sem armamento, Qualiflcac1a 
s·em criterio. H a via um destacamento de 
35 ,homens auxiliando a guarnição da 
capital; e outro de 33 homens destaca
do s em Santos para o serviço da f or 
taleza da Bana. 

INSTRUCÇAO PUB.LlGA. - Ape
sa r dos louvavei·s esforços do. legisla
dore.s e governos no sentido de des- :: n~ 

volver-se a inst rucção publica em São 
Paulo, pouco se havia oonsegu ido. Sob 

' outros asptctos a provincia progredia, 
. " . 

mas contInuava estaclOnana em mat ena 
d·e instrucção. O l'resid·ente apontava 
como causa de ss e estado de causas a 

ext en são territorial, a di sseminação da 
püpulação, aliás reduzida á vida exclu
siva da lavoura, e conduia que obst a ~ 

cuIas tão grandes retardariam por mui
to t·empo o cultivo inteUectual das clas
ses popu.Jares. O pres'idente era contra
rio á obrigatoriedade do ensino porque 
a escola era sempre situada -em lugar 
distante da morad ia dos homens pobres, 

lado, o professorado não esta va orga·~ 

nisado. "A escola vale tanto quanto vale 
o mestre'" e is o p-ensamento de unto 
grande escri-ptor. Applicado o pr incipio, 
grande num-erc\, das escolas primarias 
paulistas valeriam muito .pouco . . 

Os profe ssores percebiam 850$000 r5 .. 
annualment·e quando nas cidades; réi s. 
750$000 nas villa s e 600$000 rs. nas fr e
guezias e bairros. Esses v-encimentos, 
eram cons iderados pequ~nos numa pro-

• 

onde a vida era cara. A lei de • • 
vmCla 
15 <l·e 3!briol de 1868 auctorisou o gover-
no a S'uppr1mir as escolas publicas qu e. 
não tiv-e ssem 20 alumnbs freq'uentes; ou· 
uma, qua ndo no mesn10 lugar ex is tis,.. 

sem duas , e os alumnos de àmbas não 
excedess em d·e 50. O presidente ponde
rava que cumprida a leí, rara s-eria a 
freguema' ou bairro que p udesse ter 
escola primaria; pelo que ·;:ra necessa
rio modificara legislação. Exist iam 240· 
escolas prima,rias, das quaes l1S não ti
n11an1 o nume,ro de 20 all1l11n o~_ Sup

primrdas, não havia como coHocar os · 

respectivos profess'Ores, porque as va.- · 
gas existentes ·eram 65. 

O presidente era d·e parecer que de
via existir escola, onde houvesse 8 ves
soas pa'ra ensina-r. Achavam- se providas 

133 escolas masculinas ·e 52 vagas ; ào · 
sexo f.eminino , 107 providas, ,e 13 vagas. 

A matricula era de 4.642 alumnos mas-o 
cu!inos; e 2.863 do sexo femi nino. Es-
tnnava- se em 1.875 o numero de a lum
nos dos estabelecimentos ele instrucção 
particular. Os 'algarismos acima não 
-eram a1nimadores, no entender do pre h

-

stden t e. 
INSTRUCÇAO SECUNDARIA. -

Existi am 3 aulas de latim e francez: 
em Itú , com 40 a,lumnos; em Sorocaba. 
10; ·e em Santos, 9. As duas ultimas 
cadeí·ras iam ser supprimidas por não 

contarem 15 alumnos cada uma, como 
determinava a lei. , 

SEMINARIO DA GLORIA. - Exis
tiam 32 ·educandas e 6 pension ist as que 

que trabalhavam na lavoura. Por ou tr ? I pagavam sua pensão. As alumna s rece-
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biam educação lit-teraria " domes tica; 
leitura, 'calligraphia, portuguez, quatro 
operações ar.ithmeticas, doutrina christã , 
cos tura, e,ngommado, bordado e art e 
culinaria. O p resid'ente pedia a creação 
de uma -enfermaria convenientemente 

montada, porquanto não pod ia cQn ti
nuar o systema d e fica·re m as doen t es 
no proprio dor·mitorio commum, por 

offe-nsivo ao pudor das enf.ermas e in
commodo ás companheiras de quarto. 

SEMINARIO EPISCOPAL. - O~ 

alumnos matriculados eram em 1869. 
140; dos quaes 18 gratuitos. T inha 14 
professor-es , sendo 8 religiosos e 2 pa
dres secu lares estrangeiros ; 1 religioso 
e 3 padres secula'res brasileiros. Não 
funcc ionavam as aulas de grego e alle
mão por falta d·e alum nos que quizess'em 
e,tuda'r essas linguas. O reitor havia pe
dido licença para estabelecer um cemi
terio destinado a todos os padres qu·e 
fal1 ecessem na capitaL O pedido foi en · 
caminhado aD poder legi slat ivo. 

ESTRADAS. - Continuavam a se r 
feitas por pessoal sem preparO t echnico 
e sem fiscalisação, o -que ap:resenta va 
inconveni'entes intuitivos. O presidente 
logo qu e entrou eUI ex ercicio dirigiu
se á s ,camaras municipa e~ ) indagando 

• 

CO'mo e ra em cada munici pio desp·endi-' 

da a verba de estradas; se os inspecto· 
res mostravam-se inte.ll igentes e act i
vos; se D plano das Qb ras era o ma is 
conv-eniente. 

ql1 e d·eram 
Rara s forarm as canlaras 

informações ao presidente. 
Propunha este que se dividisse a pro
vincia ·em districtos cada um sob a , 
chefia de um engenheiro residente. A 
idéa não era nova, rnas, applicada, ha
via fracassado. 

A provincia fôra dividida só em 3 d;s -

-

que um homem ac tivo pudesse razoa vei~ · 

ment e dirigil -o. Era tempo de receber. 
das. camaras auxilio para as es tradas . 
municipaes, afi.m de que a provincia 

lasse principalmente das estradas de 
rader g era l, pois , até 'est rada s de • 

! n·· 

t.eresse particular pesavam no orçarfle n ~ 

t l) . Tornara-se prem ente a necessi cl.(1de 

de modificar o systema dos serv iços pu
blicos attin entes a estradas. Cust avam 
ellas . centenas de .contos por anno, só · - .. etn reparaçoes prOVlsonas e estas pou- · 
cos mezes depoi s desapparecí:...m.. fi· 

. . 
cando as estradas EO se'J mau ~:. t ;ldo 

anterior. S eria ben~fic io á proyvinci;,. ex

cluir do orçarnent~ tantissimas verbas' 
ins ignificantes para :'eparos ,:ir: e~j l : :ada, 

e pontes, consignando-se uma verba 
fórte para es tradas geraes. Se assim fos

se f eito, o p o der. legislati vo contnbuiria 
para qu-e o governo corr·espo ndesse á 
confiança do publico em ass umpto tão · 
importan te. 

o presidente mandou sustar as 
da estrada de rodagem entre Rio 
de, es tação da via ferrea ingleza. e Mo
gy das Cruzes, qu e es tava sendo feita . 
pelo engenheiro Fax . A estrada de Sã" 
Pauao a Santos, apesar da via ferre a, 
não devia s-er abandonada; nã o Sq~ por
que representava um grand e ca pital t _ 

como- porque servia nos casos, aliá s íre·~ 

quentes, de accidentes no trafego da li
nha fe rrea, como m eio seguro de co m
mu nica çã o entre o interior e o princi·

pai porto paulista. Os t rabalh as de con

s erva dest~ estrada er"'111 feito s por duas 
inspeetorias: - a) da capital ao alto 
. 

da S'er 'ra; Ib) cJ,e'&Le JlODW a Santos .. 
Conv·encido de que só por meio de bóas 
es t radas era possivel auxil iar o trafego 
da linha ferrea - Santos a Jundiahy 
_ o presidente m.aildára const ruir bôa 

estrada antre Belémzinho, Atibaia e 
Bragança para s·ervir não só ess es ,mu~ 

nicipios como os da provincia de Mi-
nas, que por eIles demandam os Inerca--

trictos, pelo que os engenheiros re si
dentes nada podiam fazer, tendo sob 
sua insp·ecção cerca de 200 leguas de 
estrada ca da um. FJ a nec.essario divi
dir; a pr-ov-incia: ' em ta ntos diistricto s 

qua·ntos fossenl necessarlos J e de modo I dos de Santos. 
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Mam:lou melhorar as estradas de Jun
.dia·hy - Campinas - Itú - Mogy-Mi
'Tim - Franca; as estradas de Arara
·qua.-a, RiO' Claro, Botncatú, Lençóe>. 
'Constituição, Porto Feliz, Tieté ·e Capi-
· vary. Não escaparam .á attençãO' dO' pre
sidente as estradas dO' sul da provincia, 

· nem a que se pr·etendia construir para 
ligar Itapetininga a Sete Barras. Mere-

· c·eu especial cuidadO' O' importante as
sumptO' aO' presidente que muitO' se es
fO'rçou para que a linha ferrea contass·e 

· com o cO'ncursO' das estradas dO' inte-
· rior, afim de ser seu trafego beneficia
dO' pela facil·idade dO' transito sertane

jO' . . Ass im se exprimiu o presidente: -
u a materia de e.st.radas é tão vasta e de 
tão su-bida importancia, que não me 

· era possivel tratar della sem mencio
nar expressamente algumas, que, quer 

-a-o norte , quer ao sul ,da provincia, de~ 

vem ser:, consideradas arterÍas p.dnc~-

'paes do sy stema de via.ção". 
Estrada de Ferro de Santos a Jun-

· diahy. - Em 1869, a estrada rendeu 
2.287 :051$880 r s. e gastou 846 :736$244 
rs. O trafego soHria interrupções por 
occasião das chuvas que determinavam 
desmoronamentos . O trabalho de repa
rações era fe ito cQm celeridad·e. As in

-terrupções er.am ás vezes longas, tanto 
qu e o p r·es idente ·recommendava uma 

· communi.cação de roda,gen1 entre a es
tação do Rio Gnnde (linha ferrea) e a 

· cidade de San tQs pela estrada Qrdinaria, 
para transport es de ·passag·eiros . e ge
neros em casQS d·e perturbação do tra
fego; na secção - Alto da Serra -
J undi<lhy - nada Qccorrera: o terrenO' 
era solido, a cons t rucçãQ perfeita. 

Estrada de Ferro Rio GrandeoJacare-
• hy e NavegaçãO' do Rio Parahyba. -
A inda não tinham entrado em fase de 
· execução estes dois melhoramentos. 

Estrada de Ferro Jundiahy=Campinas 
.- Estava pa ra brev·e a realisação d·este 
importante desíderatum; a companhia 
p.aulista tomára a si a realisação da 
·.respectiva obra, em virtnde dO' contra-

ctO' celebrado com a provincia de SãO' 
Paulo, em 29 de maio d·e 1869, sendo 
presidente o cQnselheiro Vicente Pir~s 

da Motta. Conoluidos os estudQs e le
vantadas as plantas da estrada Jundia
hy-"Campinas, O' presidente . apprOVQlI 
defín.itivamente, em 18 de janeíro de 
1870, O tr'açadQ para o prQlO'ngamento da 
vía ferr·ea a pa,rtir de J und.i ... hy com o 
Qbj.ectivQ - Campinas. 

Os serviços de construcção começa
riam a IS de março de 1870, devendo 
dentro de dois annoo e meio ser termi
nado. Os empr·é t eiros eram o comm·en
dadO'r Angelo Thomaz do Amaral, João 
Pereira Darrigue Faro e dr. Heitor Ra
de maker Grun ewald. A Companhia Pau 
lista foi ·a pr imeira que se or-ganisou 
com elementos e forças nacionaes. 

Estrada de Ferro de Jundiahy a Itú 
-- No dia 20 de janeiro de 1870, reuniu
se, sob a presidencia dO' presidente da 
provincia, 110 Paço Municipal de Itú, 
grande numero de cidadãos dali, de QU
trQS municipiQs e alguns ela capital, que 
acompanha ram o presidente. e ficO'u re
solvido qu e se levasse a termo O' melhora
mento de uma estrada de ferro de Jun
diah y a Itú. Nessa reunião subscreveram
se 5.210 acções da projectada compa
n hia. Em SorO'caba ia dar-se o mesmO': 
tambem ali quer ia m estrada de ferrO'. 
A província comprehendera que todo o 
seu futuro e prospe.ridade dependiam 'da 
viação ferrea. O presidente Qbservava 
que QS ci-dadãos eram antes avessos e 
tardios aos grandes commettimentos, 
quandO' chamados pelas auctvridades, o - .. qu e ao seu t empo nao acontécla, pOIS 
a iniciativa individual tinha tomado 
a lentO' ex traQ rd ina rio. A estrada de fer
ro Ituana seria brev·e urna rea'lidade. O 
presidente congratulava-se com a pro
víncia por ter tomado a dianteira no· 
caminho dq progressd e nas grandes 
cQncepções dQS melhQramentQs mate
ria'es. A' frente da fundação da estrada 
de ! ferro J undiahy~Itú achavam-se, O' 

• • 

ba,rão de Piracicaba, O' dr. José Elias 
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Paeheco ] ordão e o dr. Anton io de Quei
: roz Telles Junior. 

SAUDE PUBLICA. - A inspecto.ria 
da saude publica, ereada por decreto 
n. 828 de 29 de setembro de 1851, ainda 
não es tava organis.ada. O presidente or
ganisou-a, sob a direcção do dr. Pedro 
Romão Borges de Lemos. O es tado sa

'nitario da provincia era li songe iro, não 
se manifestára nenhuma ·e nfermidade 
com caracter epidemico. Gr.assava no 
Rio de Janeiro a terrivel febre ama
rella, e o presidente receiava que a ci
dade de Santos fosse invadida por ella, 

·devido á frequencia de na vios vindos do 
Rio. ' Foi nomeado insp ec tor da saude 
do porto de Santos, o dr. Henrique da 
Cunha Moreira que não a.cce itou o lu 

,gar. 

HOSPICIO DE ALIENADOS.-
Fundado em 1852, sempre luctou com 
·difficuldade. Funccionava em predio pro
vincial situado na Tabatinguéra, porém, 
·0 predio ameaç·ava ruina e ' o local era 
insalubr·e. Tinha sido levantada planta 
·e organisado orçamento para novo pre
·dio destinado ao hospicio. Em 1869 o 
movimento de enfermos foi ' O seguinte: 
existiam, 49; entraram, 27; sahiram 
curados, 19; não curado, 1; falleceram, 
20; em janeiro de 1870, existiam 36. 

' CASAS DE CARIDADE. - Funccio
navam as seguintes : da capital, Santos, 
Ubatuba" ]acanhy, Taubaté, Guaratin
,guetá, Lorena, Bananal, Itú e Soroca
ba. O ' rrt·ovimento das enfermarias do 
'hospital da capital foi o seguinte duran
te o anno de 1869; existiam 16; en
traram, 57; falleceram, 10; sahiram cura
·dos, 44; ficaram, 19. Na roda dos ex
'postos existiam 42, entraram 6. foram 
entregues 2, faUeceram 2, ficaram 43. 

HOSPITAL DE SANTOS. - Funda
·do em 1543 .por Bra,z Cubas, possuia 
patrimonio calculado em 68 :152$000 rs . 

• 

Sua rec·eita de 1868-1869, subiu a ré i! 
21 :195$635 rs. e a despesa a 20 :416$874 
,TS. O movimento nas enfermarias fôra 

de 468 doentes. A subvenção provincial 
era de 3 :000$000 rs. 

BOSPITAL DE JACAREHY. - -R.e 
cebia a subvenção d·e 1 :000$000 rs. Seu 
movimento em 1869 foi de 59 doentes. 

HOSPITAL DE LO RENA. - A ir
mandade deste hospital foi installada 
em l.°de dezembro de 1867. O predio 
orçado ·em 16 contos ainda não estava 
concluido e a irmandade solicitára auxi
lio de 4 :000$000 par.a poderconcluil-o e 
iniciar seus trabalhos de enfermaria. 

HOSPITAL DE BANANAL. - Re
cebia subvenção provincial de rs. . . .. 
1 :500$000 por an no e possuia 3 apolices 
da divida publica. Seu movimento foi 
durante o anno de 1869 de S3 enfermos. 

HOSPITAL DE SOROCABA. - Sete 
pat rimonio era 'de 22 :000$000 rs. em apo
lices e de uma divida, mal parada, de 
5 :504$260 rs . Seu movimento d·e 14 de 
dezembro de 1868 a 8 de dezembro de 
1869 foi este: existiam 13 doentes; en
traram 67; sahiram curados ou com me
lhoras, 71; faUeceram, 17 e existiam 5. 
Sua .despesa emegual periodo foi de 
4 :260$340 rs.; e a receita de 3 :796$840 

, . 
reis. 

HOSPITAL DE ITU'. - Começou a 
funccionar em 16 de junho de 1867 sob 
a direcção de 3 irmãs d·e S. J osé. Seu 
patrimonio era de 38 apolices geraes e 
20 provinciaes, aqueUas, de conto de 
réis, estas de meio conto. Seu movi
mento de 16 de junhO de 1868 a 30 de 
dezembro de 1869 foi o seguinte: entra
ram 350 doentes; sahiram 235; fallcct
ram 84 e existiam 31 

HOSPÍTAL DE LAZAROS. - Con
t inua va mal organisado. Era ind ispen
savel: - estabelecer enfermarias com 
separações de sexos; que 'o edificio fos
se reparado; que se fizesse uma prisão 
para os enf·ermos criminosos e condem
nados. O pres idente chamava a atten
ção do poder leg'isla tivo para o hospital. 

CATECHESE. '- Exist iam 11 aldea
mentos, dos quaes apenas 3 podiam ser 
considerados taes : Itariry, S. João Ba-
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ptista, Tijuco Preto. Os indigenas do 
Tijuco Pr'eto retiraram-se para as mat
tas, abandonando completamente o al
deamento, devido á morte do cacique 
João Luiz Lucas e á mudança do ca
pellão frei José de Loro, removido para 
a provincia do Paraná. Nos 3 aldeamen
tos ref.eridos existiam 274 indios. 

CASA DE CORRECÇÃO. - Func
cianava regular,mente, devido ao' zelo 
do seu director, o brigadeiro Francisco 
Antonio de OEveka. Estavam sendo c:on
c1uidos os trabalhos de installação das 
officinas e do quarto raio. Tornava-se:: 
nec'essa'ria a construcção de prisão para 
mulheres condemnadas, com enfermaria, 
sala de trabalho e t.ambem a constrt.1C
ção de um compartimento para ahena
dos. A despesa fôra no exercicio de 
1868 a 186<) (contado de dezembro " 
novembro) de 43 :878$908 rs. ·e a recei
ta de 14 :976$808 rs. Todas as localidades 
reclarnavamcadeias, mas não ,era .passi
vel altender por motivos de ordem fi
nanceira. A melhor cadeia que possuia 
a provincia ,er;a a de Santos, preste:; '4 

ser conc1ui.da. 
Em r·elação ao numero de presos, d 

mais importante era a da capital cujo 
movimento em 1868 a 1869 foi o Se

guinte: - existlÍam 162 presos, entra·· 
ram 531, sahiram por morte, fuga ., 
transferencia 445, e ficaram 248. A ca
deia funccionava na cidade occupando 
parte do Paço da Camara Municipal. O 
presidente pedia que se transferisse a 
cadeia do centro da cidade para outro 
ponto onde se construisse edificio apro
priado; e propunha o terreno em frente 
á penitenciaria, no' bair·ro da Luz. 

AGRICULTURA. - Fonte principal 
da riqueza publica continuava ainda 

. cÚ"m processos rotineiro-s. Sua produ c
ção continuava a crescer. No exercicio 
de 1866 a 1867 a provincia exportou rs. 
15.099 :739$803, produzindo a renda i"e 

\). 
031 :939$859 rs.; em 1868 a 1869 a ex'" 
portação foi de 28.141 :886$030 rs., com a 
renda de 1.136 :010$08g rs. O presidente 

propunha a creação de uma escola agri
cola para que os progressos da agricul
tura s·e tornassem conhecidos dos nos
sos lavradores. Além disso seria tam
bem de utilidade a fundação de um. 
banco em que os' agricultores -encon
trassem- dinheiro a juro modico, com. 
hypotheca, pagamentos periodicos, a1l1or

tisação de juros e capital em .prazo lar-
• • 

go. A provincia nos mesmos exerC1ClOS 

acima referidos importou directamente 
1.581 :004$618 rs., produzindo a renda de 
rs. 575 :970$303 rs.; e por cabotagem rs. 
13.966 :547$200, que produziu a renda 
de 379 :606$964 r.s. A importação au
gmentára, pois, de 3.653 :610$874 rs. 

INDUSTRIA FABRIL. - Começava. 
a iniciar-se um desenvolvimento anima
dor na industria fabril. Estavanl monta
das duas fabricas de tecidos movidas a. 
vapor; uma em Sorocaba, Qutr.a enl 
Itú. 

A de Itú era maior, chamava-se -
Fabrica de S. Luiz - e iôra visitada 
pelo presidente, possuia 24 teares com 
a capacidade. de .produc>;ão cada um 
deUes para 6 varas de tecido por hora 
Esse tecido era conhecido pelo nome de 
- algodão grosso da terra. Seu princi
pal ger-ente era o tenente coronel Luiz 
Antonio de Anhaia que esperava logo· 
fabric-ar morins. 

COLONIAS. - A de Cananêa -nao-
correspondia aos fins da sua fundação. 
Os colonos eram pobres, quasi indigen-

• • • tes ·e na sua maIOr parte ViCiOSOS e' 
avessos ao trabalho, e o terreno este-o 
riL Acolonia definhava: "o estado da 
colonia é tal, que o seu director parece 
mais director de uma instituição de ca
ridade, que de um estabelecimento agri
co1a". As calonias nlilita.res de - Ita
ptiira e Avanhandava -- continuavam a 
consumÍlf sommas avu1tadas sem pro
veito. Era ignorado o s'eu estado. 

NAVEGAÇÃO. - Existiam 22 navios 
empregados em navel5'ação de grande e 
pequena cabotagem, tripulados por 152' 
homens dos quaes 16 escravos. Além 
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desses navios. havia um vapor, uma lan
cha e 17 botes empregados no trafego 
dos portos de Santos e Iguape, e ainda 
11ma lancha e S5 canôas de voga utili
sadas ,na pesca. No decurso de 1869 en
t.raram em Santos 126 emba.rcações mer
cantis na<:io","es das quaes 99 vapores. 
A lotação d·e todas dava 41.887 toner~\;. 
das, tripuladas por 2.529 homens livres\
e 586 escravos. 'Entraram no mesmo 
porto de Santos 103 ·embarcações ex
trangeiras com 29.877 toneladas e 1.218 
t r ipulan teso 

Em ,resumo: no decurso de 1869 o 
movimento no porto de Santos foi de 
613 embarcações, com 177.580 toneladas 
e 831 tripulantes. O presidente frisava 
o admiravel progresso da navegação na 

• • 
prov-mCla. 

ILLUMINAÇÁO PUBLICA. - Con
tinuava a s-er feita na capital, a ke
rozene. Acr·editava-se para breve a illu
minação a gaz. Havia noticia de que 
a companhia que a exploraria fôr" de
finitivame.nte organi~ada em Londres. 

JARDIM PUBLICO. - Continuava a 
ser O uni'co .recreio da população da ca
pital. O abastecimento de agua ' tão ne- I 
cessario ao seu cultivo fôra restabele
cido. Não obstante, havia ainda muito 
que fazer em pról deste logradouro pu
blico, pelo que o presidente por elle s·e 
interessava junto á assembléa provin
cial. 

ABASTECIMENTO DE AGUA PO · 
TAVEL. - O presidente depois de las
timar a falta de agua e a pobresa - dü~ 
fornecimentos dos chafariz·es e tanques 
propunha dois meios para solucionar o 
grave problema: o encanamento da .~ 

aguas do Tamandnatehy, elevada~ par 
bOffi,bas a vapor a um reservatorio 'em 

. íl.:ltura conveniente; ou o -encanamento 
da's aguas do Ribeido da Pedra Bran
ca situado na Cantareira. O presidente 
preferia o segundo. 

THESOURO PROVINCIAL. - Pe
los balanços de 1&68 a 1869 a receita 
ioi de 2.361 :389$644 rs.; a despesa de 

I. 913 :178$000 rs.; o saldo de 699 :360$323 
rs. O estado financeiro da provin<:ia era 
prospero e promettia desenvo'lv'er-se 
com o progres~o evidente da lavoura. 

SECRETARIA DO GOVERNO.
Compunha- se d·e 1 oHicial maior, 4 sec-

... 
ções, 1 archivista, amanuenses, portei-
ros ·e continuos num total de 24 pes
soas. O presiden t e abrira creditos para 
a conclusão de obras urgentes, 
templadas no orçamento. 

• 
• • 

-nao con .. 

Do relatOrio com que o pres idente 
no dia 5 de novembro de 1870, p,assou 
o governo ao conselheiro Vicente Pire-.1 
da Motta, primeiro vic-e-presidente, con-

• • vem reglstrar o segulnt-e.; 

- a tranquiUtdade publica era per'
feita em toda a provincia; 

- de primeiro de janeiro até O dia 
acima referido d'eram-se na provincia 
157 crimes, dos quaes 45 homicidios, 35 
tentativas de morte e 28 ferimento. 
graves; o presidente destacou os se
guintes casos: - José Corrêa D ias m~
tou seu irmão Antonio Garcia Dias e 
fugiu com a cunhada; na estrada d·e Sa
mambaia a Tat.uhy foi o vigario de Sa' 

• 

mambaia espancado e roubado pelo ita-
li",no Constantino de tal; em São Do
mingos, o italiano João de tal desfe
chou um tiro no padre André Borru; 
existindo no interior da p'roviuC'la ma i!; 
d·e lnil criminosos fora-gidos, organisa
ram-se destacamentos volantes de ca
pturas; 

- houve tiroteio de uma escolta com 
um bando de ciganos, resultando mor
to!> e feridos, e sendo afinal presos e -
processados os ciganos, isto no muni~, 

cipio de Amparo; 

- na cap·ella da Apparecida houve 
tambem tiroteio entre a es·colta de po
licia ·e U'ffi bando de cTiminosos, toman
do parte nesse conflicto mais de ses-
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senta pe·ssoas; o aHer·es commandante 
retirou-se e pediu ·reforços; 

- o corpo policial cóntinuava desfal
cada: - d·evia contar 800 homens e só 
dispunha de 353; 

- a guarda nacional fôra dispensada 
do serviço de guarnição da capital; 

- o presidente confessou o empenho 
e interesse que ligou aos serviços r·e
ferentes ás 'estradas da provincia; 

- realisaram-se trabalhos em 71 es
tradas e 22 pontes; 

- os trabalhos de construcçã'Ü do 
leito da ·estrada de ferro da Companhia 
Paulista - começaram a 15 de marçc 
de 1870; 

- esperava-se que o assentamento de 
trilhos estivesse concluido em maio de 
1872; a acquisiçãô na Europa, de ma
t'eriaes necessarios, estava sendo feita 
pelo engenheir'Ü chefe Erne'sto Viriato 
de Medeiros; 
~ a companhia Ituana de via ferrea 

proseguia em seus trabalhos prdimina
res; 

- a companhia Sorocabana estava or
ganisada: - seu fim era ligar Itú a 
Sorocaba; -

- continuava a preoccupação de ligar 
o norte da provincia a Santos, por uma 
·estrada de ferr'Ü que, partindo do Rio
Grande (estaç~o da Ingleza) fosse a Ja
carehy; 

- estavam sendo chamados concur
rentes para as obras de abastecimento 
d'agua á capital pelos mananciaes da 
Cantareira, de accôrdo com os estudo~ 
do engenheiro Brunlees; as obras de
veriam ficar em 650 :000$000 rs.; 

- estava tudo preparado para breve 
inicio da construcçã'Ü da nova cadeia da 
capital; 

- o presidente contractara a vinda 
de cinco irmãs de S. José para a direc-

";'-" 

ção e ensino do Semina'rio da Gloria; 
o respectivo predio estava em obras 
para as receber e accommodal-as; 

- já ·estavam iniciádos os trabalhps 
para a illuminação da capital pelo gaz, 
e esperava-s·e que dentro de nove me
zes cessasse a illuminação a kerozene, 
feita pelo contractante Francisco Taques 
Alvim; 

- existiam 348 escolas de instrucção 
primaria, das quaes 300 achavam-se pro
vidas; 

- no dia 26 de setembro de 1870 o 
presidente firmou contracto com os pro
prietarios do vapor - São Vicente -
para a navegação entre os portos do 
líttoral paulista; 

- as rendas da provincia estavam 
soff.r.endo com a grave crise provocada 
pela guerra franco-prussiana; esperava
se diminuição da receita; o saldo exis
tenteera de 476 :278$517 rs.; 

- a repartição de obras publicas fôra 
reformada e pr·estava bons serviços; 

- grassava a epidemia de variola em 
alguns pontos da provincia; mas o es
tado sanitario geral era satisfactorio; 

- o presIdente assumiu o governo no 
dia 30 de julho de 1869 e o deixou no 
dia 5 de novembro de 1870, trans.: crindo 
o poder ao 1.0 vice-presidente, conse
lheiro Pir·es da Motta, que, por sua vez, 
o transmittiria nesse mesmo dia 5 ao 
novo presidente dr. Antonio da Costa 
Pinto Silva. 

• 
• • 

BIBLIOORAPHIA - Almeida No
gueira, Trad. e Remcias, 2.' serie, pago 
103. Relatorio~ pr·esidenciaes. Jornaes 

~·"o tempo de sua morte. Obtive apon· 
'~ , 

tilmentús fornecidos pela fami.lia. 



• 

Antonio da Costa Pinto e Silva 

37.0 PRESIDENTE 

(De 5 de Novembro de 187() a 13 de Abril d~ 1871) 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 



'('; \'<:' 1:.' 1 1.1 1: " " ( ... ... " .' . . .. . .. \( .:\ \"1' ,\: 'n .'\. . {'~~.I. '~ -""'~[ " CU::, . ,:'I. 
, -_o ,-, .. ' ,s ','.'1 • \ . -/ \ 



ANTONIO DA COSTA PINTO E 
SIL VA nasceu na cidad~ de S. Sebas 
tião do Ri" de J aneir" a 1.3 de março 
de 1826. Seu pae era p" rtuguez e cha
mava- s·e Antonio da Costa Pinto; e 
porque houy·es se outro de egual nome, 
o biographado accrescentou ao seu " 
sobrenome -, e Sj.!ya -, F eitos os es
-tudo s secundarios na então Côrte, ve iu 
eUe para S. Paulo, onde se matriculou 
na Faculdade de Direito, da qual re
cebeu em 1849, o diploma de bacharel 
em sc i-enci.as juridicas e sociaes. 

Em 1850 ioi ·encarregado pelo impe
rador d. Pedro II de rebuscar nos car
torios e archivos paulistas docu mentos 
historicos para serem publicados em co
pia aut hentica . A Revista T rimensal do 
Instituto Historico e Geographico Bra
sileiro publicou alguns desses documen
tos. cop iados pelo dr. Cos ta Pinto. Fi
liado ao pa rt ido co nse rvador , fo i eleito 
deputado provincia,1 pelo Ri o de Janei
ro em 1852. D esde então soube conquis
tar pelo seu talento e lealdade politica 
-os mai s altos cargo~ -administrat ivos, de 
eleição e nomeação. Em 1854 foi fisca l 
rta R epartição de Ter,ras e Colonisação 
da Córte. Admin istrou qua tro provin
cias : - P arahyba do Norte, Rio Gran
de do Sul. S . Paulo e Rio de Janeiro. 

Quando governava a provincia da P a
rahyba , (26 d'e novembro de 1855 a 9 de 
abri l de 1857) appareceu nellp. a epi
demia do cholera morbus, que devastou 
aqueHa região tão pobre de recur sOS 
pecuniari{)s, Fói 'esse um periodo diffi

'oil da vida publica do joven presidente. 
Coube-lhe tambem pesada tarefa quan

·do foi presidir a prov incia do Rio Gran-

, 

de do Sul (de 16 de setembro d'e 1868 
a 24 de abril de 1869) , Conseryador, O 

dr. Costa Pinto ia ~ dministrar uma pro
vincia de espirito liberal; e quando jus
tamente se inaugurava a nova situação 
politica de. que ·era elle ãe1egado. Hou
ve-s e, porém, co·m ta'l criterio e isençao 
de animo, que, não só conseguiu impor
se ao respeito dos seus co-rrelig ionarios, 
como tambem soube ,evitar a hostilida, 
dt do part ido liberal. Dotado de fino 
tac to e argucia invejave1, 
P into fez a sua brilhante 

o dr. Costa 
• carre Ira po-

litica por entre a estima e respeito dos 
seus concidadãos. 

Tendo deixado no Rio Grande do Sul 
a mai9 g rata recoTdação do seu go
verno, veiu presidir a provincia de São 
Paulo. O seu gov·erno foi curto, pois , 
apen as durou 5 mezes e 8 dia's. Já en
tão era conselheiro de E st ado. Termi
nada a sua adm inistração em S. Pau lo, 
retirou -se para o Rio de Janeiro, p·er-

, 

manecendo sempre em actividade poli
tica. De 26 de 'agosto de 1885 a 20 de 
abril de 1886 presidiu a provincia do 
R io de Janeiro, inaugurando lambem 
uma nova situação política, começada 
com a queda do rninisterio Saraiva e 
subida ao poder do gabin'ete Cotegipe. 
Ainda desta vez o conselheif(} Costa 
Pinto revelou·se homem de espirito re
cto, dotado d"e grande peri,ch adminis
trativa. R epresentou a provincia "de S. 
Paulo como deputado geral nas legisla
turas de 1857 a óO; 1861 · a 64; 1864 a 
65; 1869 a 72; 1876 a 77 e finalment'. 
de 1881 a 1883. 

Fez par t e do ministerio de 25 de ju·
nho de 1875, pres idido pelo Duque de 
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Caxias, para o qua'l entrou a 15 de 
fev·ereiro de f877, na vaga do conselhei
ro José Bento da Cunha Figueiredo. Oc
cupou a pasta do Imperio. O conselheiro 
Costa Pinto falleceu no Rio de Ja
neiro a 1.0 de junho de 1887. Foi casado 
em prim eiras nupcias com d. Maria de 
Nazareth, da qual tev·e 2 filhas: - d. 
Maria Catharina, que foi casada com o 
conselheiro Antonio. da Silva Prado; e 
d. Maria de N azareth, esposa do dr. 
João da Rocha Conceição. Em segun
das nup'Cias casou-se com a marqueza 
de Monte Alegr·e, de cujo consorcio não 
houv·e descendencia. 

As filhas do cons.elheiro Costa Pinto 
e seu genro dr. João Conceição são 
fallecidos. O conselheiro Antonio da Sil
va Prado, chefe de numerosa, iIIustre 
e brilhante familiã,ainda é um dos mais 
bdlos ornamentos da sociedade paulis
ta, por suas qualidades de 'espirito e 
coração, apesar dos seus 82 annos de 
edade. Por occasião do fallecimento do 
conselheiro Costa Pinto o "Correio 
Paulistano "de 2 de junho de 1887 pu
blicou o seguint" artigo: 

"Conselheiro Antonio da Costa 
Pinto e Silva. Falleceu hontem r·e
pentinamente na Côrte. Depois de 
~#a pequena introducção, o Cor
,reio diz: Podemos, quando muito, 
" 
ministrar ao publico, ao qual a in-
esperada noticia causou a mais tris-

-
te sensação, simples indicações bio
graphicas, colhidas dentre reminis
cencias d'e amigos e companheiros 

, 

de luctas e victorias do nosso ami
go. O conselh-eiro Antonio da Cos
ta Pinto e Silva nasceu no Rio de 
Janeiro, em 13 de março de 1826 e 
pertencia á familia de José Antonio 
da Costa- Carvalho, marquez de Mon
te-Alegre. 

R ecebeu o grau de bacharel em 
s'CÍencias sociaes e juridicas pela 
Academia de \S. Paulo, em 1849. Des
doe os tempos em que cursava as 
aulas da Academia, revelara-se elle 

caracter di stinctiss imo e d;gno de .. 
ser acatado, como O foi, pelas per
sonalidades politicas e pela mais . 
sdecta sociedade paulista . Dessa 
época provinham os solidos tcaços 
de amizade que consolidaram, per-

. -ffiltta-s e-nos a expressa0, a sua na-
turalisação de paulista. Logo após . 
se haver bacharelado exerceu o car
go de juiz municipal na côrte, sendo 
tambem eleito deputado á Assem
bléa Provincial do Rio de Janeiro, . 
e, occupando, em seguida, o lugar , 
de secret ario da Inspectoria Geral . 
de Terras Publicas e Colonisação. 

No desempenho dessas honrosas 
funcções, o conselheiro Costa P in- · 
to arrbas da confiança iIIimitada que 
a àlta administração nelle deposita- . 
va em tempos subSé,quente s_ ,As 
sim, 'durante o ministerio de. 
conciliação, presidido pelo illustre' 
Marquez de Paraná, foi o finado 
conselh-eiro escolhido para ir presi
dir a provincia da Parahyba do·
N arte, por occasião de al1i se pro
çeder a primeira eleição feita de
pois da reforma dos circulas . A es 
tricta imparcialidade do joven pr'e- ' 
sidente, a sua independencia e il
lustração valeram-lhe geraes applau - · 
sos. O seu tino de administrador 
foi, porém, posto a provas ainda , 
mais sev-eras do que a do cumpri
mento do mandato politico de que · 
se achava investido. O cholera-mor
bus, que assolava as provincia s do 
Norte, invadiu a que presidia o con-· 
selheiro Costa Pin10. 

A energia que desenvolveu o ad
mi'ni stra'dor, a su-a lnesgotavel ca
ridade, virtude que tão brilhante
mente luzia no seu coração, a sua 
abnegação e actividade contribuiram, 
em grand·e parte, p'ara a extincção · 
do fla,gello. Elevado posteriormente 
aos mais honrosos cargos politicos, 
e talvez que nenhum serviço maior 
somma d·eencomios devesse attra-', 



-- 443 -

hir ao ministro e ao parlamentar, 
do que a abnegação sincera e mo
desta com que elle se devotou em 
pró! de uma população inteira af
fectada pelo terrivel mal. Ainda no I 
exercicio dessa presideneia foi elei- I 
to deputado pelo di stricto da Fran- I 
ca, d'a provincia de S. Paulo. A s pri
meiras armas da politica haviam 
sido fei tas sob os auspícios do Mar
quez de Monte-Alegre ·e o discipulo 
herdou do mestre venerado as qua
lidades excepcionaes que tantoexor
naram a reputação deste. 

Compenetrando-se da sua missão, 
o deputado Costa Pinto represen
tou a provincia d·e S. Paulo em suc
ces'Sivas legislaturas até 1868. Em 
diversas commissões parlamentares, 
e bem assim em discussões de ca
racter administrativo, os conheci
mentos do deputado, s·eu juizo recto 
e cheio de honradez, foram devida
mente produzidos, em honra e pro
veito do serviço publico e do parti
do conservador. Inaugurada a situa
ção cons·ervadora, em 1868, o conse
lheiro Costa Pinto recebeu do VIS 

conde de Itaborahy, presidente do 
gabinete, a ardua missão de ir pre
sidir a provincia do Rio Grande do 

• 

Sul. Elementos de agitações part i· 
darias, fermentos de desordens e de 
anarchia, meranlente suspeitados ou 
realmente existentes, naquella pro
vincia, davam á tarefa grande res .. 

. . 

ponsabilidade. O presidente conser-
vadOT estaria perdido no conceito 
dos seus amigos e até dos seus pro
prios adversario.s, si se tornasse a 
presa de temores que ameaças de 
toda a ·espeeie tentaram suscitar 
desde que elle entrou em funcções. 
O movimento agitador deparou tão 
forte quanto franco e honesto mo
vimento de reacção da parte do de .. 
legado do governo, e a conflagração 
de animas e as p'erturbações annUll
dadas cederam o lugar a uma ad-

ministração solida e de escrupulosa . 
;honestidade. . 

Em 1870, o conselheiro Costa Pin
to presidiu durante algum tempo a 
provincia de S. Paulo. A posição . 
para administrador era bastante me
lindrosa. As suas relações pessoaes · 
e os seus interess'es partida rios aca
so tiveram, mais uma vez, de ser · 
-sacrificados ao pensamento governa
mental. Quaesquer, porem, que bou
vessemsido as apreciações daquelles . 

• • .qu-e eram JUIzes 'e partes na ques· 
tão, uma verdade sempre r~sallou 

-dessa plhase da car reira admin is tra
tiva do conselhei,ro Costa Pinto: em · 
nenhuma circumstancia, as sug-ges
tões de parciaes ou as solicitações 
de intiíi"Qs e amigos primaram o ri
gor da norma de proceder previa
mente ' traçada pelo presidente. O 
concurso prestado pelo de'putado por ' 
S. Paulo á minoria conservadora 
do parlamento, durante a melllora-· 
vel discu-ssão da lei de 28 de s·ete,"," 
'bro de 1871, foi dos mais sinceros " . 
esforçados, sendo o seu parece r ou- · 
vida e attendido com bonrosa at .. 

• 

tenção. 
Em 1877, quando o minist ro do · 

, 
imperio, senador José Bento, julgou . 
dever sahir do gabinete do Duque 
de Caxias, o deputado Costa Pinto, 
que sempre fôra tido por aquellc · 
ilIustre brasileiro entre os nossos 
homens publicas mais dignos de res- · 
peito, occupou a pasta dos negocios . 
d'o imperio até o momento de cahir ' 
a situação conservadora, em 1878 . . 
A provincia de S. Paulo o honrou 
pela ultima vez com um malldato 
á camara dos deputados em 1882, 
ao proceder-se a primeira el.eição · 
segundo a re.fÓrma da lei Sara iva. 
Finalmente, em 1885, o gabin·ete Co
tegipe incumbiu o conselbeiro Costa . 
Pinto de inaugurar a situação con
serva'<iora na administração da pro- · 
vincia do Rio de Janeiro. Melhor ' 
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elogio não poderiamos fazer do nos
so amigo, no 'exercicio desse cargo, 
do que aquelle proferido pelo ex
pres;dente liberal, sr. Cesario Al
vim~ ao passar a administração ao 
presidente 'conservador. 

Nesse momento de excitação de 
eS\plrHos\ pa1rtidariõs, o adversario. 

não soube calar a satisfação com 
• 

que via as redea's do governo pas~ 
sarem a mãos que lhe inspiravam a 
maior confiança por tantos titu
las. Deixando o cargo de presidente 
do Rio d,e Janeiro, o conselheiro 
Cost~ Pinto, residia em Piracicaba, 
ne~ta provincia. Ante-hontem, 1.0 
do corrente (junho de 1887), partiu 
para a Côrte para assistir. ao anni
versaria de sua filha a exma. sra. 
d. Maria Ca tharina da Costa Pra
do.. esposa do senador Antonio da 
Silva Prado. A morte colheu-o de 
Sl1rpreza. '. O ultimo acto de uma 
vida tão cheia de nobres e genero
sas expansões teve em vista·a effu
são. de affecto terno e profundo vo
tado á filha querida ... 

O conselheiro Antonio da Costa 
Pinto e Silva era viuvo de primei
ras e segundas nupcias, tendo-se ca
sado! a primeira vez, en1 f850, com 
,L :\[aria de Nazareth de Souza 
QueirOz, e pela segunda com a Mar
queza de Monte-Alegre. Deixa duas 
filhas: a esposa do senador Prado e 
a do dr. João Conceição. 

Do "Correio Paulistano" de 2 d·e 
junho de 1887." 

* 
• * 

Por occasião de passar a administra
~ão da provincia de S. Paulo ao vice
presidente conselheiro Vicente Pires da 
Motta, no dia 13 de abril de 1871, o 
presidente dr. Costa Pinto apresentou o 
seguinte relataria: 

"Illmo. e exmo. sr. Por aviso do Mi
nisterio do Imperio de ante-hontem,. foi
me communicado o Decreto da demissão 
do cargo de presidente desta provincia, 
que desde os primeiros dias de março 
tinha solicitado do Governo Imperial; 
em consequencia, tenho a honra de pas
sar a V. Excia., na qualidade de L' vice
presidente, a adlninistração, restando-
111e .cumprir com o prescdpto na circular 
de 11 de março de 1848. Esta tarefa 
torna-se sobremodo facil, não só porque 
em dias de lev·ereiro tive de expôr á 

assembléa legislativa provincial o esta
do dos negocias da provincia, como por
que dirijo-me a v. excia., que, mais do 
que ninguem, conhece està terra, da 
qual é um dos mais drgnos filhos, e que 
a tem presidido tantas vezes por largo 
espaço de annos. 

Bem curta foi a minha presidencia, 
c, se durante eUa não me foi dado fa
ZEr algum beneficio, como tanto dese
java,' cresceu em intensidade o meu re
conhcimento aos paulistas, pela benevo
lencia, com que por elles fui tratado. A 
ordem publica não foi perturbada desde, 
fevereiro, como não tinha sido antes, 
mas a s~gurança individual ainda deixa 
.111uito a desejar, principalmente em re

lação a certa classe de cidadãos, que, 
pelas condições de nossa ,sociedade, t·em 
de lidar com a pnte menos esclarecida 

• 

da' pL't;mlação. Instantes pedidos de for-
ça tem sido feitos par muitas localida
d·es; difficil é porém satisfazel-os por 
não haveI-a. A cidade e município de 
Campina,s rec1<imam especial attenção, e 
só aguardava o completo restabeleci
mento do digri0 dr. chet!e ci~ policia para 
fa.zel-o seguir para lá, e depois para. <i 

cidade da Franca, para conhecer dos fa .. 
ctos ali oecorridos em deLcmbro ultimo. 
Os documentos relativos a~stas duas 
localidad·es acham-se na S.éÚetada. 

Pela Lei Provincial n. 39 de 30 de 
março ultimo, foi cr"o,ada mais uma co-
111arca u'esta provincia, comprehendendo 
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'os termos de Sorocaba e S, Roque: a 
comarca de Itú, d'e qu,e faz parte a ci

da de do mesmo nome, Ligou-se o t er 

-mo de Porto- F eliz, tirado da comarca 

da Cons tituição, A s duas companhias de 
linha marcadas para est a provinda pou
cas praças con tam, 'e essas mesmas 
completamente bisonhas, P or mais de 

uma vez te nho solicitado do governo 

imperial a remessa de gente que as lev,e 
a seu esta'do eff ectivo: jaça votos para 

que V, Exc ia, consiga este pequeno la -. " 

vor a prov m-cla. 

O Corpo Policial carece de reform a, 
e só agua'rdava a nova Lei de força para 
fa zel- a. Sanccionada, porénl, nos ultimas 

di a s, não quiz realisa'l-a, conlquanto re
conheccss·e ser de toda a urgencia. 

O numero de praças é quasi o mesmo 
que tinha em fevereiro. , 

A Guarda Nacional, apesar de seu es
t ado de d,esorgani,sação, t em prestado 

b ons se rviços em mais de uma 
da de, supprindo regularmente 

policiaL 

lecalida• a força 

O projecto de r efó rma de instrucção 

'publica, em discussão 11a assembléa pro

vincial desde a ses são do anno passado, 
:n5.o pôde se r votado ; em compensflção, 

por ém, crearam-·s·e muit a·s cadei·ras, par
te das quaes estão em concurso, cujo 
prazo termina-se por estes dias, 

A Casa de Correcção co ntinúa sem 

' pre em pe rfeita o-rdelTI; é de urge n te 

~ necess id-ade a cOll s trucção de mais um 
' raio., onde seja m recolhid as as mulheres 

<condemnada s a prisão. cem trabalho, 

A obra da nova cadeia desta capi

' t al ainda não teve principio de exe

,cução., s'endo causa des ta demora a es
-tação chuvosa, impropriâ para abertura 
,de alicerces. E não t endo de continuar 

' na presidencia , entendi qu e melhor era 
deixar inteira·m-ente livre a meu succes 
sor qualquer deliberação. a respeito. Pro

,cure i attender a grande parte ãa s ca
,deia s da provincia principa lmente a s das 

-caheças de comarca, _ nomeando commis-

sões qu e se encarregassem das ohras, e 
dando-lhes toda ou parte das · verbas 

ma'rcada,s no orça men to. 

O Sem ina rio da Gloria, pro.mette me
lhoramentos , so'b a direcção zelosa e 
intelligente das Irm ãs de S, J osé,' A 

tra nsj ção deu- se com sum·ma facilidade, 
mos trando- se as educandas cont entes e 
sat isfeitas , As o.bra s no edificio estão 

, 

quasi condu idas, ·e em breve deve fa-
zer-se a inauguração s,olemne. 

A variola continua li fazer estragos 

nesta capital e em alguns pontos da 

provinc ia, tendo-m e sido preciso abrir 
credito, sob minha responsabilidade. a 
qual já foi a'pprovado. pelo Governo Im
peria1. 

P eço a attenção de V, Excia. para o. 
Hospicio de Ali enados, cujo edificio ca
rece d e repa ros urge ntes. 

Acha-s'e cf'eada a Associação de Co..; 
lonisação e Immigraçãe para esta pro

vincia, A acceitação que teve a idéa de

monstra sua's vantagens . A A s:sociação 

tem por fim faci lit",r a nos sos l-avrado
res a ac:quisição de. braços livres para os 

trabalhos de seus estabelecimento.s, e a 
creação de um nudeo deimlnigr·a,ntes, 
estabelecidos por cO.nt a propria, nos ar
redores desta Capital, auxilia ndo em ou
t ra s localidades a creaçãD de iguaes 
nuc1e os , A assemb lé aJ provincia l votou 

um credito -de t r ezentos co.n tos de réis 
pa ra auxilio aos fazendeiros, qu e qui~ 

zerem obter colonos ; e, se os ri)O-de~ 
dere.s ge raes concederem á A ss-ociação 
favor·e s ídenticos aos que cQ.nce·deu a 
uma casa de L ondr e·s, póde-se contar 

que a lguma cous·a; ha de se fa zer, com 
, , . 

utilida de não só para es ta pr{)VlnCla, 

como para o Imperio, 
Os traba lhos da Companhia de gaz 

d es ta capital progr idem 'e é de esperar 
, . 

que em poucos m ezes conslga~se maIS 
este melhoramento. 

, 

De conformidade conl o contracto, e 
com O voto da assembléa' provincial, 

elevei ó numero dos lampeões a 700. 



Em virtud e de auctorisação legisla!.;
va, contractei com O engenheiro N_ R 
dos Santos França Leite o assentamento 
de trilhos qu e liguem o centro desta ci
dade á estoação da via ferrea na Luz. 

As condições do contracto são as da 
Lei. A estrada d·e ferro de Santos a 
Jundiahy, depois do desastre de janeiro 
ultimo, trabalhava com toda a regulari
dade, quando hontem, á tarde, recebi do 
superintend'ente da estrada communica
ção de qu e via-se forçado a suspen
de'r o trafego da estrada em consequen
cia de ter sido com mais dous empr·e
gados da companhia pronunciado pelo 
dL chefe de policia como responsavei s 
pelas consequencias do referido desas
tr'e_ Logo depois communicou-me o dr. 
ohefe de policia qu e effectivamente ha
via pronunciado os tres empregados da 
companhia_ 

Immediatamente officiei ao engenhei
ro fis'cal para que informasse sobre o 
Decorrido, e especialmente sobre a im
possibilidade de continuar a funccionar 
a estrada pelo facto da prisão dos tres 
empregados_ Acredito que V. Excia_ fará 
cessar logo O vexame qu e t'raz a esta 
Capital e a to~o '0 oeste da provincia 
a resolução tomada pelo superintenden
te da -Companhia Ingleza, e .será mais 
um relevante serviço que V_ Excia_ ac
crescentará ·a tantos que t·em feito á 
provincia. Os trabalhos de construcção 
das estradas das companhias Paulista e 
Ituana pros·eguem com rapidez e por 
maneira tal que no anno de 1872 as ci
dades de Campinas ·e Itú terão de ou-

• 

vir o sibi-lo da locomotiva, e de entrar 
no gozo das vantagens que lhes pro
me t tem ambas as estradas. 

Entre as directorias das duas compa
nhias deu-s·e ultimamente alguma desin-

• 
te!ligencia, que felizmente' tende a des-
apparêcer. De intuitiva converiienda era 
o estabelecer-se em principio que o pon
to _de partida da estrada Ituana fosse 
da estrada pauli sta; a,ssim porém não se 
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fez, 'e teve a directoria da companhia.; 
rtuana de entender-se com a companhia 
ingleza, marcando seu ponto de partida 

da ·estação ingleza em · J undiahy . O , 
primeiro inconveniente que apres'entava- ' 
se era o de terem duas estradas de fer- · 
ro, subvencionadas .pela provincia. de ' 
percorrer paraHelamente cerca d·e tres , 
kilometros, com desvantagem para am
bas as companhias, e especialmente para .. 

- -
a prOVlflCla. 

Outros porém appareceram pela il1de- · 
c1inavel necessidade de caminharem qua- · 
s·i juntas, em terrenos desapropriados 
por uma companhia, mas determinados . 
nas plantas de outra, an'ies da de sapro
priação, et c. , etc. Sujeitas es ta; du vidas · 
á presidenc ia, ti,ve de mandar ou vir as · 
partes int eressadas e o engenheiro fi s· · 
cal, parecendo-me porém desde logo que ' 
a solução unica era a do entroncamen·· 
to da linha Ituana na estrada da Com-
panhia Pau1ista_ Nesta occasião a di- o 
rectoria da companhia Itua na officiou
me dizendo que prescindia de toda e.: 
qua,lquer questão e que ia iazer a sua. 
estrada por onde pudess·e. Nem por isso, 
porém, julguei-me menos obrigado a 
procurar um accôrdo, tanto mais quan- · 
do, além destas questões, elle podia la- o 
zer tambem desapparecer a da zona pri-
vilegiada de 31 kilometros, que, a pre-
valecer, importaria grave prejuizo a to_ o 

dos os moradores da linha de Itú, que ' 
teriam de vêr pa·ssar pela porta os· 
wagons da com'panhia sem Se poderem. 
utilisar de!!es_ Conseguintemente, for
mulei as bases para um accôrdo e apre-· 
sentei-as ás duas directorias. Pelo que· 
ouvi aos dignos directores de ambas as· 
companhias creio que chegarão ao ac- ' 
côrdo, e que a V. Excia_ será dado con
seguir mai s ·est e beneficio para a pro-

- . 
VlnCta. 

Cumpro um dever consignando que en
contrei sempre da parte das diredorias 
bôa vontade e desejo 'de marc,har·em 
como irmãs que são, sendo-lhes muito· 

-
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grato pela maneira leal e benevola com 
que ácceitaram minha intervençã,%~ 'an
tes amigavel que official. . A direcf>;).)"ía 

.~ 

<tia Companhia lngleza <I'a, estrada u e 
ferro de Santos' a Jundiahy respondeu á 

· Legação Brasileira em L ondf'es deela
T,ando que, comquanto persistisse na in
tenção de não abandonar a preferencia 
que lhe fôra · garantida por contracto 
para o prolongamento da estrada até 
o Rio Olaro, não ·s·e julgava todavia ha
bilitada a dar resposta immediata, pe

·dindo por isso esclarecimentos que lhe 
faltavam. O Governo Imperial, remeto 

· tendo a esta presidencia a corre~polldell
·cia havida, lembrou a conveniencia de 
ouvir-se o superintendente da compa

"nhia. Os papeis acham-se por tanto em 
~ poder do dito ' ·superintendente. Te11do 
· a assembléa provincial auctorisado a ga
rantia de juros para a estrada de ferro 
que venha~ a construir-se partindo de 
y,panema para esta Capital, passando 
'por Sorocaba, parece que a companhia 
Sorocabana, que s'e tratava de incorpo-

· rar para levar a es trada de Itú até 50-
"rocaba, abandonou esta idéa, preferin
doaquella . Neste 'Sentido requereu-me 

-·que a auctorisasse a e~tnpregar nas ex
plorações entr~e Ypanema e 5 . Paulo a 

· quantia ·<le dez contos 'de réis, recebi
·da para a ex!,loração entre Itú e Soro
~ caba. 

Os concessionarios da proje'ctada li
nha ferrea de J acarehy ao Rio-Grande 

· assignaram termo 'de desistencia da con
cessão, que tinham obtido, e a elles 
conjunctamente com o commendador 

· Angelo Thomaz do Amaral foi concedi
.. do o privilegio 'par~ a 'estrada que des
· ta Capital deve seguir até encontrar a 
~ de D. Pedro n. Isto fez-se em confor
~ mklade da L ei n. 28 de 24 de marçO do 
corrent'e anno. Depois de alguns annos 

· de secca, favoreceu-nos a providencia 
· com chuvas abundantes, as quaes, a pa" 
· de muitos beneficios, • trouxeram o ln-

. 
"conveniente d·e tornar diHicil o transito 

em muitas das estradas da provinda. 
E assim ha de acontecer, emquanto não 
melhorarmos o systema de construcção' 
de nos.sas estradas, literalmente de ter-

• ra, sem o menor preparo, e mUltas ve-
zes sem o escoadouro necessario. Não 
é possivel dar um engenheiro a cada 
estra<la, pois s.ó as referidas no orça· 
men to vigente, e para as quaes a as
sembléa votou quota, sommam o nume
ro de 146, e muitas a,hi não foram con
templadas. 

As verbas votadas são sempre insuf· 
fiei entes, e os· inspectores de estradas, 
por melhores que sejam seus desejos, 
nem tem os conhecimentos precisos, nem 
hão de com 2, 4 ou 10 contos de réis 
fazer boas estradas de 6, 10 e 20 le
goas· de extensão. Dentro das forças do 
orçam ento, atteridi senlpre, quanto me 
fo i possivel, a todas as reclamações : é 
possiv·el, é quasi certo, que muito ficas
se a fazer, principalmente attendendo 
aos meus <lesejos; mas fiz o que pude. 
Mereceu-me ,,~peciaI attenção a cons
truc ção e concertos das pontes, como 
condição essenciaV para faca transito 
das estradas. Mandei igualmente dar 
grande parte d'as quotas para as matri
zes, consignadas na lei do orçamento. 
Os pedidos eram instantes, a necessida
de visivel, e difficilmente era portanto 
deixar de cumprir a lei, comquanto mui
tos pens·em que as matrizes devem cor
rer por conta dos povos. 

As finanças da provinda tem se re
sentido da diminuição da renda, em con
sequencia não só da baixa dos preços 
dos generos de exportação, como da 
escasSeZ da colheita do corrente anno. 
Sabe V. Excia. que a safra que vai co
meçar pouco promette, resultado da 
grande geada do anno vassado e da sec
ca de mais annos; muitos avaliam que 
ella não chegará á S'exta parte dos ul
timas anno-s ; e esta escassez, combina
da com os máo:s preços, influe para que 

I muitos fazendeiros deixem de mand·ar 
• 
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os seus cafés ao l11'crcado; e din1inuta 

sendo a exportação, diminuta deve s'er 
a renda proveniente desse imposto, e da 
mesma fónna o das barreiras. A safra 
do algodão tamhem pouco póde dar, em 
consequencia da praga da lagarta que 

as.solou as plantações. 
A colheita do anno passado está quàsi 

em ser, ou nas fazen.das, ou nos 'arlna
zens em Santos. Só em Santos existeln 
actualmente para cima de 50 mil fardos, 
com cerca de 200.000 arrobas; pelos pre

ços do anno passado, só este algodão 
depositado em Santos daria cerca de 100 
contos doe réis de renda á provincia; 
pelos pr-eçús correntes, poderá dar me
t,ade, mas e:ssa m'esma não reatisa-se 

por falta de vendas. Quando em novem· 
bro passado assumi a administração da 
provincia, Ü" salido existente em cofr'e era 
de cerca de 400 :000$000 réis; o saldo 
existente nesta data é de 150 :000$000 
réis, ao qual poréln deve ad'dicionar-se 
a qua,ntia d·e 40 :000$000 réis emprestada, I 

na conformidade da lei, á companhia 
Ituana para os trabalhos, de exploração, 
e a de ·rs. 10 :000$000 pela mesma. fórma 
empre,stad3J á cOlnpanhia Sorocabana. 

A qnantia emprestada á companhia 

Ituana póde ser re.colhida aos cofr·es 
p-rovinciaes, lo.go que elIes precisem de 

numeraria, não convindü antes, pois as
sim d.eixa a provincia de pagar os juros 
de garantias, que pagaria se tivesBe 

aquelles 40 contos de réis em seus co

fres, sem va'ntagem alguma. A differen
ça, pois, de duzentos contos que nota

s'e ·entre os dous saldos é explicavel não 
,,,só pela deficienda de renda, como ain

da pela necessidade de attender ás exi- 1I 

gencias d·e um orçalmento, como o do 
corrente anno, que determina despesas 
de quasi tres mil contos de réis, qua'n

-"do a receita "do anno, "f't;::unida ao saldo 
-.- ~> 

do anno a1nterior, não cll't.o-ará a dois 
. ~'P 

mil contos. Ainda para, ess,a differença 

concorrem despezas extra·ordinarias, 
que ,não foram por mim determinadas, 

comquanto continuasse a mandaI-as fa-

zer, e .algumaB de muito bom grado, En--

tr·e outras, enumerarei: 

1.0 _ Subvenção ao vapor "S. Vicen-' 

te" de 6 :500$000 réis mens"es. 
2,° - Obras no encana,mento e caixa. 

d'agua desta capital, na importancia de 

20 :000$000 réis. 

3.' - Obras no Seminario da Gloria" 
excedentes de 20 :000$000 réis. 

4.° - Garantia de juros á. companhia. 
Paulista, na somma de pouco mais de' 

30 :000$000 réis. 
5 .. - Estradas da Atibaia, do Amparo. 

e dos Remedios, para as quaes não ha
via quota no orçamento. 

E' possive1 que eu erras,s'e, não pro-· 
curando deixar intactos os 400 :000$000· 
réis, que encontrei en1 cotre-; mas entre' 
o dever de aHender aos reclamos da, 
provinda, já em -lei attendidos. e o pra-

zer de ter dinheiro enthesoura'do, pre
feri o d·ever. Auctorisa;do por lei, refor
mei o Thesouro Provincial na relativa, 

ao ContenciO'w e á ton1a·da de contas
dos exaictores da fazenda. Fora!l1 creados 

os lugares de ajudante do procurador 
, , 

fiscal, de um amanu·ense da secção elo· 
Contencioso, e de um ,continuo. O lugar 

• 

de amanuense foi preenchido pelo col1a· 

bora'dor, que já ali es<lava empregado. 

Por occasião da reforma, foi aposenta
do o procurador fiscal, bacharel Fran

cisco José de Azevedo, e em seu lugar 

nomeado o bacharel Pedro Vicente de 

Azevedo . .conhece V. Excia. as Repar-, 
. - . 

tlçoes geraes e 'Ü zelo com que os em-

pregados cumprem seus deveres; per-
. , 

1111tta, porem, qu·e eu agra;deça aos di--

gnos inspectores da ThesouraTia de Fa

zenda, capitão do Porto e comlnandan

te militar de Santos a coadjuvação que' 

me prestara.m. Nos empregados da Se

cretar.ia 'e nosi do Thesouro Provincial' 

encontrei sempre zelo e c1e<licação pelo 

serviço. Concluindo esta ligeira exposi-· 

ção, cujas faltas V. Excia. relevará, per

mitta V. Excia. que lhe agradeça tantas. 
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provas de bondad e que commigo des
pendeu, e ainda as paJa vras de amizade 
com qUe r-ecebeu-me, e que desde logo 
deram-me -a crença de que havia de ser 
feliz na administração da provincia, pois 
podia contar -com o~ seus conselhos e a 
est ima de V. Excia. 

Deus Guarde a V. Excia. 
Pal:ocio do Governo de S. Paulo, 13 

de abril de 1871. - IlImo. e Exmo. Sr. 
Conselheiro Dr. V icente Pires da Mot
ta, M. D. L' Vice-Presidente desta Pro-

• 
• • 

VlnCla. ANTONIO DA COSTA PIN--
TO E SILVA." 

• 
• • 

BIBLIOGR.APHIA. - O conselheiro·· 
Antonio da Costa Pinto e Silva só es
creveu relatarias refere'n!es - aos cargos 
qu·e desempenhou. Sobre elle vêr jor
naes da época do s'eu falle cimento e - 
Almeida Nogueira, Tradições e Reminis-
cencias, 1.' vol. pago 105. 

- --- --

• 
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JOSE' , FERNANDES ' DA COSTA 
PEREIRA JUNIOR nasceu a 20 de j,,~ 

neiro de 1833 na cidade ' de' Campos, pro
vincia do Rio de Janeiro e fallec·eu na 
cidade do Rio, hoje Districto Federal, 
a 10 de , dezembro de 1889, no anno da 
Republica. Era fi,lho do capitão José 

',Fernand'es da Costa Pereira e de d. 
Ignacia Maria da Soledade , Fernandes. 
Fez seus estudos secundados no Colle-

, , ' 

gio de Pedro II e recebeu o gráu de 
pwcharel em sciencias juridicas e so
ciaes pela Faculdade de"Direito de São 
Pa ulo, em 1856. 

Dedicou-se á advocacia e politica. 
Representou sua prov'incia natal em duas 
legislaturas provinciaes ; e a do Espirito 
, ' 

Santo ' em tres geraes. Foi pres,idente 
das provincias do Espirito Santo, Cea
rá, Rio Grande do Sul e , S", Paulo e fez 
parte de dois, gabinetes ministeriaes: no 
de '7 de março de 1871 oecupou a pasta 

, , , 

da Agricultura; e no' d'e 10 de março de ' 
,1888, a do Imperio. Era conselheiro de 
Es.tado e condecorado coma commenda 
da ordem d'e Christo: Os dois minis!e· 
rios de que fez parte foram notaveis 
pelas reformas que emprehenderam. O 
primeiro sob a presid·encia do visconde 
de Rio Branco, promulgou a 1e'i de 28 
de setembro daqu eJle mesmo anno, que 
libertou -os filnos' ae mulher escrava, 

, 

' nascido's dali em diante; o segundo mi-
histeria, sob a pres idencia do conselheiro 
'João Alfredo Corrêa de Oliveira aboliu 
' a ,escravidão no Brasil. 

,', '. 0 co!\soelheiro José Fer~and,es da Cos'· 
la: 'Peúira Junior, quer como ministro 
dá~ricu,ltura elli ", 1871:; quer como mi· 
l1i~frpdo "l.ri)perioem , 1888, ' revelou-se ' 

'-'-' ., ' ..... ; ..... , ....• . : ' . , ' '", " '. , ', ': " .' 
"0-' ,. , ' .' ,'.' .' 

-,., ... . ....... '. , ....... •.... , ... ,.",. , . " ~ o . , ... . 

...... , .. :'" ', '," ' , .. ':,' : .. 

• 
• 

, 

• 

• 

administrador intelligente e estadista d'e 
~uperiores qualidade.s. A elle a cidade 

• 
do Rio deve grandes melhoramentos"en- , 
tre 'os qua·es areorganisação do Corpo , 
de Bombeiros, que se tornou notave1; 
não. só pelo preparo technico, como, ain
da pela installação, ma,chinismos e ap
parelhos com que foi dotado. Em todas 
as ' suas pres,dencias ' -deixou assigilal~do 

'o zelo com que ,a-dministrou os int.eres" 
ses publicos, que lhe fora')1l ' confiados. 
Per'tencendo ao p>artido conservador, ' 
délle tornou-s'e" um ' dos principaes vnb ' 
tos pela sua lealdade' politica, e mod<) ! 
corredo de proceder. 

, 
Por $lua educação, bons prinçipios e 

"onvivio constalnte com os vultos mais 
ominentes do seu tempo, na: politka, 
sciencias e artes, o conselheiro Costa 
Pereira Junior tornou-se factor brilhan
te das reformas profundamente liberaes ' 

" , 

em que tomou parte. • 

• • 

* 
** 

No relatodo apresentado á As,sembléa ' 
Le<:isla:tiva em 2 de fevereiro de 1872" 
o pr·esideIlte dr. Costa Pereira Junior 
expôz a situação da provincil3. e' p " ·es~ , 

tado dos negocias publicas. 
TRANQUILLIDADE , PUBLICA. - . 

Durante à sua admini&traç·ãoIlã<l ' ljp.ú~e. , - - - - . - , . -". . . 
alteração da ord,em. Numa bu ' ôttlr'a '10- , 

calidade houve factos de . certa gravida
de, ma's de eHeito p'a,<Ssageiro.Os :pau-, 
}istas t inham credito de população pa-

. ciüca , e . ,ordeira, altamenté 'moralisada " 
pela ' sua constante aJpplicad.<lao ti-'â,ba:", 
lho, sempre ,f ecundo e d.ebênefi~()s ef-

',' ' ... . .. . ... ,'. "',", , ',-- ,<,."" ' .. .. ,;:', 
, ' ",' "" .. ' ...... . .... ' "'" '.' :." ',''':.,'','' , ' . .' .. '., ",' 
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feitos . . Nos municípios. de Campinas e 
Jundiahy houve ' receios de insurreição 

, " , "", ' 

·de .e·scr;lvos, maIS esses receios dissipa-
- . ' - . -

,· ram-'Selogo. Não obstante, foram des-
- ._ .' , " . - - _ . - I . _ 

• tacadas para a cidade · d e Campinas 50 . 
..•• praçâ.s de P tinha" que lá permanece
·. ra:m, atêserem dis!}ensadas pe1asaucto-

· .. 
. fidade S' locaes. 
: -'-- -

, .'. SEGURANÇA INDIVIDUAL. - Du
ral1te o anno de 1871 deram-se 256 crio , , 

-__ ~mes na provinda, tendo sido os mais , 
. • :frequentes 05 seguintes: - homicidios, 

48; tentativa de morte, 29.; ferimentos e 
.oUensas, 51; ameaças, 10; calumnias e 

.' i-niu'rias, 37; roupos, 26. 
--. . Nos a_nOnos a-n1:eriores ·houve: 

, ,', , , 

· . 
· . • 

· 

"Em 1865 
Em 1866 . 
Em 1867 
• 

Em 1868 
Em 1869 

. Em '1870 ; 
Em 1871 1. 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

258 deliclos 
379 
376 
265 
707 
472 
256 

" 
" 
" 
" 
" 

• 

· •. ' A . diminuição düs crimes ' no ultimo 
an!loçevia ser attribuida não só á acti

' vidade e vigilancia da poli{;ia, mas tam-
bem ao trabalho agricola, cujo desen· 
volvimentoera const..,nte. Era dever do 
governo dar ensino nas esco,las,' afim 
de que OSI costumes se torna'ssem cada 

. vez máis .SUaves: O mestre e o sacerdote 
·.dev-iam .t.er . uma grande parte na obra 

• d.es.an"Çjmento mo,al da popúlação. Con 
,viria · que .a imprensa mo,ralisada auxi: 
lias.se o combate contra os males da so
ciedade, e preparasse .os homens' para o 
e:>oerciciodalS virtudes privadas. Foram 
ca'pturadosdljra,·nte o anno de 1871, cri- . 
,11\;in,psO'S. em numero de 539, .Consegu.iu
.~édão~ . apreciavel resultado· .com .O .. va--- - ", - -

. 110so . ·concurso. da,s auctoridades lOcae, 
, - , , . . , , , . , ' 

e das praças' .do Corpo de p.ermanentes , 
, .... . 

· .<1U . d·e ·.Policiá, visto como- a' gu'arda na- ' 
. 

~ional achavi!.-se desprganisada em toda , . 

'a parte. , 
• 

, 

. 

ADMINISTRAÇA.O DA JUSTIÇA. -
Não era . regular nem satisfactoria. Os. 
juizes togado~eram bons'; mas empe-

. 
queno numero de modo que as aucto-

- . --. " 

ridade.s leig;ls exerciam constantemente . . 

os seus cargos . cOlJlos.ubstitutos. Sem 
conhecimento do direito e con~ç:encia 
d'e responsabilid:lideSl, que só bem p6d!! 
avaliar .quem é da çarreira, os substitu
tos muito deixa'\"alII1 a desejar.D'ahl. 
esse máu' estado ' na administração da . 

Justiça, que a provincia não podia r.e
mediar por depender de refo~mas priva
tivas da A'ssembléa Geral. O Tribunal 
do J ury em muit'as localld",des não podia 
ser conilPosto convenientemente, pOI 

falta d·e pessoal. A provincia contava 20 
comarcas·; 58 termos, . dós quaes 44 com 
juizes aiplomado~ e· 14 reunidos. Em 
1870, ' o jury julgou 283 criminosos, sendo 

. 102 de morte. .. 
CADEIAS. - Em' geral as cadeias 

não apreslentavam condições de segu
ra·nça ·e asseio. A d.a capital estava lon-
. . . 

ge de· servir aos fins a que era destina-
. 

da. Mal situa,da, acanh31da, er'a urgente . . ' . 

,uh~tituil-a por 'e!dificio condigno,. Ia 
, ' . , ' 

_er constrljida. outra. no ba'irro da Luz. 
O est.ado p.reca,rio das fInanças provin
ciaes obs~o-u a que a obra s'e realis'!sse, 
tendo o president~ mandado organisar 
novo plano e orçamento para deliberar 
a respeito. Conviria deixar ao govern~ 
arbitrio na . escolha; do . terreno para a 

. . 
co-nstrljCção. No exer'CÍcioi de( 187(l a 

1871 a ' provincia gastou com cadeias rs . . . 

77 :931$030. 

PENITENCIARIA. - Funccionava 
regul31rmente graças á .. bõa administra-. . . -

ção . que tinha t ido e os auxilios da 
assembléa legislativa. Tendo fallecido .a . 
9 de agpsto d'e 1871 .,0 brigadeiro Fran
CISCO Alltonio 'de 'Oliveira, . que pormáis ' . . 

de 18 <\nílOs foi seU . decsve1ado . director. 
subsfitljiu-o o conselheiro Manoel Dias 
de Toledo, . nomeado no' di", 10 do mes-.. ' ' -.--

mo ·agosto. Era. urgente augmentar a 
ocasa,. .,conMruir ceUulas para as mulhe- ' 
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I guinte quadro mo.stra a receita e d-es .. 
peza da casa des·de o anno de 1853, se
guinte ao da sua iristallação .no edifi-

res sentenciadas, e mudar a illumina
ção de kerozene por gaz. No anno de 
1871 a l'enitenciaria rendeu 18 :936$390 
r5. e dis~endeu 51 :999$066 rs. O se- I cio em que funcciona:va: 

-_ ..... ~~ -- ~ ... . ----
N." de presos 

ANNOS RECEITA DESPEZA DElFICIT existentes 
em cada anno 

1853 I 3:883$306 8 :257$771 4 :374$4D5 33 • 
1854 i 5 :576$517 10:383$067 4:806$550 41 
1855 i 7:018$185 13:102$854 6:084$669 81 , 
1856 ( 10:406$685 19 :639$770 9:Z25$085 81 ; 

1857 • 13:831$640 25:570$372 • 11 :738$72Z 92 
1858 17:016$030 36:736$898 19:720$ 116 
1859 

• 
14:583$405 36:526$989 21 :943$584 125 

1860 t 14:187$726 .34:299$142 20 :111$416 126 
• 1861 , 11 :326$775 33 :557$438 22 :230$663 127 • , 

1862 [ 12:159$060 37:512$391 , 25:353$331 131 • 
l • 

1863 i 13 :364$965 37:328$659 [ 23 :963$694 106 
! 1864 I 13:447$940 38:617$402 25 :169$462 118 

1865 
, 

13 :766$710 39 :245$115 25 :478$405 l'r I I _o 
1866 12:650$145 38:960$277 I 26 :310$132 127 
1867 f 14:364$525 39 :114$551 l 24:750$026 125 
1868 13:256$425 45 :119$333 31 :862$9()8 133 
1869 14:976$800 43:878$908 28 :902$108 133 
1870 17:649$700 51 :8()5$066 34 :155$366 1% 

I • 

1871 18:936$390 51 :090$986 32 :154$596 177 l • ; 
I 242 :402$929 640:738$979 393 :336$()50 l 
I 

Existiam 177 sentenciados; desde a i 
inauguração da cas'a até 31 de dez em- i 

bro de 1870 éntraram 585 preso.s; sahi
ram 243; falleceram 69' e foram remo.vi
do.s para a Cadeia Public'a, 117. 

FORÇA PUBLICA. - Existiam a' 29 
de maio de 1871, quando o presid·ente 
assumiu o governo, 14 praças de L' li
nha, que augmentar2m até 33. Depois 
de grande insistencia, chegou um -con
tingente vindo da Côrte. O quartel acha
va-se em más condições, tendo o 11 i
nisterio da Guerra aucto.risado a despe
sa de IS :337$615 réis para reparos des-

era muito. difficil visto como o homem 
valido, laborioso e morigerado encon
trava meios de vida menos pesados e 
melhor r·emunerados do. que os exis
tentes' na Força Publica. Co.m o serviço 
de policiamento a provincia gastou as 
seguinte!s qua.ntias nos ulttmos 5 exer-

, 
se quart·el e de outra's obras em edifi-
cios militares. O Corpo de Permanentes 
devia compor-se de 429 praças, mas ti
nha apenas 302; a Policia Local compu
nha-se de 322 "'praças, destacadas pelo 
• • Jntenor. 

• • 
CliClOB : 

Annos 
1863 a 1864 
1864 a 1865 
1865 a 1866 
1866 a 1867 
1867 a 1868 
1868 a 1869 
1869 'a 1870 
1870 a 1871 

Orçada 
210 :8 [3$300 

· 220:000$000 
· 206:627$000 
· 234:000$000 

280:000$000 
· 300 :000$000 
· 427 :446$900 
· 380 :625$000 

Realisada 
188 : 120$964 
218: 175$412 
235:397$178 
272:282$494 
279:295$647 
241 :297$639 
241 :446$338 
356:821$167 

Os Corpos de Policia achavam-se mal 
armados; tudo era de p·essima qualidarle 
e insufficiente para o numero de pra-

Co.mriletar o effectivo do.s Corpos ,ças. A Guarda Nacional· era força desor-
• 

existentes ou destacados na provincia ganisada e com que não sle' podia co.ntar. 
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SALUBRIDADE PUBLICA. - Era 
bom o estado 'sanHario da provincia. 
Em 1871, deram-se casos de vario1a em 
alguns pontos da capital, J undiahy, São 
Simão, Sorocaba, Itú e Lorena. Hóuve 
variola. na Cadeia Publica da capital 
com 17 casos fataes. As cidades do in
terior e· a capital não tinham regulari
dade na edificação; não havia exgottos, 
nem abast·ecimento de agua potavel suf
ficiente. Não era comprehendido o a,l
cance dos preceitos de hygiene. 

HOSPITAES E CASAS DE CARI
DADE. - Existiam na provincia 12 ca· 
sas de caridade com séde na capital, Sano 
tos, Itú, Sorocaba, J acarehy, Guaratin
guetá, Taubaté, Lorena, Bananal, Rio 
Claro, Iguape e Ubatuba. Havia ainda 
um Hospicio de Alienados e· um Hos
pital de Lazaros na capital; Hospitaes 
de Lazaros nas' cidades de Itú e Cons· 
tituição; um Asylo do Bom Pastor em 
Guaratinguetá. A Santa Casa da capi
tal era dirigida pelo barão de Iguape, 
.ma receita foi de 25 :770$933 réis, e a 
despesa de 20 :414$250 réis. A provincia 
conttibuiu com 3 :000$000 rs. No anno de I 
1871 entraram 154 doentes, sararam 100 
e falleceram 37, ficando 17. 

A de Santos, fundada por Braz Cubas 
em 1543, possuia um pa trimonio de rs. 
82 :166$000. No anno de 1870 a 1871 en- I 
traratn 481 enfermos; sararam 395 e 
falleceram 56. 'As demais casas funccio
naram regula.rment·~ dentro de seus re
cursos fracos e insufficientes. Ü Hospi
cio de Alienados recebeu 95 doentes dos 
quaes sahiram curados 21; falleceram 
25, ficaram 46 e 3 foram rétirados; des
de sua installaç·ão, 14 de maio de 
1852, até 31 de dezembro de 1871, 
passaram pelo Ho·spicio 442 alienados 
dos quaes 153 retiraram-se curados; no 
mesmo estado, 28; r-emettidos para o 
Rio, 4; falreceram 211. , 

CULTO PUBLICO. - No exercicio 
de 1870 a 1871, e no ultimo· semestre do 
',Itimo anno referido a provincia gastou 
107 :184$036 réis com o se,rviço de cons-

tru_cção 'e reparos' de matrizes, não t·;::r!
do entretanto sido feito qualquer COllsa. 
de a.preciavel ou definitivo. 

INSTRUCÇÃO PUBLICA. - lnipor
tante ramo de serviço que merecia todo 
o cuidado dos que gov·ernavam, porque 
delle dependia em grande parte a pros
peridade do paiz. A provincia, fecunda 
em talentos e illustrações, séd·e de uma 
Faculdade de Direito, não possuia ins
trucção publica sufficiente nem satisfa· 
ctoria, as escolas· augmentaraUl, mas sem 
proveito correspondente; sem mestres 
habilitados, sem inspecção immediata, as 

e·scolas pouco valeriam. A Escola N ar
mai fôra supprimida por lei n. 16 de 
1867. Não bastava que o professor losse 
instruido; era necessario que el1e tives
se habilitações praticas para o magi,te
rio, afiln de que empregasse cm ima 

eS1cola os meios mais proficuos á trans
missão dos conhecimentos; ac\.:rescenuo 
que não podia existir bom 'professor 
sem distinctas virtudes pessoae, e ci-

• Vlcas. 

"O mestre, dizia o presidente, que re~ 
une á sciencia dos livros a' do ensino, 
vale .muito; se' a isto accresce a vaca, 
ção, vale tudo. O ·ensino é a pac:encia 
organisada: ~ gasta o mestre pan au
gmentar o discipulo. Definha o que ;ns
true, para que floresça e prospere a t$e·· 

ração dos que recebem as lições da 
experiencia e da virtude." 

A' provinda não possuía instituições 

pedagogicas nem systema de inspecção. 
Seria necess'arlo qu-e os professores ti

vessem bons ordenados e garantia de 
estabilidade, ,e mais uma gratificação ad
dicional pelo tempo que serviss·em;· as 
escolas deviam ser classificadas con

fórme a importancia das suas' sédes; 
e o ensino primaria dividido em L' e 

2.' gráu. Os professores percebiam rs. 

650$000 por anno, sujeitôs ao aluguel da 

ca,sa escolalr. Existiam 425 escolas na 

provincia" das quaes 369 providas. No 
ultimo quinquennio a maior matricula 
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foi de 11 .460 alumnos e a frequencia 
·de 8.688. 

Annos M.atriculados Frequentes 

1866 7.596 5.806 
1867 7.967 5.842 
1868 7.253 5.688 
1869 7.505 . 5.655 
1870 8.859 7.062 
1871 11.460 8.688 

. 
Sendo a população da '. -prOVInem nao 

'inferior a 700.000 almas, as matriculas 
e íre·quencia:s não eram sati sfacto,i-ias . 

. Um dos factores principaes de tal s·itua·, 
ção era a falta de comprehens ão, por 
part'e dos paes, do alcance da instnic · 
·ção primaria e do grande bem de tira· 
rem os filhos da ignorancia. Emquanto 
não se conseguisse convencel"os dos be· 
n.eficios da instrucção, a matricula e 

' irequencia das escolas deixariam sempre 
muito' a de sejar. Nos ultimas 8 annos a 

. . ..... . 
prOVIUCla gastou com a IUstrucçao PrI" 
maria 1.224 :773$265 réi,s . Em 1859 exis· 
tiam 197 escolas para ambos os sexos; 
e 425 em 1871. Pelos c·ofres província·es 

, 

era mantida uma cadeira de francez e 
out,ra de la tim, na cidade de Itú, com 
47 alumnos. A provincia já havia pos
suido um Lyceu em Taubaté, um gabi· 
'nete topog raphico; uma cadeira de 
th eologia moral, outra de theol0gia do-

. g matica e diversas aulas de latim e 
francez; t udo porém fôra supprimido. , 
Para o ensino secundaria existia apena~ 
o Curso Annexo. O ensino superior era 

• 

ministrado só pela Faculdade de' Di· 
• . rel ta. 

SEMINARIO DE EDUCANDAS. -
Este estabelecimento em virtude de le; 
provincial de 10 de abril de 1870, foi 
confiado ás irmãs de S. José , sob a di" 

• 
recção da madre superiora Anna Feti" 
cité deI Carreto, e seu prog resso em · 
ordem e asseio ' foi immediato. Existiam 

·61 educandas gratuitas e 13 pensionistas, 

• 

pagando es ta·s 20$000 por mez. No se
mestre de julho a dezembro de 1871, Q 

província dispend-eu com o Seminario 
10 :347$819 réis; O edificio estava em 
50 :902$770 réis; nos annos de 1861 a 
1870, o Seminariopossuia alumnas em 
numero de' 39 no maximo, não t endo 
sido inferior a 32 o numero dellas em 
qualquer ou NO d·esses annos . . 

OBRAS PUBLICAS. - No exercicio 
de 1870 a 1871 foi o ramo de serviço qu e 
mais -pesou no orçamento; de 30 de ju" 
nho de 1863 a 1.' de julho de 1871, as 
obras poublicas custar .. m 3.877 :506$122 
réis, como se vê do s·eguinte quadro: 

Annos 

1863,,1864 
1864-1865 . 
1865,,1866 . 
1866" 1867 . 
1867" 1868 . 
1868" 1869 . 
1869" 1870 . 
1870" 1871 . 

Despeza Renda pro
vinciaI 

1.261 :256$526 968:848$404 
281 :185$222 1.205:030$055 
409:943$146 1.173 :381$099 
150:585$661 1.205:381$908 
230:841$878 1.593:857$929 
339 :074$172 2.025:066$ú93 
367:466$289 1.605:113$865 
837 :153$530 . 1.420:097$635 

Além d.isso, tem sido pago de juros ás 
empresas das estradas de ferro Paulis". 
ta e Ituana, não menos de 259 :297$794. 
a s",her: 

A' companhia Paulista (1869 a 1870 e 
1871 a 1872) 231 :709$231. 

A' Ituana (1870 a 1871,1871 a 1872), 
26 :588$563 . 

A maxima parte de tão avultada des
pe'sa foi feita' com abertura e melhora" 

me·ntos de estradas de rodagem. Torná
ra-se necessario de longa data systema-

• 

tisar a viação provincial, afim de que 
as estradas presta'ssem o melhor servi" 
ço possive\ e fossem regularmente con" 
servadas. Poucas ·eram as obras de vul · 
to que existiam na provincia; a capital 
era pauperrima. de m elhoramentos ma-

. '-tenaes e· os poucos eXIstentes nao eram 
condignos de sua categoria e importan." 

• • 

cia: Não existiam edificios para a as" 
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sembléa legislativa, nem quartel para a 
policia; nã;o havia bibliotheca publica, 
nem cas'as apropriada,s ao ensino prima-

• 
• 

no. 
A cadeia era pessimamente situada; 

não havia regular abas'Í"ecimento de 
agua; . os terrenos proximos á cidade 
estavam cheios de aguas estagnadas, 
com prejuizo da saude publica. Para me
lhorar tal situação, to·rnava-se necessa
rio reorganisar a r·epartição de obras e 
en tregal-as a engenheiros diplomados. 
O estado pouco favoravel das finanças 
provinciaes não permittira a CO-l1struc

ção de abras dispendiosas, nem aexe
cução de todas as votadas. O momento 
era de maior cuidado em favor das mes
mas finanças: - a,s rendas diminuiranl 
de muito e as des,peza's augmentaram. 
ordinaria, 'e, extraorainariamen te, com o 
pagamento de juros á.s companhias Pau
lista., Ituana e Sorocabana. 

Não obstante as diffi"culdades da si
tuação,foram reparadas e melhoradas 
as seguintes estradas de rodagem: -
da capital a Nazareth; da capital a p~. 
nha; da capital a Santos; da capital a 
Juquery; da capital a Itú; da capital a 
Jacarehy; da capital a Mogy das Cru·· 
zes; da capital a Santo Amaro; de J un
diahy a Campinas; de Campinas a 
Mogy-Gnassú; de Amparo a Campinas; 
de Mogy-Guassú a S. João da Bôa Vis
ta; de Mogy-Mirim a Penha do Rio do 
Peixe; de Mogy-Mirim ao Amparo; de 

Jundiahy a Itú; de Jundiahy a S'erra 
Negra; de Campinas a Constituição e 
a Capivary; de Campinas a Limeira; da 

Limeira ao· Rio Claro; de Campinas a 
Pirassununga ;de Pirassununga a Mo
gy-Mirim e Casa Branca; do Descalva
do a Pirassununga; do Descalvado a 
Rio Claro; do Rio Claro a S. Carlos do 
Pinhal e de São Carlos a Araraquara: 
de Araraquara a J aboticabal; de Ara
raquara a Brotas e J ahú; do Rio Claro 
a J ahú, pas'sando por 
tituição a Botucatú 

Brotas; da Cons· 
e a ]ahú; r), 

lltú a Tieté p'Úr Porto-Feliz; de Port(~ 

Feli; a Tatuhy; dos Remedios a Len·· 

çóes; de Soro caiba a Botucatú por Ta
tuhy; de Faxina a Apiahy;· de Faxina . 
aS. J oã'Ú Baptista; d,e Apiahy ás di
visas do Paraná; de Itapetininga ao lta-· 

• 

raré e a Tatuhy; de Sorocaba a Itape-

tininga e a S. Roque; de S. Roque " 
capital; de Sorocaba a Itú; do Belém a. 
Atibaia; de Atibaia a Bragança; de Ati· 
baia ás divisas de Minas por Santo An· 
tania da Cachoeira; da estação do Rio 
Grande a Mogy das Cruzes; de J acare

hy a Taubaté; Estr",da de Camando
caia; de Taubaté a S. Luiz, a S. Bento 
e a Buquira; de Pinda a S: Bento e a 

S. Luiz; além destas, outras estradas do
norte da provincia cha-maram a att-en-
ção da presidencia; fizeram-se reparos, 
e trabalhos em grande numero de pon
tes. 

ESTRADAS DE FERRO. - A ele 
Santos a Jundiahy funcc.ionava regular
ment-e; deu-se apenas un1 accidente gra--

ve: um encontro de trens entre as es
taçõe.s da Luz e Agua Branca. de que 
resultou uma morte e diyersos ierilncn
tos. O superintendente da estrada e o 
inspector do tr",fego foram processad"s 
e presos por esse facto, pelo que inter
rom-peram ü serviço da linha dural',tc 
dois dias, até que se lhes permittiu sa
hir da pr.isã:o para s·e occuparem dos 

respectivos trabalhos. Submettidos ao 
jury foram aJbsolvidos. Durante o anno 

de 1871 trafegaram 12.607 trens de pas
sageiros e mercadorias; venderam-:-se 
74.243 bilhet<es das tres classes de pas
sageiros; a receita foi de 2.683 :408$959 

rs. e a despeza de 819 :949$855; iransmit
tiram-se 24.908 telegrammas; o cargo 
de superintendente"'::',:I,' era ex~rc.i-

do pelo sr. R. F. W ,visto como O 

e'ffectivo, ,engenheiro Fax, esteve preso
e depois viajou para a Europa. A estra'· 

ela de ferro de J undiahy a Campinas 
proseguia com a'ctividade ·nas suas obras. 

. Esperava-.se para breve a abertura do 
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tralego. A es trada de ferro Ituana ti
nha inaugurado os trabalhos de prepa
ra ção do leÜo. A estrada de ferro de 

S. Paulo a Ipanema estava organisada, 
e assignoucontraoto a 18. de julho de 

. 
1871 , para iniciar os seus tr·abalhos. A 
estrada de fer,ro do Rio Claro continua
va a luctar c{)m difficuldades para .0 

seu prolongam ento de Campina,s a Rio 
Clara, mas o governo estava resolvido a 
vencei-as afim de que em breve se tor
nasse realidade tão imp{)rtante empre .. 
sa. 

TRILHOS URBANOS, - Em 12 de 
abril de 1871, contractou-se. com o enge
nheiro Nicolau .Rodrigues dos Santos 
França Leite o estabelecimento de tri
lhos nrbanos para diligencias entre o 
largo do Carmo e a estação da Luz, 
com privilegio por 50 annoS. 

ABASTECIMENTO D'AGUA. - Es
tava anctor isado· o contracto para a ca
nalisação das aguas da Cantareira, até 
a quantia de 650 :000$000 ré is, juros de 
7 % ao anno. Sendo melhoramento d ,' 
grande m onta, necessitava de estu ao, 

. 
acurados. Surgiram diversas propostas e 
fizeram-se differentes estndos, nada fi
cando porém definitivamente resolvido. 

ILLUMINAÇÁO A GAZ. - Não foi 
inaugurada COmo se annunciou no dia . 7 
de setembro 'de 1871. Ü numero de 700 
lampeões era insufficiente; cada com
bustor guardaria entre si 25 metros de 
dis tancia no centro da cidade, e de 50 
nas ruas m enos fr equentadas. A illumi
nação abranger!a os seguintes pontos : 
- cancella da estação da estrada d o 
ferro na Luz; esqu ina do becco Compri. 
do na Consolação; ponte da Tabatin
guéra-, na Moóca; casa de Leonardo 

Loskiel, no Braz; la rgo do Riachuelo e 
rua da Liberdade até a ladeira da Me-

• mona. 
JARDIM PUBLICO. - M elhorára, 

mas continuava longe das ' condições de 
um logradouro publico, digno da cap i
ta l. Devia-se lhe dar illuminaç.ão a gaz, 

• 
• 

afim de que o publico podes ,. irequen·
tal-o á noite. 

• 

IMMIGRAÇÁü E COLONIS AÇÃO. 

- Era necessidad'e vital a introducção · 
de . braços livres para o trabalho agrico-· 
la. Ext incto o trafel?pde africanos, 6· 
pensamento dos estadistas voltou-se 
para a colonisação e immigração. Por 
outro lado, a libertação do ventre da 
mulh er escrava, promulgada a 28 de se
tembro de 1871, v iera impôr a trans- 
formaçã'O, em tempo mai s ou meno·s 
breve do systema agricola das nossas · 
fa'zenda.s. Coube. á provincia de São · 
Paulo, e nella ao s-enador Nicolau P e
reira de Campos Vergueiro, a pr ime ira . 
tenta tiva, por iniciat iva indiv.idual, de 
fundar-se uma colonia de estrangeiros 
consagrados á lavoura. Ha cerca de 30 -
annas a colonia de Ibicaba marcou em 
todo o paiz o começo da obra regene · 
radora· n'os. cos tum.es agricolas , subs t i· · 

tuindo o braço escravo pelo livre, 
D epois outras iniciativas vi~ram, mas 

devido a queixas e reclamações dos co
lonos, ao ·exagero qu e a essas reclama - · 
ções deram agentes di'plomaticos e cer ta 
imprensa européa , pouco escrupulosa .. 
foi cortada a emigração para o Brasil, 
de modo qu e o impor ta nte ramo de ser
viço publico ficou interrompido. A ini- · 
dativa particular, porém, não desan i
mou ; e alguns fazendeiros continuaram 
a importar ' calqnos, se bem que em me-
,,)r escala; ('",es .foram elles o senadO\ 

, 

Souza Qu ei roz, o commendador Souza 
Barros, Joaquim Bonifacio do Amaral e· 
o desembargador Gavião P eixo to. O pre· 
sidente conselheiro Cos ta Pinto convo
co,u uma reunião de importantes faz en , 
deir os e capitalistas que fundaram a As
soc iação Promotora da Colonisação, no · 
dia 26 de m arço de 1871. O governo ge
rai auxiliava com 30$000 réis por pes- · 
. sôa e {) provincial com 20$000 .-

reis a 
. 

introducção · de colonos, com o fim de' 
• 

diminuir o custo do transporte. O ser· 
viço de in troducção de immigrantes e· 
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-iundaçâo doe colonias estrangeiras mar-
--charia devagar por muitos motivos, en-

tre os quaes o estado pouco favoravel 
-das finanças provinciaes. A sorte da 
· colon isação dependia dos recursos do 
thesouro provincial. 

CATECHESE. - Achava-se paraly
• sada. As aldeias tinham existencia no-

o mina! j o mais importante centro de ca
techese era S. João Baptista de Faxi .. 

• na com 302 pes-soas, faltando-lhe casas, 
direcção espiritual ·e ensino. Os aldeia

- mentos de Itararé, Tijuco Preto e Pi-
-

- rajú estavam em peiores condições. Os 
indios eram bravios e não se sujeita

- vam á vida da agricultura. Era dir·ector 
do serviço o brigadeiro Luiz Joaquim de 

- -

· Castro Carneiro Leão. 
COLONIA DO ITAPURA. - Era o 

-_ seu ter-rena de uma legua em quadra; 
e o do districto de mais de quatro le-

-

_ guas; O clima frio e se'cco, de março a 

· agosto; quente e chuvoso, de setembro 
• a fevereiro. Não havia estradas, as com-
muni:caçõe·s faziam-se em canôas pelo 

-Tieté ·e Piracicaba. Podiam tambem fa
zer-se em vapores -apropriados pelo Alto 
Paraná, Ivinheima e Brilhante, até San
ta Rosalina, distante 12 a 16 leguas de 

-

, Nioac. Para as communicações internas 
no -districto da colonia havia uma legua 
d·e transito pelo leito do Avanhandava, 

- as·sim como duas e meia milhas da _colo
nia ao Salto de Urubupungá. Na dis
tancia de sete m!lhas da colonia, co

- meçava a est rada até Coxim, a qual 
achava-s e em regula r -estildo. A popu'a· 

- ção era de 249 habitantes ·e a colonia 
fôracreada em 1858. N ella estacion;; vam 

: 21 praças do vapor Tamanduatehy, 2 fu
úleiros navaes, 1 soldado ci~ cava\laria 

- e outro de infanteria. 
A instrucção primaria era min,stra,la 

- p·elo -capeUão. Durante 3 a 111' os honve 21 
na·sdmentos e 5 casamentos; c no mcs-

-mo periodo (novembro de 1868 a ou

tubro de 1871) 20 obitos. A coloni" P"o
· duziu, em -1871, dois . mil alqueires de 

milho; 150 de feijão; 100 doe ai roz; 20 
carros de canna; 6 rolos de :umo; 15 
arrobas de toucinho e outros generoso 
Ha via algum gado. Existiam 93 casas -
sendo 41 coberta·s de telha; e 5 estabe
lecimentos commerciaes. 

COLONIA DO A V ANHANDA V A. -
Situada n-a margem direita do Ticté, 
jun to ao salto que lhe dá o nome, a 28 
leguas de liapura, conviria unil-a á do 
Itapura; abrir estra-das que a puzesse 
em contacto com Sa1Jé, J ahú, S. Pedro 
e Constituição. Sem isso, a colonia n,,
nhum serviço util podia prestar. 

FINANÇAS PROVINCIAES. - O or
çamento de 1870 -a 1871, fôra de réis 
2.430 :000$000 de receita e de réis ... 
2.435 :209$252 para despezas. A arrecada
ção produziu apenas 1.420 :097$635 rs., 
hav·endo um déficít de 805 :035$029 rs. 
No qia 30 de maio de 1871, em qu e O 

presidente assumiu o governo, havia em 
cofre 32 :337$435 rs. para. fazer frente aO 
pagamento fixo mensal qu·e era de réis 
161 :162$506. 

A geada de 1870, prejudicando a h
voura, originou grande desequilibrio em 
todas as fontes de renda da provincia. 
-

O governo fez empr·ei; t imos de réis ... 
80 :000$000 com o commendador Antonio 
J. F erreira da Silva; e de 170 :000$000 
r·s. com O barão de S. João do Rio 
Claro. COln estes emprestimos, com a 
quantia de 463 :800$331, saldo do exerci
cio de 1869 a 1870 foi coberto o déficit 
de 805 :035$029 rs., verificado no exerci
cio de 1870 a 1871. A provincia devia 
pois 250 :000$000 réis, pelo que era in
disp ensHvel r-estringir as despezas. Não 
convinha sa-car com exce·s siva confian
ça sobre o futuro. A renda provincial 
nos quatro ultímos exercicios fôra de: 

Exercicios Rendas 
-

1867 a 1868 • • • • 1.593:852$929 
-1868 a 1869 • • • • 2.025 :086~691 

1869 a 1870 • • • • 1. 605 :10J$861 
1870 a 1871 • • • • 1.420:097~6l~ 
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A despeza. no mesmo periodo, foi de: ! Terminando o seu relataria o presiden-

'" te profe-riu as seguintes palavras: 
:1867 a 
1868 a 
1869 a 

,1870 a 

1868 , . 
1869 . 
1870 
1871 

• 

• 

• • 

• • 

• • 

• • 

• 

• 

• 

• 

1.622:193$313 
1.577:675íiiJ60 
1.462:546$306 
2.225 : 132$664 

A receita para o exercicio de 1872 a 
1873 foi orçada em 1.679 :958$000, termo 

, d' : nle 10 da arrecad'ação verificada no~ 

tres ultimos exercicios, e a des'P'eza em 

1.884 :970$738, dando-se, portanto, um 
,déficit de 165 :012$789. A receita geral 
da provincia, no exercicio de 1870 a 
1871, foi de 3.933 :793$373 rs.; e a d·es· 
peza de 3.636 :595$555 rs. havendo por· 
tanto um saldo cle quasi 300 :000$000 rs, 

AGRICULTURA E COMMERCIO. 
- Avultaram o café e o algodão. O 

• assucar mal dava para o consumo. A 
importação, e exportação de generos 
pelo porto de Santos mostrou que o 
s·eu valor foi de 13.840 :669$600 réis e os 
direitos arrecadados subiram a réis ... 
811 :000$000, des:presadas as fracções. O 
movimento maritimo foi de 169 vapores; 

',62 embarcações a vela com 53.634 to· 
neladas e 5.303 tripulantes. Embarcações 

,·estrangeiras entraram 109, s,endo 26 a 
va'por com 45.165 toneladas e 1.736 trio 
pulante.s. Sahiram para os portos estran· 
geiros 177 embarcações, sendo 29 vapo· 
res com 71.374 toneladas e 2.452 tripu· 

• lantes. Predominou a bandeira ingleza 
(88) s,eguindo-se-Ihe a alIemã (41). 

o 

SECRETARIA DO GOVERNO.
.Q vice-presidente barão de Tieté, que 

,antecedeu ao presidente dr. CostaPe' 
, reira Junior, f'ez algumas alterações no 
regulamento da Secretaria; mas a re
f6rma fôra insufficiente, de modo que 
convinha pôr tão importante repartição 

I 
na altura de satisfazer p'lenamente os i 
seus encargos. 

SECRETARIA MILITAR. - Era seu 
,dire.cto:· o ajudante de ordens capitão 
,Antonio Rodrigues Velloso Pimenta. 

; 
• 

"Senhores membros da Assembléa. -
Concorrer para o engrandecimento des-

. ., . 
ta esp'erançosa prOVlflCla e para mlm 

cumprimento de dever oHicial,' esforço 
de sentimento patriotico e ao mesmo 
tempo obra da sympathia que sabe des
~)·ertar oespectaculo de um povo, em 
cujo seio as virtudes cívicas manifes
ta111-se em honrosa concurrencia com 
as que nobilitam o homem no lar da 
íamilia e na officina do trabalho pri
vado. 

Tanto basta para que vos assegure 
que tere.i como alto favor da fortuna o 
poder contribuir para que, do cumpri

mento de noSso mandato, conla a pro
vincia os bendicos resultados que de11e 
se devem es'perar. Da perfeita unidade 
de pensamento entre o legislador que 
prec·eitua e a administração que executa 
deve resultar a consecução do alto fi"ll 
a que miram nossos esforços combina~ 
dos. Não faltará de ",inha parte esse 
accôrdo que tanto se ;fijnspira naqudle 

;~ 

sentim·ento como na cctnsciencia do de-
'::. 

ver, de funccionario e de cidadão. 
Felicitae a .provincia, traduzi em bene

ficios á população que vos outorgou o 
mandato, o que é em vós lição da ex
pe6encia e nobre .. incitamento de pa
triotismo, e no dia das bençãos popu
lares não serei eu quem menos solic1to 
me congratulo pelo de v6s recebeu a 
provinda, como p·elo que vos caiba de 
honrosa no"meada, com que se perpe tue 
a memoria de vosso trabalho le,,:3Ia

tivo. " 

* * 

No relataria com que o presidet~te 

passou o governo ao cons·elheiro Fran 
cisco Xavier Pinto Lima, no dia 19 cle 
junho de 1872, ha o segumte que con· 
vem ficar registrado: 

--- a provinda achava-3;e em p:'lZ; de-
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ram-se 112 crimes, foranl presos 57 cri~ 
• tnlnOsos; 

• 

- tinham sido creadas mais 4 Co-
, 

mar,cas : Ubatuba, S. José dos Campos 
Casa Branca e Faxina; 

- estavam destacadas na capital U ~ ll a 

companhia de cava lIa ria e outra de in
fantaria de linha; e 85 praças Jo l.' 
batalhão do exercito, em Campina], 

. - o Corpo de Permanentes constava 
de 336 praças; o Corpo de Policia Lo. 
cal achava-se completo; 

I 
I 

- as cad'eias inclusive a da capital . 
• 

não se apresentavam em estado satis ... 
factorio; 

- o hospicio de alienados melhorára 
consid eravelmente; e as suas obras con
tinu'avam; sendo dignos de elogios os 
cidadãos coneg o dr. J oão Jacyn tho Gon-

, -
çalves de Andrade, F rederico Alvarenga 

, e dr. Fra ncisco R anorat o de Moura, os 
. -qua es, em C-Olnmlssao, encarregaram- se 

da restauração do humanit'ario estabele-
• cImento; 

- sobre a in strucção pu:blica o pre si
dente r epor tou-se ao seu relatario ; 

- o estado ' desfavoravel das finanças 
impedia qu e s·e emprehendessem obras 
de vulto' , 

I 
- nas estntidas de rodagem e pont e; I 

fo ram feit-os os repa ros ne:cessarlos; ! 
- as estradas d e ferro, continuavam ,/ 

I 
em sua.s construcções; 

- a illu m ina'ção publica feita a gaz na 
capital foi ina>Ugurada ne> dia 31 de , 
março de 1872, em qu e se recebeu a 

noticia da chegada de sua magestade o 
imperador d. Pedro lI, de volta d·e sua 
viagem á E uropa ; deviam funccionar 700 
combustores publicas e j~ estava m a", 
ce itos e recebidos 606; 

' . -

I 

- as finanças 
apres'entavam em 

, prOVIn Claes nao 
estado favo ravel, 

se I 
pelo I 

, 
I 
I , 
• 

que o presidénte sentia ent regar a ad
ministração apenas ' com um sa ldo , em 
caixa de 3 :788$247 réis, aguardando-se, 
porém,entradas de dinheiro arr·ecadado 

em Santos. 
o presidente assim encerrou o relato-

60 com que en tregou o governo ao con

s elheiro Francisco Xavier Pinto L ima" 
seu successo r na admin istração de São 
Paulo: 

"Terminando esta exposição, rapida-

mente escripta, devo testemunhar a v. 
excia. que, s-e difficil me ioi a ta refa da , 
administração, pelo m u ito que eUa exi

gia de estudo e actividade para acudir 
á multiplicidaM de servlços em tão im
portante provincia, por outro lado fa

ci! me foi ella pelo aux ilio que encon
t rei na 'bôa vontade e patriotismo da_ 
generosa população paulista , tão devo
tada á causa da provincia' e do Impe
r io, que não prepondera em seu es

pirita o mesquinho iníluxo das paixõ·es 
part ida rias, sempre que de seu concurso 
precisam a provinda ou o Im-p erio . 

Deus guarde ,a v. exc ia. 

Palacio do Governo de S, P aulo, 19 ' 
de junho de 1872: - IlImo. 'e exmo. sr. 
Conselheiro Francisco Xaxier Pinio 
Lima, President e da Provincia." 

. ., 
• * 

BIBLlOGRAPHIA. - O dr. José Fer- 
nandes da Costa P ereira Junior escre
veu : - O governo e o povo do Brasil. 
na guerra do , Paraguay; O ministerio de , 

31 de agosto; Relatorios dos serv iços 
que prestou nos altos cargos que exer
ceu. Vêr Sacramento Blake, Diccionario 
Bibliographico, vaI. 4.', pago 420, e ain
da os jornae, da época elo seu fall eci- -

101110. Teixeira de Mello, Epheinerid e, 

• 

, 
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FR.ANCISCO XAVIER. PINTO LI· 
MA (barão de Pinto Lima) nasce" a 20 
de fevereiro de 1832, .la provincia d·.l 
Bah.a, sendo seu. paes o commendado,' 

Francisco de Pinto Lima e d . . Ignacn 
Maria de Carvalho Pinto Lima. Fez o', 
seus estudos na Academia de Direito da 

cidade de Olinda. Ahi revelou o seu (1-

lento pelas lettras juridicas sahindo da 
Escola, com a fama de estudante di3bn
cto. Formado aos '21 annos de idaut·, 
foi representar a Bahia na Camara Prc
vincia.J, onde mostrou os seus dotes ora .. 
torios, . merecendo do eleitorado a hon
ra de occupar nà Assembléa Geral uma 
das cadeiras da deputação bahiana. 

Já a esse tempo era o conselhei-o 
Pinto Lima, juiz de orphãos da capitai 
da Bahia, com grande destaque, sendo 
indicado, pelos seus lneritos J para o 
alto posto de ministro da marinha, ia
zendo parte do 'ministerio Furtado, que 
declarou guerra ao Paraguay, subindo ao 
poder em 31 de agosto de 1864. T in ha. 
po'r eSsa occasião 32 annas apenas, sen
do o mais moço dos ministros até aquel-
la época. Occupou, interinamente, outras 
pastas do mesmo minis teria, demons
trando', em todas e11as, a par de notave! 
comp-etencia, um --espirito seguro de ad

ministrador, que lhe deu, no Pa~lamen- • 
to, a fama de organisador da Marinha 
Nacional, téndo sido, na sua administra-- .. . çao que se construlram 0::.1" prImeiros na-

vios de guerra, que coroaram de gloria 
os márinheiros. "brasileiros, nas victorias 
Que obtiveram na guerra do Paraguay , 
sobresahindo, entre ellas, .a batalha do 

Riachuelo. 

Cahiu o minis teria Furtado, em plena: 
actividade, nos fins de maio de 1865, . 
sem poder contar na sua bagagem de 
serviços publicas muitas das idéas ,. por 

elle apresentadas, e por outros, postas . 
em pratica. A crise comm-ercial, conhe-.
cida pela quebra Souto, teve rapida se, 
lução, devido á energia com que foi 
comba tida, pelo minis teria, merecendo 
elogios geraes, do alto commercio e dos . 
financistas. No mesmo governo deu- se' 
o casamento das princezas d. Isabel e 
d. Leopoldina. Deixando o minis teria, . 
o conselheiro Pinto Lima voltou ao · 
exercício da magistratura na provincia 
do Espirito Santo, sendo, tambem, no
meado seu chefe de polícia . Eleito, ou_ o 
tra vez, deputado geral, pela sua pro
vincia natal, foi escolhido, pelo Impe- · 
radar no gabinete marquez de S . Vicen
t e,. para presidente da importante pro-
vincia do I<io Grande do Sul, onae, por' 
causa do fim da guerra do Paraguay, se· 
tornava necessario um pres idente, de " 
nome polítrco feito e de energia reco
nhecida, ao lado de um espirito conci
liador e intelligente. 

Com tanta habiiidad,,, se houve no , 

governo do Rio Grande do Sul O illus_ 
tre conselheiro Pinto Lima, que, immt:--

• 
diatamente, no minis teria Rio Branc~. 

foi convidado paq p-residir a provincia 
de S. Paulo, em 1872. Da'hi, a instancias 
do governo, acceitou a pr·esídencia do· 
Rio de Janeiro, conservando-se llO po-' 
der, quatro annos, de 1874 a 1578, re
cusando, neSSe periodo, as pres idencias 
de Minas e Pernambuco. Com a quéda. 
do gabinete Caxias, e ascensão ao poder' 
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"do con selheiro Sinimbú, recolheu-se o I ensejo de examinar, dá do que se acaba 
conselheiro Pinto Lima á vida privada, de dizer, a mais completa e robusta 
da qua;} só sahiu , a instancias do gabi-

· nete Cot'egipe, para r epresentar a pro
vincia de Santa Catharina, na Camara 

··dos Deputados. Deixando o governo o 
conselheiro João Alfr edo, após a lei do 
elemento servil, jj de maio d·e 1888, que 
o conselh erio Pinto, Lima votou, nunca 

mais se envolveu na política do paiz, 
sendo simples part icular, quando se pro

"clamou a Republica, cotn o banimento 

· da fam ília imperial do Brasi!. 

Foi um dos poucos monarchistas que 
: n ão -adh eriram a,o facto consummado, re
cusando- se a assignar um documento de 

,adhesão, que correu entre os v elhos ser
v idores do Impe'I"io. Varias v'eze s, por 

· modes tia . deixou de acceitar titulas na-. . 
biliàrCihicos que lhe foram offerecidos, 

· pelos s·erviços prestados ao pa iz, não 
. 

,podendo, porém, recusar, em attenção á 
Princeza regen te, o titulo de barão de 

' Pinto Lima, com grandeza que lhe foi 
· entregu'e pelo cons·elheiro F err eira Vian
na, minis tro do imperia, do gabinete da 
Abolição. Tinha, tambem, além das hon
ras de ' coronel da Guarda Nacional as 
condecorações da Rosa (Brasil) , Con· 

• 

ceição de Villa Viçosa (Portugal) e do 
· L eão N eerlandez (Paizes Baixos). 

Foi presidente do Conselho Fiscal dn 
Banco . do Brasil e mordomo da Santa 

• 

' Casa de Misericordia do Rio de Janeiro. 
Cas ou- se, no Rio Grande do Sul, com 

.a baroneza de Croangy, d. Mar ia Joan

.na Araujo de Oliveira filha dos vi scon
d·es de S. José do Norte. Falleceu no 
Rio de Ja neiro a 9 de agosto de 1901 , 
'com perto de 70 annos de edad e. Ho
mem de grande inteHigeneia e aprimo .. 
rada educação, souhe conquistar as mais . . 

altas espheras soeiaes do seu tempo, 
fazendo relações de amizade em tod", 
os partidos, e com oS maiores vultos da 
politica , sci·encias,. lettras . ~ artes d" 
lhasi!. Seu archivo particular , que tive 

p rova. Suas cartas aos almirantes que 
se batiam no Paraguay, (-e das quaes 
deixou cópia), provam o quanto era s·eu 
espirito previ<lente e atilado, pois <)5 

conselhos e instrucções, que expedia, s6 
poderiam ter contribuido para trium
phos militares. 

O conselheiro Pinto Lima foi brasüel-
1'0 digno, patriota distincto e politico 
dos mais brilhantes do se\! tempo. 

* * 

Do relataria com que o presidente 
cons·elhe iro F r ancisco Xavier Pinto Lima 
passou a administração da provln cia. ao , 

dr. João Theodoro X avier, no dia 21 de 
• 

dezembro de 1872, consta o seguinte so-
bre a situação dos negocios publicos 
pa ulistas. 

TRANQUILLIDADE PUBLICA. -
Era perfeita a paz e completa a tran
' juillidade em todo o territorio da pro
--incia. O presidente baseado no passa
'do da provincia e no seu trabalho cons

I tante em demanda do progresso confia-
vaque a ord em e a tranquillidade pu· 
blicas não s·eriam perturbadas. A pro

I vincia entrára resolu tamente no caminho 
das em prezas grandiosas que já eram 
realidades brilhantes, ta·es como os tra
balhos concluidos da companhia Paulis
ta, da Ituana, Sorocabana, S. Paulo e 
b:io de Janeiro. O ·espirito de associação 
era visível na provincIa e os seus b"!
neficios não se fariam esperar. 

O estreitamento de relações , a liga
ção dos int eresse·s proporcionariam tra
balho honesto a milhares de individuos, 
que até então desoccupados teriam por 
dle accesso na sociedade, . abrindo-se 
nova carreira não só ao engenheiro . il

lustre mas ao rustico trabalhador. · O 
povo sentrria as vantagens da influen-
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cia moralisadora do trabalho; ideias no- I 
vas appareceriam e com e1las a civilisa

ção, base solida e permanente da ordem 
·é tranquillidade. 

SEGURANÇA INDIVIDUAL. - Ain
da davam-se violencias que compromet
liam a segurança individual. Não era 
possivel alcançar eSSe ideal de uma so
·ciedade sem criminosos. Felizmente, po
rém, a p'rovincia não tinha motivo para 

se julgar cenlro favoravel ao desenvol· 
vimento do crime. Os delictos mais fre
quent~s eram contra as pessoas, nlas 
contra as propriedades eram raros. Isto 
denotava que os crimes eram devidos a 
momentos de exaltação e de impulso ir
reflectido. Na estatistica criminal da 

• • provm.clal a vultavall1linjurias, offensas 
f.erimentos e homicidios. O physicas, 

pTesident-e entendia que, com aproxima 
extincção da escravidão a civilisação do 
. 

pa,iz muito ganharia e os crimes havianl I 
d·e se tornár menos frequentes. Deram
se dois crimes horriveis: - em J acare
hy uma menina de 10 annos, victima de 
maus tratos, pancadas e até de queima
duras crueis applicadas por uma ma
drasta deshumana succumbiu victimada 
pelas offensas que recebera; em Reme
dios_ do Tieté, um menino de menos de 
10 annos foi barbara e cruelmente assas
sinado com um tiro de garrucha desfe
chado por um monstro humano, que já 
-de antemão abrira a cóva para a vlcti
ma innocente. 

Sobresaltada com o d-esappar.ecimento 
·11'0 iüho, a mãe da criança assassinada 

?Z'1X:u rou a auctoridade a quem narrou 
{) que sabia, pedindo providencias. Foi 
preso um camarada do vigario da paro
chia; e ·0 mesmo camarada interrogado 

-
confessou o crime, dizendo porém que 
o pra ticára por ord-em do vigario. Am
bos fo-r·am presos e a justiça saberia 
<oumprir o seu dever. 

ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. -
Ainda não era completamente satisfa -

ctoria ru administração da justiça na 

provincia. Tornava-se necessaria a cr,;:,a

ção de novos termos e comarcas á vista 
do crescimento da população e ,apido 
progresso da provincia. Foram eroadas 

as comarcas de Casa Branca. Faxina, 
Ubatuba e S. José dos· Campos. Exis
tiam 24 COmarcas em ',ue se achava di
vidida a provincia, toJas providas de 
juizes de direito. Os termcs eram S9 
dos quaes 47 com juizes municipaeslor .. 
mados. Achava-se vaga e assim se con
servou por muito tempo a promotoria 
de Campinas, porque, sendo alli exces
sivamente caros os generos de primeira 
necessidade, ningu·em queria exercer o , 
cargo com vencimentos tão reduzidos. 
Tendo sido, porém, elevados a réis ... 
1 :000$000 rs. annuaes, o presidente no
meou para dito cargo o bacharel Eschylo 
do Amaral Góes que todavia não tomá
ra posse. 

FORÇA PUBLICA. - Compunha-se 
da guarda nacional, corpo policial per .. 
manente, guarda de policia local, com
panhia de ca vallaria de linha, compa
nhia de infanter-ia de linha e contingente 
do 7.' batalhão. A guarda nacional com 
24 commandos superiores era força no
minal. Todavia achavam-se destacadas 
33 praças na capital e 14 em Santos. O 
corpo policial permanente cujo effectivo 
completo era doe 453 praças estava ape
nas com 231, quasi todas destacadas no .. 
interior: O governo luctava com diffi-

. culdades para completar o effectivo da 
força. Era manifest-a a aversão do povo 
para o serviço policial, pois. que na la
voura e na construcção das estradas en
contravam as pessoas validas melhor re
muneração e serviço menos pesado. 

A guarda de policia local, C0111posta de 
pessoas' residentes nas differentes po-. 
voações em que servia, não poderia pela 
,. . 
, sua proprta natureza prestar servIços 

convenientes. Dois motivos principa •• 
. 

contribuiam para O máu funccionamen-
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to da policia local: - o fraccionamento 

das unidades e a dependencia das rela
ções locaes. Tal como estava, a guarda 
de policia local não insp irava confiança, 
nem infundia receio aos malfeitores, te
mor aos crimínosos, nenl sentimento de 

• 

garantia aos cidadãos em geral. A for-
ça de linha compunha-se de 47 hOmens 
que mal chegavam para os serviços dos 

quarteis. O contingente do 7.° batalhão 
• 

composto de 4R. praças achava-se todo 
em Campinas, porque as necessidades d, 
Lavoura a,ssim o exigiam. . . 

INSTRUCÇAO PUBLICA. - O s 1'0 

deres provinciaes não descuravam do 
assumpto. Por toda a parte installavam .. 
s·e escolas e se todas ellas produzissem 
resultado, poder-sE-ia dizer que as luzes 

. 
tinham penetrado nos m,ais remotos po· 
voados. Infelizmente, ,porém, não :~ra 

ass im, pois a -provincia não auferia as 
va·ntagens que deviam resultar dos sa· 
crificios feitos em pró I da instrucção 
popular. Ao presidente Parecia urgente, 

a creação de um estabelecimento p·eda .. 

gogico onde os candidatos ao ensino n~o 
só se instruissem, como tambem apren
desse·m a transmittir 05 seus conh'eci~ 

mentos. Os professores eram pouco h~ 
bilitados, as provas de exame imperfei 

tas, os examinadores condescendentes: 
os ordenados mesquinhos. Tudo contri· 
buia para que a instrucção publica da 
provincia ainda estivesse longe de cor
resp onder ás patrioticas vistas dos di -

. rigent es. 

Os moços capa-z·es que procuravam (: 

magi sterio nelle não permaneciam, poi~ 

sempre pretendiam melhorar de posição, 
e, portanto, faziam do magisterio uni 

• 
encargo provisorio. Os que p·ermaneclam 
na carreira não eram os melhores ek· 
mentos para elevar o nivel de tão ill1-

portqll te ramo da administração. O {u.· 

turo engrandecimento moral da provin

cia depend ia de um bom serviço de im, 

trucção primaria. T inham sido creadas 
,100 cadeiras pa·ra o sexo masculino, e 

·186 para o ieminino; havia 38 vagás. 
nas primeiras e 26 nas segundas. Ainda 
não era conhecida a estatistica escolar 
da matricula e frequencia nas escolas 
offieiaes nem nas outras. As instituiçõe, 
publicas de instrucção secundaria eram . 
a·s aulas annexas á Faculdade de Direi 
to; e as de latim e francez, da cidade · 

de Itú, estas pouco frequentadas. 
O presidente concedera nos termos le-

• 

gaes aposentadoria ao inspector geral <la 
instrucção publica, que era o dr. Diogo. 

de Mendonça Pinto. 
SEMINARIO DA GLORIA. - Func

cionava bem, sob a direcção da irmã 
Anna Felicité deI Carreto. Foi nomeada 
uma commissão composta do barão de· 
Igua'pe e cons elheiros Vicent.e Pir·es da 
Motta e Joaquim Ignacio Ramalho para 
estudar o melhor modo de ser institu;

do o collegio de menin·as pensionista, 
d·e · que cogitava a lei provincial de 19· 
de abril de 1872. Existiam recolhidas 100 · 

educandas. 
AGRICULTURA. - Fonte principaL 

de riqueza e prosperidade da provincia, 

so!!rera fórte abalo com as descommu
naes . geadas, que por dois annos se-~ 

gui<los flagellaram as plantações cafeei
ras, deixando .em grandes embaraços não 

só os principantes mas tambem os fa
zendeiros abastados. Grande parte dos 
caiesaes ficou completamente destruida; 

e outra parte só em alguns annos se re
faria. Os processos primitivos começa- . 
vam a ser substituidos pelos modernos, 
nas fazendas; ' os arados e outros ma
chinismos iam sendo introduzidos na, 
culturas agricolas. O monjolo, o moin ho 

e o eng.enho estavam em seus ultimos. 
tempos. 

Já não era raro v'erem-se fllachinas 
a vapor, bem montadas, para o benefi-

• 

ciamento do ca-fé, algodão e canna de 

assucar. Surgiram, porém, outras neces.
sidades: - capitaes e braços. O presi

den te lembrava a creação de um bancO' 

rur·al, que fornecesse capitaes aos fazen-



-de1:-0S. durante a form-ação das novas 

lavouras, afim de cessar o facto lasti

mavel de ser obrigado o lavrador, que 
fundava fazendas, a entregai-as ao seu 

credor, justamente quando estava pres
tes a poder fazer suas prim·eiras co

lheitas. O oafé, só produzindo alguns 

annos depois de plantado, forçava o no 

vo fazendeiro ao emprego de fort·o, 
• sümmas, e, portanto, V1a-se o mesmO 

faz·endeiro indivirdado ao termo de seus 

es{orços, e na contillgencia de despir-se 

daquillo que tanto 11:e custár,a crear, 

justamente quando a recompensa do tra·· 

balho lhe <:omeçava a sorrir. Quanto aos 
braços: s·endo facto visivel, que d 

escravid-ão chegava a seu fim, e que 3 

agricultura ,augmentava e crescia a olho' 
vistos, em .todo • • o palZ, necessano se 

fóra o que nos falo 
, 

tornava procurar 

ta va em braços. 

Existia na província a sociedade-Au:: 
xiliadora da Colonisação -; e as lei, 

provinciaes de 30 de março de 1871 , 

26 de abril de 1872 procuraram facilitaI 
, 

aos agricultores a acquisição de colo· 
nos, A fertilidade do sólo da provincia, 

a salubridade d'e seu clima, a excellen
eia .de suas instituições eranl eletnen· 

tos garantidores de S'uccesso para a C0-

lonísação estrangeira, que surgiria es· 
pontanea á proporção que o braço es~ 

cravo fosse desapparecendo. Começava 

apenas a ser introduzida na provinda 

a cultura da uva e consequente fabrica
çã-o de vinho. O primeiro homem, qu·t: 

em-prehendeu fabricar vinho na proviu· 

cia, foi o hungaro Hugo Thermacis, de 

edade avançada, que falleceu antes d{ 
ver o resultado de seus esforços e fa· 

digas. As Qvas então conhecidas eram a 
moscatel ,e a bastarda, introduzidas de 

Portugal, mas que nunca se adínlata~ 

ram completaluente: - amadureciam 

desegualmente e não tinham saccharina 

sufficiellte. 

Annos depois a;ppar·eceu a uva ame-
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rica na - Isabella - (viti. labrusca) que 

se vulgarisou com incrível f-apidez, por 

sua ,prodigiosa força e abundancia de 

producção. Foi o paulista Joaquim Xa
vier Pinheiro quem, pri<meiro se lem .. 

brou de applicar a nova especie de uva 
na fabrkação de vinho. Seus primeiros 

ens'aios. fizer-am-se em Mogy das Cruzes , 
depois na capital, arrabaldes, para onde 

se transferiu. Xavier Pin:he-iro d·eve ser 

considera·do o p:"1meiro introdu-ctor da 

nov!a industria na provincia. 

Seguiram-s,e-Ih,_· - o conselheiro João 

da Silva Carrão, 'o de, Ignacio José· de 
Araujo, Joaquim Marcelino· da Silva, 

Antonio, da Rocha Leão e João Bohe-

111er. Todos estavam animados e cheios 

de esperanças. O conselheiro Carrão, po
rélTI, faúa estudos acurados sobre a 
videira, e possuia em sua chacara, varias 
qualidades de uvas alue-ricanas e euro ... 

péas sobre que continuava em 
das cautelosas. O presidente 

• expenen-

recebera 
qua tro caixões com lTIudas ·de uvas ame .. 

ricanas, reluettidos pelo ministerio da 
Agricultura, Commercio e Obras Publi
cas. Distribuiu-os entre pl'antadores e 
particulares, tendo offerecido um dos 
caixões á Camara Municipal de Mogy 

das Cruzes. 2vluitas mudas brot!aram j mas 
o presidente não conheceu o desenlace 
dessa nova tentativa de viticultura. 

INDUSTR1A FABRIL. - Não men03 

prospera era o estado da industria !a
bril na provin-da~ Houve e·m tempos 

afastados, dizia o presid·ente, uma fa

brica de tecidos de algodão movida a 
Dlão, insta-lla·da no paViUlel1to teneo do 

Palacio do Governo; era dirigida por um 
velho paulista, Thomé de Jesus Varella. 
O estabdecime-nto, cujos productos eram 

acceitaveis, acabou por não dar para as 

des'pezas. Mais tarde, outros estabele

cilnentos movidos a mão fora.m crea .. 
dos, com identico r,esulltado. Era crença 

corf1ente na provincia, que esta indus

tria só podia ser mantida com o braço 
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es'Cravo. o tem1{)o, entretanto, mostraria 

o contrario. 

Em Itú já funccionaV'a a i!uportante 
fabrica de S. Luiz, pertencent'e a va
rios cidadãos importantes daquella 10-

cali'dade. O presidente foi visital-a e 
trouxe as melhores impressões da in5" 
tallação, funccionamento e productos, 
Est'ava para breve a fundação de outra 
fabrica, es ta na capital, e tambem mo
vida a vapor. Existiam na provincia fun
dições e officinas de s,erralheria b~m 
montadas: - na capital, a de um certo 
Hund; em Campinas, a de Antonio Joa
quim de Sampaio; e ainda na capital 
a officina de Adolpho Sydow, onde se 
fabricav,am todos os objectos attinen
tes a uma bôa s'erralheria. Comô marce
naria, existia a officina de Gustavo Sy · 
dow: como chapellarias havia a fabrica 
de Fischer e Bierrembak, estabelecido, 
em Campinas e na capital; a fabrica d~ 
cigarros pertencente a Pedro Martin 
O presidente assignalava ainda a olaria 
Bres.er e a olaria do dr. João Ribeir ':> 
da Silva. 

Todas estas fabrica's eram movidas a 
vapor. Fabricavam-s'e carros muito bem 
aqbados, e cerveja de bôa qualidade. 
Havia muitas outras fabricas,e o pre
sidente quiz chamar a attenção para o 
facto de em todas ellas serem empr'"" 
gados quasi exclusivamente braços li
vres, 'o que provava 'poderem as in
dustrias e a lavoura prosperar com O 

trabalho livre, desde que patrão e ope
raria soubess'elJl conciliar seus interes 
ses ·e acompanhassem os progr'essos da 
fabricação e da producção. 

SAUDE PUBLICA. - O estado s'a
nitario da provincia era lisongeiro. A' 
excepção da variola em algumas locali
dades, nenhu·ma outra enfermidade com 
caract'er epidemico, apparecera. O dr. 
Luiz Lopes Baptista dos Anjos conti
nuava a vaccinar na capital e remetter 
limpha vaccinica para o interior. 

PENITENCIARIA. - Sob a direcção 
do conselheiro dr. Manoel Dias de To

. ledo, o importante estabdecimento con
tinuava a desempenhar a sua missão de I 
modo satisfactorio e digno de elogios 
pelo asseio, ordem e disciplina. As of
ficinas trabalhavam com r·egularidade, 
embora , como e'ra natural, as suas ren
das não cobrissem as despezas. Era ca
pelJão do estabelecimento o ilhtstre sa
cerdote Francisco de Paula Rodrigu'es. 
Seu papel na regeneração dos condem
nados eral digno de especial m enção, 
porquanto a sua voz de rara eloquen
cia calava fundo no animo dos 'senten
ciados . A seu pedido o presidente man
dou fornecer á capella tudo quanto fos
se necessario de paramentos para uma 
decente celebração do culto. Com isto 
foram gastos 500$000 rs. 

OBRAS PUBLICAS . - Bem criticas 
eram as circumstancias financeiras da 
provincia, quando o presidente as sumiu 
o gov'erno. N esse dia (19 de junho de 
1872) existia nos cofres provinciaes a 
quantia de 3 :788$247 rs. achando-se a 
provincia com a divida de 160 :OOO~OOO 
rs. contràhida peJo seu antecesso:. Os 
pagamentos do principio d.e julho .. fune
cionarios, força pok;al e outras eram 
inadiaveis; mas não hav'endo c1inh~jro; 

nem esperanças de arrecadação, O pre
sidente cont rah iu um emprest;mo a ju-

. 
ros de 8 % ao anno. Esses emprestimos 
a qu~ o presidente recorreu elevaram-se 
a 280 :000$000 rs" dos quaes 197 :000$000 
rs. foram pagos como garantia de juros 
a estradas de fe rro. A<ohando-se a pro
vincia onerada com divida de 540 :OOO$tJúO 
r s. não foi possivel desenvolver" obras 

publicas, como era necessario, pelo qu~ 

O presidente se limitou a attender as 

mais urgentes, que eram as de eStra
das· e pontes. O total gasto com a, 
obras publicas subiu a 27 :883$772 rs. vis· 
to corno a situação do thesouro pro· 
vincial não permittia mais. 
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MELHORAMENTOS DA CAPITAL. 
- No dia lO de abril de 1872 inaugurou
se Q iIIuminação publica a gaz ,hydro
genio <:arbonado, sendo até então feita 
a keroze ne. O serviço melhorou consi 
derav·elmenl'e e fi caria perfeito depois 
de removidas certas faltas, que a ex
periencia e a pra tica denlonstrariam. O 
numero de lampeÕ"es marcados para a 
ilIuminação da capital era d·e 700 e na 
inauguração funccionaram 606. A pro
vincia gastava com a illuminação a gaz 
na capital 80 :000$000 rs. por anno. Eram 
recentes .os carros de aluguell na capital 
e raros os particulares. A primeira co
cheira qu'e se estabelec·eu na capital per
tencia a Joaquim M",rcêTino da Silva. Ao 
t empo desta presidencia já existiam mais 
de 100 carros de aluguel, e os particula
res eram em numero crescido. 

Com o desenvolvimento do commercio, 
lavoura e industr ia, e inauguração da 
es trada de ferro de Santos a Jundiahy, 
nas·ceu a ideia do estahelecimento de tri
lhos urbanos para Enhas de carris de 
ferro, .apropriados a cargas e passagei
ros. Foi por isso que se contractou com 
o ·engenhe iro Nicolau Rodrig ues das 
Santos França Leit·e o estabelecimento 
de linhas que partindo do largo do Car
mo, -fossem termlnar na Luz, estação da 
via ferrea. (Lei provincia l de 9 de mar
ço d e 1871, contracto de 12 de abril do 
mesmo anno). 

No dia 12 de outubro de 1872 inau
gurou~se a - linha de carris' urbanos, ' es

tando a capital do ta<la de mais ess'e im
portante melhorame'nto que havia em 
breve de as·sumir o des'envolvimento aI .. 
mejado. A falta de agua potavd era 
sensivel pelo que urgen te se tornára pro
vid'enciar s·obre tão i-1uportante ramo do 
serviço publico. As aguas que abasteciam 
o c'entro da capital eram forn ecidas pelo 
ta nque municipal. Serviam-·se tambem 
das agua's do Tamanduatehy tão impu
ras e insalubres, que s6 podteriam pres-

tar para la vagens. O proj ecto da cana
lisação das ag uas da Cantare>Íra t inha a 
seu favo·r a preferencia:· dos profissionaes 
e a sympathia do publi'co, por <c rem 
aguas puras e abundant'es . Para leva r a 
cabo tão importante melhoramento o 
gove-rllO es tava autorisado a faz.er ope
rações de credito até 650 :000$000 r ,. a 
juros de 7 % ao annO. (Lei prov incial 
de 30 de abril de 1870). Appareceram 
varias propostas para o abas ted mento 
de agua da Cantareira, e estavam sen
do estudadas pela inspectoria geral das 
'obras publicas, que opportunamente da-

• na seu parecer. 

HOSPKlO DE ALIENADOS. -
Funcciona va desde 1862 em prédio pro
vincia,l no lugar denominado Tabatin· 
guéra, achando-,. r ecolhidos 60 enfer· 
mos, s·endo feminino s 22. O predio, que 
ameaça va ruina' completa! soffreu re
paros urge ntes na importancia de 1'S. 

8 :000$000, ficando o Hospicio em bôas 
condições, soe benl que ainda fllUit o dd .. 
xas s'e a des'ejar. 

COLONISAÇÁO. - A acquisição de 
braços livres constituia questão momen
tosa. Em 15 de julho ' de 1870, o com
I11en dador Joaquim Bonifacio do Amaral 
COlltractou com o gove·rno geral a intro
ducção de 200 colonos para as suas fa'
zendas, mediante c·ertos favores que o 
mesmo governo concedeu; a 12 d~ no ·· 
vemb ro seguinte i<lentico contrac to foi 
celebrado com O d<!sembargador Bernar- ' 
do Avelino Gavião Peixoto. Contra este 
desembargador houve queixas e recla
mações, julgadas -improcedentes, não só 
pelo consul de Portugal, pois que os 
cdIonos· re"cfamantes · eram portuguezt S, 
como tambem pelo ch efe d·e p<JlIcia, que. 
foi á fazenda do T",quaral, municip io de 
Capivary, onde t rabalhavam os ç;olonos 

r·eclamantes. 

A Associação Auxiliadora da Coloni. 
sação e Immigração, estabelecida na ca
püal celebrára contracto com o gov'er-
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no imperia,l (23. de nOVlembro de ' 1811) 
para introduzir na provincia 15.000 co· 
lonas dentro de 3 annos. Em dias de 
devembro de 1872 chegaram os primei· 
ros colonos aUemã·es introduzidos pela 
referida a,s·s·ociação. A ass.embléa legis· 
lativa provincial auctorisou o presiden
te a ~ ;nittir apolices até 600 :000$000 rs., 
a jun',s de 6;to, typo de 90, para a~· 

xiliar 'a introducção de trabalhadores na 
provincia. Apparec·eran: tambem recla· 
mações dos colonos estabelecidos na fa · 
zenda "S. Lourenço" de propriedade do 
commenl:lador Luiz Antonio de Souza 
Barros, e estavam sendo examinadas 

• 

OOLDNIA DE CANANE'A. - Est, 
estabelecimento não ,.pres·entava resul· 
tados; os terrenos eram est'ere,is; os co· 
lonas indolen tes e" as communicaçõe~ 
difficeis. A colonia definhava. 

Colonia Militar do Itapura. - Conti· 
nuava sem alteração nos serviços; ape
nas dera-s e mudança no pessoal. 

Colonia Militar do Avanhandava. _ 
Creada por decreto n. 2.126 de 13 de 
março de 1858 tinha por principal utiE
d·ade auxiliar as varações das canôas 
que navegavam no rio Tieté, no salto 
que lhe d·eu o nome. 

THEATRO DE S. JOSE' . - Ainda 
não estava conc1uido; e a provinda que 
tão avultadas quantias despendeu na 
construcção continuava a ignor·ar quaes 
os seus direitos e encargos. Para resol. 
ver a questão, o presidente, de accôrdo 
com o empresario, capitão Antonio Ber . 
nardo Quartim, encampou' o thea tro. 
Procedia-se á avaliação. 

JARDIM PUBLICO. - Para que se 
tornass'e ca'<ia vez melhor era necessa
rio dotal-o com verbas maiores. O pre. 
sident'e mandára reparar os canos con
ductores d'agua para a réga. 

REGISTROS E BARREIRAS. _ .. Foi 

creado O registro de Itap·etininga, e 
extinguiram-;se as barreiras de Jundia
h':~' Pinheiros e Rio Grande. As arreca-
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dações das extinct'a& passaram a ,er 
feitas pela es trada de ferro, mediante a 
commissão de Z;to, De accôrdo com a 
lei iriam sendo extinctas as barreiras 
torna.das inuteis .pelo avançamento da 
estrada de ferro. 

FINANÇAS DA PROVINCIA. - De
via 540 :000$000 rs. a juros de 8 %. Em 
cir.cumlstancias ordinarias o debito seria 
pequeno, pois que as rend·as eram cres

centes: calculadas em 700 :000$00 rs. su
biram a 1. 720 :000$000 rs. de 1870 a 187l. 
A s geadas, porém, que dois annos se-

guidos cahiram em toda. a 
produziram taes estragos, e 

baixaram de tal modo, que a 

• • prOVInCIa, 

as rendas 
differença 

'entre os dois exerclcios em que se 111a

nifestou a geada foi de rs. 779 :217$000 
para menos. A provincia tinha compro
m issos com as companhias de estradas 
de ferro; encargos serios a des·emPe
nhar; pagamentos forçados; obras publi
cas prementes; pelo que a diminuição 
tão forte de suas rendas estava a pedir 
urgente remed io por parte da assembléa 
provincial. 

j A receita e a despeza da provincia en-
contravam-se em desequilíbrio mani· 
f.esto. Tendo o presidente reflectido 
muito sobre as finanças da provincia, re
solveu consultar sobre tão importantes 
obje'ctos, pres-os ou dep ellldentes . da si
tuação grave em· que se encontravam o 
thesouro e as rendas provinciaes, a uma 

com missão composta dos srs. conselhei
ros Pires da Motta e Carrão, barões de 
Itapetininga 'e Tieté e do commendadol' 
Antonio Ferreira da Silva. Ao retirar
s'e da adminis t ração o presidente a inda 
não conhecia o resultad o dos trahalhos 
da illustre commissão. Estava para bre
ve o balanço ' do thesouro provincial 
como base do futur o or·çamento. 

FABRICA DE FERRO DE S. JOÃO 
DO IPANEMA. - O presidente visitou 
a fabrica e achou-a em excellentes. con
dições, apesar de ainda se resentir da' 
fa lta de melhoramen tos. Felizmente o 
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'0:0"(; direc!or, major J oa'quim de Souza 
M11!5a promettia dar-lhe impulso rapi

d.G. A fabrica r-esentia-se principalmente 
c:a ialta decombustivel. Era problema
tica a existenda de carvão de pedra nas 
proximidades da fabrica. O' major 111 ur
sa trabalhava éom zelo e procurava to
dos os meios para introduzir no esta
belecimento os aperfeiçoamentos para 

• 

que o elevasse á categoria de labrica, 
-

em condições de fornecer armamentos 
ao exercito e á marinha. Estava para 

'breve uma viagem do director major 
M urs,a á Europa, com o lim de trazer 
pessoal e nlachínismos indispensaveis 
,ao desenvolvimento da labrica. 

MONUMENTO DO YPIRANGA. -
No dia 4 d'e outubro de 1872 chegaram 
á ca.pital o vis,conde do Bom Retiro e 
commendadon Porto Alegre, membros 
da 'commissão nomeada pela camara mu
nicipal de S. Paulo para tratar do pro
jectado monumento á Independencia do 
Imp-el'io no campo do Ypiranga. De ac'
'cô!1dG com a mesm,a camara o presi~ 

dente mandou estudar uma estrada· da " 
cidade ao Ypiranga, e avaliar os preços 
das diversas qualidades de marmore e 
'.gra-nito) cuja compra s·e tOil"nass·e neces·· 

saria; e bem assim a acquisição de plan
:tas e arvores proprias aos terrenos do 
Ypiranga. Foram encarregados desses 
tr",balhos os engenheiros Trigo doe Lou
r'eiro, Augusto Gonçalves e Carlos Rath, 
'que se desempenharam da incumbencia 
com a urgencia recommendada. S'eu5 
trabaJlhos loram remettidos para o Rio 
de J.aneiro e bem assim dois pequenos 

·desenhos de projectos para o monumen
to da Independeneia, encontrados na re
partição d'e obras. Como é sabido, o 

, 

'campo do Ypiranga acha-se ao sudo-
este da <:idade de S. Paulo, numa dis
tancia de 6 kilometr.os, mai's ou menos, 
pela estrada velha, que de S. Paulo vae 
a Santos. Pelo novo traçado, a estrada 
'projectada pela presiíaencia seria da lar
:gura de 20 ou 26 metros, conforme se 

julgasse necessario para a alameda 
central e para as duas lateraes, e que 
acompanharia (o novo traçado) a estra
da velha á esquerda de quem vae para 
Santos. 

Desde o largo da Mis,ericordia ou do 
Lavapés, na cidade, onde pr,incipia, até 
o Ribeirão do Ypiranga, que corre ao 
sopé do morro, em cujo plateau aç.ha-se 
o campo daquelle nome, ha 4.200 metros. 
Do Ribeirão do Ypiranga, no pontilhão 
que dá passagem pela estrada velha, até 
o lugar, no campo, onde se deu o fa
cto da Independencia, e que está assi
gnalad'o por dois alicerces quadrangu
lares de pedra e concentricos, ha uma 
distancia de 600 metros; e deste lugar 
ao marco de legua ha a distancia de 
648 metros, ao que no todo dá: - da 
ca'pital até o lugar dos aEcerces, 4.800 
nJietros; pelo que se vê ter o meSlno 
traçado um des-envolvimento menor de 
1.152 metros, sobre o velho que mede 
5.952 metros. 

Partindo--se da capital pela estrada 
velha para Sa,ntos, encontrava-se um 
marco ali exist-ente, e que assignalava 
a primeira legua percorrida e sendo a 
legua bras'Íleira de 6.600 metros, o cam
po do Ypiranga ficava 600 metros aquem 
do dito marco. Este era o local onde 

-
soe projectava levantar o monumento á 
Independencia do Im/perio, e que se 
achava (o local) á esquerda da estrada 
ve'lha (de quem vae p",ra Santos) a uma 
distancia de oito metros. Neste lugar, 
assignalado pelos dois alicerces concen
tricos, encontrou-se, a uma profundida
de de dois metros (2), uma pedra de 
fórma parallelepipedica, tendo em uma 
de suas faces lateraes a seguinte ins
cripção em letras douradas - 7 de se
tembro de 1822 'e na parte superior uma 
argola de metar Esta pedra achava-se 
na Secretaria do Governo. 

ESTRADAS DE FERRO. - Deram
se consideraveis desmoronamentos na 
s'erra, cujos reparos muito custaram á 



Companhia Ingleza, tendo soffrido prin
cipalmente os planos inclinados. Estu
daram-se reformas nas tarifas. A estra
da de ferro Ingleza tendo sido a primei
ra construida na provincia des,pertou a 
idéia de novas construcções do mesmo 
genero. que se desenvolviam em todas as 
direcções. 

A Paulista teve sua construcção re
tardada pelos de·smoronamentos da ser
ra do Cuba tão, mas desde o dia 11 de 
agosto de 1872 tinha seu trafego aberto 
ao publico. O presidente tOmou parte 
nos festejos inauguraes e teve occasíãü 
de conhecer a cidade de Campinas de 
onde trouxe a melhor impressão. O pre
sidente assignalou que a Paulista muito 
devja ao seu pr·esidente dr. Clemente 
Falcão de Souza Filho e ao engenheiro 
dr. João Ernesto Viriato de Medei.ros. 

A Ituana, d·e bitola estreita, ligava as 
cidades de Itú e J undiahy. Era seu 
director o dr. José Elias Pacheco Jor
dão. A estrada achava-se feita até a 
estação denominadia Pimenta; e, com
quanto não inteirament·e concluida pres
tav",,"se aQ trafego proV'is'orio que o 
presidente auctorisou. Tinham sido ap
provados os pedis e plantas do ramal 
de Indúatuba a Capivary, pertencente 
á Companhia Ituana, estando para bre
ve o inicio da sua construcção deUe. 

A Soroca.bana, tambem de bitola es
treita' er·a dirigida por Luiz M'atheu< 
May<lasky. Os trabalhos de construcção 
inauguraram-se no dia 13 de junho de 
1872 com 300 operar-ios logo elevados a 
900. Houve modificação no traçado com 
economia de 7 kilometros na extensão 
da· linha, correspondente a 218 :237$000 
rs. no c,"pita'l garantido. O presidente 
Ima'ndou excluir do. mesmo capital a 

. . 
quantia de 150 :000$000 rs., que o presi--dente da Sorocabana despendeu com a 
commissãQ paga 'ao~ encarregados de 
passar acções no Rio. de Janeiro. 

A Mogyana, tamlhem de bitola es
treita, er;a dirigida pelo dr. Antonio de 
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• Queiroz Telles e projectava ligar a Cl-

da'de de Campinas á de Mogy M,rim, 
construindo ainda o ramall do Amparo. 
Tinham já começado os trabalhos de 
exploração sob a direcção do engenhei
ro chefe dr. Joaquim Miguel Ribeiro 

• 

Lisboa. 
A Estrada de Ferro do Norte ,;inha. 

já approv,ados os perfis e plantas da 
secção entre Jacarehy e Guaratingu·etá. 
Sua séde era na côrte (cidade do RIO í 
e o superintendente o dr. Clemente Fal
cão de Souza Filho. 

ELEIÇOES. - Correram sem altera
çã'O da ordem. O presidente recusou sa
tis,fazer requisição -de força para locali
dades onde se receiavam desordens elei .. 
toraes. Confiado no bom senso do povo, 
não se illudiu; pois as eleições, apesar 
de boatos em contrario" eorreram tran
qumamente. Em S. Sebastião, João 
Francisco dos Santos Grillo feriu a J oa
quim Francisco de Moura, pelo que es
tava sendo processado. O presidente re
conhecia defeitos na legis'lação eleito
ral e almejava que taes inconvenientes 
desapparecessem, afim de que abusos e 
fraudes não desmoralisassem O suffra
gio popular. As' minorias, não queren
do resignar-s;e á sua s'Orte, procuravam 

. - . ostentar importancla, que nao pOSSUlam, 
usando para tRnto de recursos tumul
tuarias e até immoraes, lançando mão 
mesmo das chamadas duplicatas. 

Isto di",ia o presidente, accrescentan' 
do que nem s·empre podia o governo 
prevenir excessos, porque estes m:ani

festavam-se no acto mesmo da eleição, 
p·elo que dif,ficil, senão impossivel. era 
prevenil-os. Assegurava o presidente. ter 

feito tudo para que as eleições sob o 
seu governo foss'em livres e realisada3 
sem a menor coacção officiaL o qUe con
seguira com verdadeira satisíação. 

SECRETARIA MILITAR E DO GO
VERNO. - Estas repartições. auxilia
res immediatas da administração, func
cionavam a contento do presid·ente. A 
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secretaria militar era dirigida pelo ca
pitão Antonio Rodrigues. Velloso Pi
m enta; a do governo pelo dr. João Car
los da Silva TeUes. Aos dois funccio-
na'rios e a todos os subalternos das r·e-
feridas repartições o presidente tece n 
calorosos e[ogios. 

CONOLUSÃO. - O presidente ell
c-errou seu relatorio com estas palavras: 
.. Concluindo este trabalho, no qual en
cont""rá V, Excia. muitas lacunas· e 
im-perfeições, resta--me asseverar a V. 
ExCÍ'a. que, assumindo a administração 
desta bella e esperançosa provincia, pos
sui-me do mais ardente e sincero de
sejo de contribuir, com o meu fraco e 
mesquinho contingente, par'a: encami
nha'l-a a esse grau de prosperidade a 
que foi pela natureza destinada. Mas, 
tão curto foi o meu exercicio e tão es
cassos os recursos financeiros que en-

• 

contrei, que não me foi poss ivel rea- 

lisaras intenções que nutria . 
Passando agora a V. Excia. a referi-

da administração, faço os mai s ardentes 
votos para que, removidas as difficul
dades que neutralisaram a m inha bôa . 
vontade, possa V. Excia. dotar a sua. 
provincia nat",l com os melhoramentos 
de qu·e eUa tanto necessita e tanto m e
r ece. 11 

" 
* • 

BIBLIOORAPHIA. - J ornaes da . 
época do fallecimento. Discursos parla
mentares. Relatarias presidenciaes. Ob .. 
tive informações da famili'a sendo que 
parte della reside em S. Paulo (ca- · 
pita! e Amparo). 
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( De 21 de Dezembro de 1812 a 30 doe Maio de 1875) 
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JO .. \O THEODORO XAVIER DE 
":'lA TTOS nasceu em Mogy-Mirim, pro
yinci.a de S. Paulo no dia 1.0 de maio 
de 1828 e ia1leceu na c·apital da mes 
ma provincia no dia 31 de ou tubro de 

1878. Fez seus estudos primarios na c;- I 
dade natal, os se·cundarios e superior ;."_~. 1 

na capila'l de S. Paulo, em cuja Facul-
dade de Direito matriculou-se em 1849, 
bachMela.n do- ~e em 1853. Defendeu th e
ses para graduar-se em doutor, 1856. An--
nos depoi s) 1860, concorreu a um lugar 

de lente substituto, sendo, em 1870, n~

.meado lente cath edratico d·e direito ci
vil, 3. ° anno, passaqdo depois a leccio·
nar dir,eito n·at u ral, publico e internaclO

nal. 
Exerceu na capital os cargos de pro

motor publico e orocurador fiscal da 
Thesouraria ·da Fazenda. Foi um gran

·de professor: - profi ciente, escrupulo

so e integro. Seu talento e illustração 
'm·ereceram sempre ca lo rosa ad miraçã0 

por parte dos collegas; am isade since

ra e respeito profundo dos alumnos. Até 

o presente não cahiu em olvido a fi

gura . daqu ell e professor tão preparada, 

'consci'encioso e original. que com sua 
palavra facil e prec isa, attrahia a atten

ção dos di scipu los e impunha-se ao res

peito geral. 
• 

O seu livro - Theoria Transcendental 

do Direito -, publicado em 1876, des 
pertou grande curios idade nas rodas in

teilectuaes. porque, nesse livro, o pro

fes<or J oão Theodoro ·revelou-se ju
risconsulto de notav'el saber e philoso

pho com ide ias proprias. Filiado ao par

tido politico Conservador, 'oi ele ito 

• 

• 

deputado á assembléa provincial, onde 

logo se t ornou figu ra de relevo, não só 

pela sua illu stração, mas por sua no
tavel en'ergia de caracter e veia humo

ristica irresistivel. Era, pois, como ad
versaria, tem ivel; e tinha como. homem 

de estudos, valor excepcional. 

Com taes requisitos tornou- se vulto 
proeminent e no scenario illtellectual e 

politico da provinc ia. Em 1872 fo i no

meado presidente da provincia de São 
Paulo, cargo que exerceu por tres an

nos, tendo prestado notabilissimos ser

viços ao interior todo, e, notadamente, 

á capital cu jo futuro previu e predisse 
com s egura nça e descortino dignos de 

um estadista atilado. Durante sua ad

ministr'a.ção nos melhoramentos na ca
pital, por e!le mesmo pessoalmente fis
calisados, gast ou 646 :418$000 rs. 

A assembléa legislativa f'ez-l h e injusta ' 
e treme nda opposição, chegando a no
mear uma commissã·o de de'putados para 
verificar as des"pezas realisadas com 
obras publicas. A opposição infundada 

que se lhe fez deu origem a que o pre

sidente João Theodoro desenvolvesse 
contra aqueUa assemhléa a. sua veia 

humorís tica, 

nião publica 

qualifican do-a de • 
Op l-

- , comparavel á reunião 

doe tolos, anormaes e mediocres, que eIle 
mu itas vez"es reunia em pa1ado para r ir 
se e descançar seu espirito, ouvindo dis 

parates, o que elle chamava - o pare

cer dos representantes ge nuinos da -

opinião pub lica soberana -. 

O dr. J oão Theodoro Xavi er deve ser 

incluido en t re os maiores pres ident es de 



S. Paulo e consid"rado dos maiores fi

lhos que S. Paulo tem produzido. Ca
ract er digno, homem de probidade inve· 

javel, paulista de qualidades accentuadas, 
o dr. João Theodoro Xavier morreu em 
ext rema pobreza, deixando a mais fund a 
saudade no seio de todos os seus ami· 

gos e de quantos re-conhec·eram como 
foi elevada e proficua a sua administra· 

ção provincial. Os jornaes do tempo d, 

sua morte teceram-lhe os mais mer·eci· 

dos elogios. O cortejo funebre formou· 

se na rua barão de 19uape, onde morava 

a finado; o caixão foi conduzido a ' mão 
e o numeroso acompanham-ento fez-se a 

pé, sendo o corpo sepultado no cemi!e· 

rio da Consolação, na tarde de L" de 
novembro de 1878. Em 25 de janeiro 

de 1910 publiquei no jornal - O Estada 

de S. Paulo - um ar tigo do qual re· 
produ zo parte por ter perfeita actuali· 

dade: 

.. O a nno de 1872 foi 
. 

um anno feli, 

para a cidade. Em 11 de d ezembro fôr a 
nom ea·do presidente d·e S . Paulo o dr 

João Th eodoro Xavier. O notaveL pau· 
li st a:-.ss umiu o governo poucos dias de· 

pois. Intelligente, trabalhador, energico, 

cheio d·e boa vontade, o d r. João Th eo· 
doro foi um grande amigo de sua terra 

e u m patr iota de elevado espirito. Ser· 

viu O Estado desde 21 de dez·embro de 

1872 até 30 de maio de 1875. Antes d e 

reh,mbrar as obras e os feitos de João 

Th~odoroi não' será &emasia(io dizer 

que ell e era um homem de infinita gra

ça, cheio de exquis itic ese que sabia 

am enisar a vida trab.alhosa que levava , 

ou que sempre levou, com ditos e ac · 

ÇÓeS de muito espírito. 
[ T • ,-,ma vez, ao· melO 

2it em pala cio ce·rto 

dia, foram levar

papel oílicia!. O 

::: : .; 20;. penetrando n o gabinete d e. 

:>", - ~: .:=::: t: . ':.ncontrou O dr . João Theo · 

i<'''' ·· : ~ roupa b ra nca, embrulha do nun. 

'":'~::.-" _ . ~ - ·~· ê :- ;11e lho , sentado á sua mesa 

~ :: . ~r. ':" :"' ~' ~~:'::'. 2. ·:scr ever com as janellas 
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fechadas, e com duas vela s accesas. 

- Que é isto, dr.? 
- Ah! meu amigo, só sei trabalha r á. 

noite; e como agora ten'ho urge llcia em. 

con'Clttir este rela\orio, vejo-me forçado· 
a tomar estas pr·ecauções , qu e m e dão t 
illusão da noite, mã1e do som no e .fia . 

morte, irm ãos gemeos, protectores do·· 

silencio, do isola mento e da trallquilli

dade. Póde ir. Diga a seu pae que O 

papel está entregue, e que em palacio 

I são 12 horas da noite. 
O dr. João Theodoro f ingia tet um ' 

grande medo á imprensa opp'osicionis ta, 

a que chamava opinião publica . A ssim p 

quando alguns dos preclaros cheies con
servadores da época lhe ia ' pedir qual

qUler causa. que pudesse servir de fun

damento para artigos de oppos ição, o ' 
pr es idente lhe objectava : . 

- Meu caro conselheiro , eu bem o,' I , 
i . desejo servir, mas tenho rec·eio da opi-
I nião publica. Vou ouvil-a, primeiro, e 

I depois lhe darei resposta. P óde vir V. 

assistir amanhã , á reunião da opi nião · 

publica. 
No dia seguinte, o conselheiro vol- · 

tava ·e enoontrava ·reunidos numa .sala .. 
interna e particular de paIacio' alguns 

protegidos do dr. João Theodoro, en
tre o.s quaes, ora se podem rtom·ear: -_. 

o capitão Quartim empreit ei ro chron i- · 

CO das . obras publicas, _ o modesto al

faiat'e Mariano da Pur ifi.cacion Fon seca" 

que era offieial de gabinete da pr·esi

deneia, o bedel da Academia Valeria no , 
Neves, o ancião Goulartinho, o nho Pau

lo P ica-Fumo, O Rafaelzinho, tenente- · 

coronel dos bug.res, e excepcionalmente . 

para os casos muito graves a nha Ma

ria Café, vendei ra do Mercado, de quem · 

s·e dizia: - para empenho é Deus no" 

ceu e nha Maria Café na terra. 

- E ntr e m eu caro chefe 'e oiça a 

op inião publica, e voltando- se para o s ' 

protegidos: 
_ Respeitavel op in ião publica! Aq ui. 
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:-I1#it-";Z'iGi'&:':::O·i: c.tleie e amigo pede a nomea... I 

~, dif F. para tal cargo, e deseja que 

·:'fi:it.:!"'l:;'·;&;'í',<Lt construir uma ponte no inte

r?'",0Z ;";-2 provincia. Qrie acham? 

- ~6s achamos que o seu Joãosinho 
{:2';t:-w;;: attender ao sr. conselheiro. 

. - Pois assim será. Está servido n1f,tl 

"",,,úgo, a opinião publica está a Beu lado. 

E isto tudo debaixo da maior gérieda ... 

;die,~ sem um sorris'Ü, siquer, porque, di~ 

;ri;;;. " dr. João Th·eodoro, a eBcLuecida 
~,in.iao publica de nossa terra merece 

':lZdG o acat~.mento. O dr. João Theodoro 
'na filho de Mogy-Mirim, e para lá loi, 
es caracte.r official, segundo me infor .. 

aam, em occasião de importante acon
.teciIr..ento. Como ficas.se cançado e 6C 

5.'entisS:'2 indisposto, r-ecolheu-'se ao apo·' 
sento que lhe foi destinado, d·espiu-se t 

deitou-se, cobrindo-se como se fosse 

dormir; mas, os chefes locaes, as com
missões, os amigos o foram cumprimen· 

tar; e -e11e, não os querendo desgostar, 

que eram seus conterraneos, e admira~ 

do~es, a todos recebeu, as-sim mesmo 

deitado e coberto com o s·eu cobertor e 

seu inseparavel cache-nez. Ninguem se 

desgostou e todos os mogyanos pud;" 

ram ver e ouvir o s·eu distinctissimo 

conterraneo. 

Uma outrr:a anecdota que merece se! 

registrada é esta: 

Monsenhor conego arcediago dr. J oa 

quim Mano·el Gonçalves de Andrade, en· 

tão vigario geral do Bispado, grande 

chefe politico conservador, foi um dia 

a palõacio e, intimo como era do presi· 

dente,entrou pa.ra a sala de jantar, onde 

encontrou o dr. João Theodoro almo· 
çando ·em companhia de todos os mem· 
bros da sua opinião publica, reunida; 

nesse dia, em conciliabulo geral e con1" 

pleto, para tambem almoçar com '0 pre

sidente. Seria algum dia de anniversa-
• no. 
- Ui, ui, exclamou o vigario ge.ra 1, 

não e·scondendo nas linhas do semblan-· 
te ',a su-rpreza que o apanhara. 

Não estranhe v. exa. que eu me ban
quetei,e com os amigos, que me não hã::} .. 

de abandonar quando eu tenha deixado· 
o poder. E como entre eIles conto com 
v exa., rogo-lhe que se sente • a nossa . 
mesa, acceite uma chicara de café e dê-o 
me suas ordens, perante a opinião pu-
blica soberana ... 

O viga,rio geral não gostou, mas con-· 

descendeu, acce,itou a chicara de café, e· 

logo fez o seu pedido politico, imme

diatamente attendido. 

Aos que lhe diziam: -Mas João· 
Theodoro você vae caminhando muito 
bem. Eu sou coxo, canünho mal; mas a . 

• 
cidade 'E a provincia são perfeitas e hão, 

de caminhar firme, melhor e depressa .. 
Espirito 

-coraçao, 

faz-er o 

calmo 

João 

e tolerante, homem de 
Theodoro só desejava. 

bem; E, sempre que era pre-· 

ciso, por este ou aqueUe motivo, demit

tir ou remover algum funccionario, o' 

presidente punha em acção, por inter~· 

media de amigos, os meios conv,enientes 

para evitar desgostos e contrariedades .. 

Ha provas do quanto eIle se esforçol1 

para poup'ar um promotor publico, que· 

se. dizia não seT bom, do castigo d'e uma 
,remoção acintosa, que se pedia.' João· 

Theodoro resistiu, escreveu, solicitou e, 

afinal, removeu para melhor con1arca o' 

p'romotor -de quem nem amigo era. 

A simples enumeração dos serviços que' 
João. Theodoro prestou á cidade e á 

provincial e a transcripção dos concei-
tos por e!le emittidos num dos seus 

r'elatorios bastam para provar e conven-, 

cer que S. Paulo recebeu de!le o pri

meiro e maior impulso antes de chegar,. 

com os beneficios da fórma federativa e 
republicana, ao posto a que tão brilhan-· 

temente chegou. 

João Theodoro não se descuidou de 

coisa alguma, que fosse manifestação de 

prog'resso; e a viação ferrea mereceu: 
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SUá. t' 5pecial -at tençao: - a Paulista, 

qut nasceu em Campinas, numa merno
ra vel reunião a que estiveram pres·entes 

o barão de Itapetininga (José Joaqu im 
dos Santos Silva) , barão de Limeira (Vi
cente de Souza Queiroz), senador Sou
za Queiroz (coronel Francisco Antonio 

· de Souza Queiroz) Souza Barros (digna
tario Luiz Antonio de Souza Banas), 
commendadores Netto e Forjar (de San
tos), Gavião Peixoto, Antonio Carlos 
(conde do Pinhal), Aranhas, Ama·raes, 
Aguiar de Barros, Aubertin, Fax [ 
e Wright, s·empre alcançou tudo que pe-

· d iu e dependesse do j>residente; a Mo-
· gyana, qu·e lhe affectava tão de perto 
e que ia servir a sua cidade natal, tam

.. bem nunCa teve queixa.s de João Theo

· doro. 
E qu e poderoso auxiliar teve eUe em 

Clemente Falcão ' de Souza Filho, o dr. 
Falcãosinho, como era conhecido. 03 
melhoramentos principaes, e novos, d::: 

sua iniciativa que João Theodoro reali-

xa Economica e Monte d·e Soccorro, 
procedeu-se ao recenseamento da popu

la ção da provincia, com optimo resulta
do e foram nomeadas diversas COl1'.-, . 

missões para p-romover a acquisição de 
productos e . ai-tefactos e organisação de 

! uma ·expos ição provincial dos productos 
e objectos que deviam ser enviados a 
Exposição Internacional de Philadelph!a, 
Estados Unidos, marcada para o dia 19 
de abril de 1876. A caixa economica apre
sentou em 1875 um saldo d-e réis . ... 

32:174$000; em 1909, de 25.876:894$000 .. 
re IS. 

A proposito da abe·rtura e constrnc
ção da rua Conde d'Eu, hoje Glicerio, 
ha o seguinte documento, que convem 
registrar: 

• sou n·a cidade foram estes: a abertura i 
da rua, qu e ligou o bairro da Luz ao I 
Br.az, rua que se chama agora rua do 

P·etropolis, 4 de dezembro de 1874. -
Illmo. sr. - Recebi o officio datado de 
19 do mez p. p. com o qual v. exci.a. me 
enviou copias daquelle que lhe dirigiu a 
Camara · Municipal da capital dessa pro

vincia, communicando haver resolvido 
dar o nome d·e rua do Conde d'Eu á 
que segue da Moóca em direcção ao 
Ypiranga, e da resposta que v. excia. 

deu á mesma Camara. Guardando pro
fundas e saudosas recordações dos dias 
qu·e me foi dado passar na cidade de 
São Paulo, illustre e notavel por tantos 
titulos, e desejando-lhe o mais brilhan
te des·envolvimento da prosperidade qu e 

lhe promettem os ·elementos de gran
deza encerrados na provincia da qual Ó 

capital, não poude deixar de ser-me 

muito grato a deliberação, que tomou 

essa Camara de ligar meu nome a uma 
das suas mais importantes vias de com-

· dr. João Theodoro; melhoramentos nas 
· ruas do Pary e do Gazometro, pondo 0 

Braz em ligação com o centro; alarga-
· mento e calçamento da rua Municipal, 
· hoje João Alfr·edo; obras de segurança, 

· decorações e mobiliario d·e Palado; 
substituição dos terrenos paludosos em 
frente do Mercado, onde existia a -
Ilhados Amor·es -; segurança e em-

· b'ellezamento do morro do Carmo; a 
. 

· abertma e construcção da rua Conde 
D'Eu (hoje Glicerio); abertura de uma 
rua, que paz a Consolaçãp em commu
nicação com os bai.rros do Arouche e 

· largo dos Curros (hoje Praça da Repu-
· Mica), a construcção do predio des tinado 

· para a Escola Normal e hoje occupado 
pela Camara e P.refeitura. 

"Ainda durante sua administração foi 
. instaUada a 25 de janeiro de 1875 a Cai-

. -munlcaçao. 

Deus Guarde v.· • excra. ~ Illmo. e 
exmo. s·r. drj João Theodoro Xavier, 
presidente da ProvinCia ele S. Paulo. -

Gasta0 de Orleans. 

Disse João Theodoro: - "Lembrarei 
a norma de direcção que sempre me 
t em guia·do:- em politica, os intere.-
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• 
:!: ;Z:-.~Z:Sí:en lj entes de har· 

"C· c justiça. Tam

::;::;: ':/ );:-0. "! ~ a d (I S y s t em a t ic.1. 

~mp e tuosas de 
ou na seita, hoj e 

da 
, 

e ce guerra 

intoleran

implac'avel 
E s tes m-es mos acalmam

·,.m g-overno moderado e 

~em adias, nem caprichos, ' 
"--~ c ,,, d ' t ",~"IQ!!;l' j~~:; ':::=::::1.:-: 1.1 :' as! q u a 11 O J t1 S as, a 11 -

de conselhos, de que en~ 

~"\:~_ ~';":,.:~::l i d a des, e qu em dírecta

'" . ]-·~h·ê r i sa pela im'prensa, quan
:: ma levolas." 

, - "Esta-s formulas sim

"U é t êm düminado todo m eu 
-ffl ... ~.~e!~~'· _~~b orctin am-se por sua vez, ás 
;,~~$iã.~;;';, ';~;:2:.:-ii.ae5 de justiç,a e prudencia '). 

s,,~;;?~·;, ·rà ~od.oroJ que era lent·e de Direi-
-. -" , 

,Í':!!' ,~ :;";5a Faculdade, mor'r eu em 31 
, 

na mai s extrema 
Seu en terro foi imponente, ' e 

seu tumulo o commercio da ci-

'. -<~'t.:>:~r.: ;rra ndou coHocar uma lapide com 
-,=-"-.:." M :"~ "'es' ..• ~~ ........ ::. ,_.......... , - Aqui jaz o de. João 
'T~: t ,::do ro Xavier} nasceu em 1.0 de nlaio 

, 

'i, 1828 e iall e<:eu em 31 de outubro de 
1 ;: ~;;':S Homenagem presta"<ia pelo com~ 

* 
*. * 

(J ;; r im e iro ·e decisivo impulso dado á 
~::: 2.d e no caminho das obras de sanea

,,:ente e de embellezamento partiu do 

';;m'erno do de. João Th eodoro, Foi du
T:;"ate a= sua administração) qu'e come.; 

, 

ça ram os rie'os lavra:dor·es do interior 

.:2 const ruir casas na cap'ita l~ ne,na esta
belecendo seus 'domicilias perh1an.l!l1tes 
-. " .. ' .. .. t empor ar ias, João Theod::>f 0; 'depois 

cle judióosas ponderaçõ'e~ a praposito 

i o desenvolvimento de S. Paulo, escre-
Y (: U: ':- "M ais ' que tudo, o grande ' e 

",ó ificani-c exemplo' da família Barros, 
, ' 

vi nda de Itú, em fúndar uma import'al\ ' 

tis-sima fabrica de tecidos prenuncia o 

desenvolvimento da industria hbril nes

ta cidade, unica em que poderá primar, 

e com a qual attingir á alt o grau de 
prosperi'da-de" . 

E agora que a cidade wrima pela sua 
in-dustria fabril, fruc to da iniciativa pri

"",da; e brilha pelos esplendores, que 
lhe trouxeram os m elhoramentos de toda 
especie, consequencia da fonna federati
Va republicana, lea'lmente praticada pe

los nossos dírigeJl1.t·e·s} .pres temos a· ho
menagem do n05510 r econ hecim ento e da 

nossa g ratidão a todos esses vultos, 
que, d esde 25 de' janeiro de 1554 até 

hoje, serviram e e'stão servindo 05 inte-
, 

res,ses da cidade , S, Paulo alcançou o 

alto grau de prosper idad-e que a João 

Theodoro, nas visões e no descortino do 

seu talento, foi dado predizer. 

João , Theodoro queria "a capital en

gran-decida, circumdada de attractivos e 
gosos, que chamassem os grandes pro

prieta ri os e ca'pitalistas da provincia, 

para nella formarem seus -domicilios tem" 

I: parar ias e peri"odicas r·es idencias " . 

Relembremos estes factos, no dia de 
hoje, qu'e é uma das m·ais importantes 
data,s de nossa historia, E!les são uma 

SU jl ve recordação para os que já batem 

em r eti rada} e o mais proveitoso exem

plo para os moç'os ' qúe vêm surgindo 
cheios de úobres ambições e a levanta-

da s ideaes tt. • 

* * 

A P~ovincia de S. P au lo, em seu nu-
, 

mero de L' de novembro doe 1878, pu-

blicou o seguinte; 

"Fa!leceu hontem á tard'e o dr. 

João Theoooro Xavier de Mattos, 
. 

lente cathedratico na Faculdade de --
Direito desta cidade, O i!lustre pau
lis ta na s'Ceu em Mogy-Mirim, {or-

• 
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mou-se nesta mesma Faculda·de, onde 
leccionou Direito Natural. Foi pro
motor publico na comarca da capital 
em 1853; procurador fiscal da The
souraria e -presidente da província 

durante alguns anno's, administrada 
com independencia. A assembléa 
provincial contou-o entr·e os seus 
membros em uma legislatura, O dr. 
João Theodoro era dotado de uma 
brilhante intelligencia e deu provas 
eloquentes de sua illustração, no 
fôro, no m,agisterio; na administra~ 

ção e na imprensa. Os pobres en
contravam nel1e U111 protector gene
roso e prompto sempre a estender
lhes a mão, O' sahimento terá loga,r . 
hoj e ás 5 horas da tarde, da rua 
Barãü de Iguape para o cemit'erio 

dC 1 _" a onso ,açao, 

* 
* * 

o pre·sidente, em s·eu relataria ap're

sentado á assembléa legislativa provin
cial, a L° de fevereiro de 1873 assim se 
exprime: - "Ent,re os variados interes
ses da administraç~o destacam-se al
guns que, por sua magnitude reclamam 

especial 'estuclo~ promptas e energicas 

providencias, São eUes os que se pren

dem a estradacs, pemtes e obras publi
cas, ao estado economico do Thesouro; 
á instrucçãoprimaria, á policia, 'e alguns 
notaveis melhoramentos na capital da 

p'fovincia" . 

OBRAS PUBLICAS, - O progresso 
das estrada·s de ferro contrastava caIn 

a decadencia de todas as 'Outras. A vitali
da.<fe concentrou-se co·m exubera-ncia 

num ponto, deixando desfallecer a maxi
ma parte do corpo collectivo. Era deplo

rave! a indifferenç,aque lavrava pelo ser-
, 

viço das estrada,s, Muitas dezenas de 

contos foram entr·egues a encarregados 

de estradas e pontes; e, apesar de de-

corrido um anno, não havia prestação 
de contas, nem informações sobre odes·· 
tino dos dinheiros recebidos, O presi
dente antes de inici.ar o seu governo 
já se via sitiado por pedidos e narrou 
o seguinte: 

- "Venerando cidadão, respeita vel 
pela idade e pobreia, expoz-me O triste 

. 

quadro de sua vida. Commoveu-me sua 
sorte, porém, ignorava o que lhe fazer. 

Lembrou-me então que poderia eu ser
lhe muito util conhando-Ihe a adminis

tração de uma determinada estrada, que 
então de·signou, Só pude compenetrar
me do alcance do pedido, quando, no 
correr do meu governo, oontemplava
maravilhado o numero, sempre cresc<::n

te, de aspirantes a,o emp'rego de admi
nist;ra'dor de estradas ". 

Cumpria anniquillar mal tão profun
do; para isso bastaria fiscalisação seve
ra e efficaz. A regra devia ser o contra

cto e não administração, salvo casos d~ 
urgencia. S.eria necessario orçalnento 
p,révio, assiste-neia, direcção durante' os 

trabalhos, e exame finlal para recebimen
to, Era indispensavel um corpo de en
genheiros locaes, sujeito.s á unidade da 
repartição central; a creação de distri-
ctos, com engenheir,os 
intendendo os outros 

• espectaes, super-
e finalulent·e re-

pa1'tição de obras como orientadora e 

fiscalisadora geral de todas as obras 
publicas da provinda. 

Ficariam assiJ.TI proscriptos, em maxi

ma parte, os dois grandes males que 

perturbavam o import,ant'e ramü de er
viço publico, Esse,s males eram: - a 

ignorancia d'a administração e a im
probidade (ou censuravel negligencia) 

dos administrados. A proposta ,presiden

cial tmria augmento de despeza mas " 
era isso preferivel aos inquallficavei, 

esbanjamentos deriV1ados do regimen vi
gente, Annos houv'e em que os gastos 
co·m e,stra·das, pontes e matrizes subi

ram a mais de 800 :000$000 rs. sem que, 
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2:delizment e~ um melhoramento inlpor

ta.r~ tee eS lavel perpetu-asse a menloria 

, d~ tão avultado sacrificio. Não er<i de

"".asiado a flirmar que, dos ' dinheiros 

_gastos, só a quarta parte t inha emprc-
- ~Q rea l ; tudo mais f icava em pura per

da. Seria fr ivola qualquer hesitação p-e

.,4nte desipeza's, ·embor~ consideraveis, 
dizia o presidente, destinadas ao aper
feiçoamento lembrado. 

"Nunca perdem as proviricias, nem os 
estados, com li regeneração dos costu. .. mes . 

EMPRESTrMOS AO THESOURO. 
- A divida já cont-rahida pela provincia 

"encia juros de 8 % ao anno. Tornára

,e urgente nova cp·eração de credito. 

Sendo notaria a robu stez economica da 

provincia, e esplendido o futuro que a 

esperava, o presidente chamou publica- I 
mente concorrentes ao novo empresti
mo. O primeiro resultado da concorren
eia publica foi a baixa dos juro,s para 

6 %. O presidente, inimigo de dividas 

fluctuantes , op'inava pela sua consoli<la

ção por m eio de apolice·s. Outro benefi

cio da concorrencia publica ' foi o conhe
c imen to da abundancia de capitaes, que ; 

-rlisponiveis, pr ocur·arn , não tanto lu
C[OS avultados, mas sim, s-egurança. 

A s apolice,s poderiam ser emittida s ao 

t ypo de 90 e juros de 6 % ao anno, mas 

" pres id'en1e es'perava obter melhores 

vantagens e declarava "Ser necessario 

''''pedir qu e, melhorada a situação fi

nanceira, permanece·sse -o sorv-edouro 

da.;; estrada,s, pontes e matrizes, sendo 

lo'ara t anto indispensavel substituir o pa

triotismo das admin is t'rações, pelo pa-

-\:-g,,,,_mento aos engenh eiros. 

, O presi<lent e recebera as seguin tes 

,', ""opostas de empres t imos ao thesouro 

i>'iOvincial: 720 :000$000 rs. prazo de 10 
-- .: 

;"'no, juros de 8 % capitalisados s·em es-

, -trz!ment e, pelo Ba·nco do Bras il; varias 

.' *~ostas de capitalistas cujos nomes o 

1-!'-residente não àêc1arou m,ontavam a 
. :. .. 

526 :000$000 r-s., variando em prazos e 

juros desde m ez'es e annos e desde 6 ro 
e 8 % de juro's annuaes; o major Lu iz 

P ach eco de Toledo empres tou 50 :000$000 
rs. a 6 % ao anno, prazo de quatro an

nos , send o I'ago o juro depois de v·en 

cido, ao fim de cada anno. Houve outra 

oHer ta de 30 :000$000 rs., 7 %, quatro 
. 

m ezes; dois capitalista,s offereceram rs. 

350 :000$000, 8 %, cinco annos; finaímen-
. 

te, o Banco do Bnsil modificou a su.a 

primitiva proposta, concordando em for

n ecer 720 :000$000 r; . por meio de le t ras, 

a prazo de um, dois ou tres annas, e 

juros de 6 %. 
P ar.a este re sultado lisongeiro m uito 

contribuiu o con,selheiro Manoel Anto

n io Duarte de Azevedo. 

INSTRUCÇAO PUBLICA. _ i S'eus 

r esultados eram nunos; a política aba

t eu-.a ; o profe~.sorado rebaixou-se; não 

exer'cia um s3Jcerdocio, mas um genero 
de vida, industria ou commercio; a s ca

deiras eram creadas para determinadas 

pessoas e disput'adas em concursos sin

gulare s com infalliveis approvações; im

provisa ya - s'e nunlerü legal de me·ninos 

matriculandos e trocavam-se cadeiras 
com remuneração p ecu ni-ar ia; solicitava

se d o governo creação provisor ia de 
cadeiras mediante lista phan tas tica de 

crianças a m at ricular. O president·e r e

solvera nã o crear nenhuma cadeira; e 

pedia á assembléa uma refmma par,a 

tão importante ramo do serviço publico. 

Em relação ás escolas da capital, toma

r a -se n·ecesls ario localis~l-a's de modo que 

não fi cassem tão proxima.s umas das 

outras. F unccionavam tres escolas para 

o sexo -feminino: uma na extrema da 

rua de S . Bento, proximo ao largo do 

mesmo nome; outra no fi m d·a rua da 

Consolação; e a t erceira á rua Munici

pa l. As meninas residen te s ás ru as Di

reita, Commerçio, R osario, S. J osé e 

grande parte de S. Bento não tinham 

facilidade d e es cola. Este inconveniente 
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era d·evido ao pr eço do s a lugueis nos 
• •• pontos lnalS centraes, pOlS os prOles-

sares procu:ra vam c-a s-a's mais afastadas _ 
por serem m enos di spendiosas. Convi
ria ,ao governo pagar o alugueis e fixar 
o lug ar da es·cola. Esta nec ess idade era 
peculiar á capital. 

. 
• 

POLICIA. - Na cidade de Campinas 
continuava forte destaoamento de força 
de linha. Cont inuava m as inces santes 
r equ isições d·e força's não só dessa ci
dade como das oubras localidades. Qui
nhentos gua'rdas nl"un icipaes estQ vam 
dest·acados em 147 dis trictos policiaes, 
o qu e demonst·rava a man ifesta in'suf
iiciencia do policiamento. O pr·esidente 
achava conveniente que, mantida a cen
tralisação n ecessaria, Se organisass-e eu) 
cada mun icipio ou termo unla força COln 
pessoal sufficiente e engajado no pro
prio local. Pa ra 1S S0 era mister m~lHorar -as rem un er-a çoes . 

MELHORAMENTOS DA CArITAL. 
- A cidade de S. Paulo flore s'C eu em 
outros tempos pelo ,·eu consideravel 
commercio externo; esta ncada pelas es
tradas de fe rr o es sa copiosa font e de 
r iqu eza, teria d·e surgir nova e fecun 
da sob orientação e d ir ecção industrial. 
Os grandes estabeleiOimentos fab ris iam 
,apparecendo como recursos poderosos • 

de transformação economica. Sobresahia 
ent re elle s a fabr ica de tecidos, de ele
va'da im por tanóa" de poroprieda'de do 
major D iog.o Ant onio de Barros. Outro 

.elemento de prosperidade consistia na 
funda ção de colonias proximas da ca
pit al. Era ind ispensavel salvar do aba
timento uma cidade, pqr tant os titulos 
interessante; e o president~· pedia á as
sembl éa legislativa que a elevass e á sua 
devida alt ura, prestando ,assim ser vi ço 
proeminente á provi:ncia toda. 

A municipalidade da capital necess it a 
va de au xilio para poder a t tender ur-
gentes n·ecessidade s ; e esse auxilio 
dneria ser infe r ior a 50:000$000. 

-nao 

Agua p.otaveI. _. Tinham sido apres'en
tadas varia s propostas submettidas já 
a estudos. O l'r es idente julgava que s·e 
deveriam evítar: garantia de juros; 
transm issibilidade de privileg io ; retri
buição <ybr'gat oria pelos par ti cu lares. 

ESTRADAS DE FERRO. - A S.o
rocabana de novo pretend eu, mas sem 
resul tado, que fossem levad'os á conta 
de capital garantido, os 150 :000$000 r,. 
que g astou com os collocado res de ac--çoes. 

A Ituana interrompeu o seu trafe
go afim de corrigir defeitos a ss igna .. 
lados p elo engenheiro fiscal. 

A Mogy ana, ficou auc tNisada a pro
ceder a primeira. chamada de capital 
não esta ndo a inda celebrado o resp e
ctivo co ntracto. 

. 
A do Norte (5. Paulo e R io de Ja-

n eiro) celebrá ra contracto a 2 de mar 
ço de 1872 ; seu superint e ndente con
tinuava a ser o dr. Clemente Falcão 
de Souza Fil ho, a cuja intelligencia e 
actividade inesgotavel e perseverante, 
o presidente teceu elogios. 

N o momento do r elatorio do p resi
delÜ'e, o dr. F alcão Filho perco rria a 
cidade do n ort e da provincia em ser
viço da companhia. 

CONCLUSÃO. - O presidente, ten
do tomado posse no dia 21 de de
zembro de 1872, não podia apres·entar 
t rabalhos aprecia",eis em 42 dias de
co rridos, pelo qu e se r eportava ao re
la torio do conselheiro Pinto Lima, ho
lnem d·e alto merito, talento eminente 
e de !'ara prudencia, dizia .o presiden
te; e assim concluiu: - U P eço á as
s:em bléa ,,, ii\stiçal de auxiliar-me na , 
execução! d e seus .grandes inte·resses; 
e de corrigjr meus erros, aponta ndo :I 

verda.deiro cam inho que devo seguir. 
Minha norma de direcção t em sido 

a opinião reflectida da socied'ade e de 
seus orgãos na turaes, é por isso qu ~ 
in voco o seu auxilio", 
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de fevereiro de 1874, o presiden-
:,:.", k. João Theodoro apresentou á as
.--,,5.'::!:n:hléa legislativa provincial o seu 

-. -se;g"ndo relatorio, demonstrando o mo· 
- :r::r.n<'?úto as ce ncional da provincia e o 

i lores.cente de 

Entre todos 

adm inis tração 

sua\ vrida eco

os serviços da 

sobresahiam os 
~.3.-= in timamente Se ligavam á ordem 
omazerial, viação terrestre e fluvial, fe

wndidade nas industrias physiocra ti- . 

· .... ~s , progresso das rendas e estab-ilida
;1.: dE: existencia. 

ESTADO FINANCEIRO. - Con-
:;:::o.!:na ndo os recursos financeiros da 
. ;,rc-yin cia, desde 21 de dezembro d·e 

• • 
r~72 até 31 de dezembro do anno se-

·,gu.inte (1873), vêr-se-ia que muito' me

~oraram· e cres'ceram aquelles Ifecur

sr.,,· O" presidente encontrou o saldo de 
!7 :828$334 rs. Em 31 de dezembro de 

1373 os cofres do thesouro tinham ... 
~ :523$759 r s. E a 24 de janeiro de 
.18'74 o dinheiro em caixa montava a 
3S! :597$872 r s. A 21 de dezembro de 

1872 a divida da provinda era de r'3. 
· 5~7 :643$600, por letras vencendo juros 
G.~ 8 % ao anno; foram pagos até 5 de 
fc ,-ereiro 297 :648$600 rs. ; con tinuava . 
p<>,tanto, uma divida de 250 :000$000 rs.; 
rer.do o presiden te contrahido empres
f inos no valor de 330 :000$000 rs., a di
''ri·ja por emprestimo elevou-se a rs. 
. 58!1 :000$000; descontando-se o valor da 

,~ .. -l-d.a que o presidente encontrou, v·eri
"."....a-,e que a divida durante a adminis-

. t ,.",,;;áo do dr. João Theod-oro augmen
t= apenas em 32 :351$400 rs. ; no .dia 
13 rl~ janeiro de 1874 tinham sido pagos 
nais 50 :000$000 rs., estandô a divida 

' i""ovincial reduzida a 530 :000$000 rs. 

li tão sensi.vel progresso na situação 

é nanceira era necessario addicionar o 
",,,,s,envolvimento do credito da provin-

cia. Os juros, qu e eram de 8 % baixa" 
ram a 7 por cento e estavam a 6 %. 
não ha v:endo perigo de novos empres

timos, mais sim esperanças de amorti
sação progress iva da divida provincial 
O total de juros pagos ás companhias 
de estradas de fe rro (Mogyana, Soro

cabana, Ituana e Norte) subiram a rs. 
180 :685$789 rs. Foram pagos diversos 
creditos na import ancia d·e rs. 

80 :933$330 e .desapropriou- se um 
• • • • • 

ter-
r eno para a nova cadeia no valor de TS. 

18 :000$000. Desde o dia de sua posse, 
até 31 de dezembro do anno seguint·e 

(1873), os gastos provinciaes elevaram
se a 2.325 :206$432 rs., devendo, porém, 
subir a mais, poi s que ainda não es tava 
completa a liquidação de todas as con
tas dos ultimas mez'es do exercido . 

Segundo as bases e esclarecimentos 
colhidos com prudencia, a receita pro
vincial para o exercicio de 1874 a 1875 
devia ser d·e 3.514:176$844 rs. e a des
peza firmada em bases legaes seria de 

1.673 :108$353 r s. Reduzindo, porém, os 
calculos da rec ei ta, e augmentando '05 

da des'peza, o presidente apresentou O 

seguinte quadro: 

D"speza para 1874-1875 . 
Receita 

vel . 

altament e p'rova-

• • • 

Saldo • • • • • 

• Divida passiva . 

menos o saldo de • 
• 

• 

• 

• 

• 

Hcará no fim do exer
cicio O superavit de 

2.488:298$553 

2.839 :133$692 

350 :835$139 

580:000$000 
350:835$139 

229 :164$861 

Foi por isso, disse o presidente, que 
n·ão emittiu apolices., "recurso extremo. 
que, em condições diversas etemisa di. 
vidas e provoca dissipações". 

IMPOSTOS. - Expedíram-se os se-
• 

guintes regulamentos: - 26 de julho d-
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1873 ;>a ra cobrança do imposto s·obre 

capit a·es; 31 do mesmo mez e anno para 
cobrança do imposto predial ;. em 13 
de outubro de 1873 baixaram-se • 

1115 -

t ruc ções para cobrança do imposto so

bre animaes; ba'sea'llo na lei provincial 
de 18 de abril de 1865 mandou-se CXe-

• 

culaI; provisoriam ente o regulamento 
proposto pela caman municipal de lta 
pet ininga, para a ccbrança do imposto 
de captaçãonaquellr municipio. 

O pr·es idente propoz a r educçáo do 
imposto sobre o algodão de 4 para 2 
por cento, visto C.offiO e'ssa cu ltura dei
xava pequeno lucro ao s productores . 
Outro facto, que reclamava providen
cias ... era a importação de -escravos da3 

. 
províncias dOi norte para os cen tros 
agricolas paulistas. Cumpria reprimi, 
esse grand e lna!, pois convinha conju
ra r' acontecimentos prejud iciae·s , tU!C-· 

lando indirectalnente ·esse raUlO de 
. 

commercio. Os escravos eram vendidos 
por altos preços. Exis tira o imposto de 
200$000 rs. sobre ca,da escravo impor
tado; o pres ide nte propunha que esse 
imposto fo sse adoptado novamente, po
rém, muito -augmentado, es tabelec endo 
se garantias contr a os ardis cr eados 
pa·ra prejudicar o thesouro. 

E STRADAS E PONTES - Foram 
auctorisados concertos . e construcções 

11 0 valor de 267 :939$108 rs.; foram effe

ctivamente re'cebidas obras no valor de 

215 :517$105 rs. Era ess·e o serv-iço que 
maior fiscali sação reclalnava pqr parte 

do governo. Para fe itura e reparo das 
• 

estradas, o pre,sident e organi sou as ba-

ses d·e um novo systema, -que consid'2-

l'ava excellente e de magnifiços r esulta

dos, em Sua applicação. Constava elle 

em ser a obra feita com capitaes 
particulares, ,garantindo a provincia ju

ros de 24 % >sobre o capital empregado 

na feitura de estradas e pont es e na sua 

perfeita conservação. Ess·esystema foi 
'. 

objecto de interessante trabalho., que o 

• 

presidente organiso u e fez pub licar, po

den do s'er lido em sua integra no All

nexo n. ' 4 ao relatorio de 1874. 

Como ehsaio do systema, o presiden

te contractou com P ed ro da Silva Pe

reira, em 4 de set'embro de 1873 o m e
lhoramento da estrada de Iporanga a 
Faxina, com o capital de 15 :000$000 rs., 
garantindo os juros de 24 %, durante 5 
annos, ficando o empresario ob rigado á 
conserva permanente e em bOlTI estado 
da' estrada contractada. Solicitou o pre 
siden te que a assembléa mant ivesse no. 
or çamento a verba de 3 :600$000 rs. an
nua es para pagamento dos juros estipu
lados no contracto de P edro da Silva 
Pereira, Havia muitas propostas para 
construcção de estradas; mas o presi 
den te d·ese joso de dar amplo desenvol
vim-ento .ao seu novo systema, pediu á 
ass embléa que lhe concedesse o direit~ 

de celebrar contractos dessa ordem ao 
menos· para as est radas principaes, qu'e 
partiam dos centros de g rande produc
ção, ligando-os entre si ou fa zendo-as 
convergir nas es t,rada,s de fer ro. 

No ent'ender do president e seria esse 
s·erv·iço de maxirna importanc.ia, presta
do pela as sembléa á lavoura e commer-
cio da provincia. ' 

OBRAS PUBLICAS. - Com destino 
a obras de cadeias, matrizes, cathedral , 
hosp ita es e chafarizes o president e au
r.t o,risou des pezas na importancia de n. 
87 :183$065. 

NA VEGAÇAO. - Foram concedidos 
privüegios para navegação fluvial nos 
rios Tieté e Piracicaba; auctorisada a 

. 
fu nccionar a companhia' denominada -
Fluvial Paulista - para navegar o rio 
Tieté, desde a cidade do me smo nome 
at é o salto do Avanhandava ; e do rio 
Piracicaba, desde a cidade da Constitui
ção, -até su·a fóz no mesmo Tieté; con
cedeu -se privilegio ': para navegação; 
tambem a vapor, do ·r io Mogy-Guassu; 

contractou-s e a navegàção fluvial por 
b,arcosa vapor dos rios da comarca de 
Iguape. Nos contractos celeb,rado's o pre-
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teve em vista: - reducção dt: 
generalisação de linhas a per
garantias de execução e subvell-

'o;ac sem privilegio. 
TELEGRAPHOS. - Foi contractado 

'.:oni a superintendencia da estrada de 

Í~rro da Companhia Ingleza a conserva
ção da linha telegraphica de Santos a 

S. Paulo, correndo a despeza pelo go
verno geral. Achava-se ·em Santos o ~n

genheiro João Jorge Repsold, montando 
o telegrapho submarino, que muito :on· 
tribuiria para facilitar as communica
ções entre {Cidade,s importantes do Bra-

5~1. entr-e 5'1, e com o extr-angeiro .aos 
diversos continentes. 

TRILHOS URBANOS. - Forames· 
tabelecidas com Jacob Emmerick e Hen
rique Ablas as bases para construcção 
de bondes entre Santos e S. Vicente. 
Esse acto é de 10 de novembro de 1873. 

ILLUMINAÇAO. - Havia fundadas 
r-eclam'ações contra seu máu estadD! 
pelo que o presidente tornou contra a 
companhia de gaz medidas legae5 que 
Eizeram m'elhorar a illuminação. 

.'\GUAS. - Continuava sem solução o 
interessante problelna do encanamento 
doas aguas da Cantareira, para O que es
Tava o governo auctorisado a contrahir 
um emprestlmo de 650 :000$000 rs. a 7 %. 
Havia duas granàes f,reguezias da capi
tal priva,das de agua: Braz eSta. Ephi
genia; na Sé, era insufficiente c aggra
'i;""ava-5e sempre a sua falta; o presiden
ti: ordenou concertos parcia'es e deriva
,ões para o Hospital de Misericordia, 
Sé Cathedral, ·Cadeia, Convento de 
Santa Thereza, permanecendo, 'e não 
obstante,' muitos lugares, em grandes 
privações; a população sujeitava-se :lO 

0::50 de agua de má qualidade; ·era ur
,gente satisfazer a premente neceslsidade 
","!bEca de dar agua abundante á capi

'taL 
POLICIA SANITARIA. - Fôra con

_":'tt"ractado com José Ferr'eira Tunes, resi

~nte' em Santos, um lazar·eto na -
:'ltlgia do Góes -, para a eventualidade 

" 00 o " o o o 

do apparecimeúto d" febre amarella. Es
tava concluido ess'e lazareto e fôra mo
biliado com ohjectos offerecidos pelos 
srs. Antonio Ferreira da Silva, Nicolau 
Vergueiro, Jo,sé Azurem Costa e Ca
millo de Andrade, os quaes, na ultima 
epid·elnia, presta,rarn gr-atuitos e relevan

tissimos serviços á população santista. 
Tornara-se necessaria a organisação de 
pes.oal para que O lazareto funccionas
se regularmente. Propágara-se, rapida
mente, a epidemia da variola em diffe
rentes pontos da provincia; e, em ma
ximo gráu, na capital. 

Abriram-s e creditos no valor de rs. 
35 :000$000; montaram-se dois lazaretos 
na capital; o senador Souza Queiroz of
fereceu ao governo um sobrado de dois 
andares p-roximo á rua Alegre, com opb·· 
mas accommodações; as irmãs de São 
José, que dirigiam o Seminario da Glo
ria prestaram inestima velo auxilio, e en
tão: tudo ln-elhorou, porque havia en
fermeiras dedicadas e bom hospital; até 
12 de dezembro de 1873 entraram 1~2 

doentes, falleceram 42, tiveram alta 5~ 

e continuavam 26; as clespezas fOf3.m: 
agosto, 963$810 rs.; setembro, réis ... 
1:004$160; outubro, 2 :334$630 rs.; e no
vembro, 5 :020$543 r5.; total, 9 :323$143 

, . 
reIS. 

INSTITUTO VACCINlCO. - Era. 
commissario vaccinador pr.ovinciaI o dr 
Candido Ba,rata Ribeiro e foram nomea
dos vaó::inadores locaes em Campinas, 
Itapetininga, Casa Branca, Santa :Rita 
do Passa Quatro, Araras, Cananéa. Bo
tucatú, Amparo, S. Luiz, Piedade e Li·· 

• m'elra. 
COLONISAÇAO E IMMIGRAÇAO. 

- O decreto geral n.' 3.784 de 19 de ia·· 
l1eiro de 1867 regulou a fundação de co 
Ionias, distribuição e condições de pro· 
pri·edade. A Associação de Colonisação e 
Itnrnigração, da provincia, contr·arctou,a, 
introducçãO de colonos extrangeiros. Ti
nham sido importados por eUa 162 co
lonos allemães, 134 portuguezes e mais· 
172 que sede.stin,avam á Brasilien Cof-
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iec' E s tai es, este s vindos d e Hamburgo. 
O conuacto com a a ssociação introdu
CIOra de immigrantes foi r enovado para -
15.000 colonos, dentro do prazo de 5 
annos. 

ESTRADAS DE FERRO. - A re
ceita da S. Paulo Railway foi de r s. . .. 
290 :444$263 e a despeza de 80 :478$400 
rs. , is t o no mez de nov-embro de 1873. 
O saldo de 5 mezes (julho a novembro) 
subiu a 798 :042$566 r s. O ministerio da 
Agricultura auctorisou a suppressão dos 
carros d e segunda classe, a par tir de l. l

• 

de fevereiro de 1874. E s te fac to occasio · 
, 

nau egu a! pr etensão da companhia Pau-
Jjsta, ao que o presidente não a<:ceden. 

Esta companhia (a P aulista) já pos
suia re ndas .suffidentes e fez ao gover
no res tituiç ão de juros garantidos e era 

, visivel a sua prosperidade. O pres idente 
nã,Q concordou com a suppressão do.:; 
carros d e s·egunda class e, po rque ainda 
não es t ava definitivam en te estudada a 
conveni encia ou não d e fi car em as elas 
ses de passageiros r eduzidas a duas uni
cas : - 1.' e 3.'; pare cendo qu e a pro
posta ex tremando as classes prejudicava 
ao , publico. O p residen te levou o caso 
aO 'conh ecimento do go verno geral, pon·· 

. de'rando a conveniencia de s erem resta
belecidos os carros de 2.' classe. 

A abertura deiinit iva do t rafego da 
Paulista ent re J undiahy e Campinas é 
d e ' li de agos to de 1872 ; e a prov isoria 
de 31 de março do mesm o anno. Já ti
nham sido começados os trabalhos de 
construcção de Campinas a Rio Claro . 
A 20 de junho de 1873 celebrou-se o 
contracto com a es t rada d·e ferro Mo
gyana, cuj.o ' presidente era o dr. An
tOloio de Qu eiroz T elles. T inham come
çado ' .05 trabalhos d'e construcção no 
trecho de Campinas a Mogy-Mirim. 
Qua,nto á estrada de f·er'ro Bragantina, 
continuavam os estudos -d e sua organ~ 

sação, , t e.la.ções com o governo, -diffi
cul'dades d'e construq;ão e ' pr.obabilida-, 
.des d e rendas com o ' t·raçado pretendi
do. . ' 

• , 
, 

o contracto fo i c·elebrado por ser a 
lei imperativa; m as , a garantia ad dicio
nal de juros era facultativa, dizia o pre
s idente. As informações dos enge nh eiros 
sob-re a Bragantina eram desJavoraveis. 
A estrada d e ferro Ituana inaugurou- se 
no dia 17 de abril de 1873 no m eio do 

, 

mais vi'Vo enthusiasmo . · O traf ego p.orém, 
• 

não era perfeito, pelo que o governo es-
forçou-se para induzir a companhia a 

m elhorar a sua linha. As causas 'das ir
r egularidades eram principalm ente : im
propriedade das locomotivas; dormente3 
apodr ecidos ou sem consistencja; ex
cesso de v-elocidade ; falta de m ac h inis 
t as habeis; tomad as as precauções no
cessarias , e cumpr ida·s as determinações 
administrativas, o tra fego foi m elhoran-

, 

do, até que alcançou a possivel r·egula -, 
r idad e. A renda da ltuana era fraca, pelo-

• que ·0 governo supportava o onus lnte ·· 
• 

gral dos juros d e 70/0 . O fu t uro da com 
panhia dependia de prolongamentos, pelo 
que foi eUa auctorisada a levar ,suas li· 
nh as a C apiva ry, Pir~cicaba e T ie té . 

A Sorocabana tinha realisad o 85 % do 
seu capital nom inal, 4 .000:000$000 r s. 
As obras es tavam sendo fe itas com s e
gurança e pe.rfeição ; e, no dizer do en·· 
genheiro fiscal dr. João Pinto Go nçal
ves , erama.s que até aqueUa da ta ti
nham sido executadas na provincia com 
todas as regras da" scienda e prat ica . A 
es trada de ferro S. Paulo e Rio de Ja" 
neir·o inaugurou os seus trabalhos em 
~l de março de 1873 dividindo-os em 3 
secções: Braz a J acarehy; J acarehy d 

Taubaté; Taubaté a Cachoeira, ponto 
t erm inal da estrada de ferro Pedro lI; 
tinha "hamado e realisado um capital 

d·e 979 :060$000 rs. 'e recebido de juros 

rs. 4Ô :957$282. A estrada de f erro do 

Belém de Jundiahy a que se referia a 

lei provincial n.' 45 de 6 de abril de 

1872 ainda não iniciára as seus 'traba- · 
lhos. 

TERRAS P8BLICAS, ~ O capitã" 
., Fr.ancisco Caetano de Souza exercia o-, 
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cargo de juiz commiss.ario de nledição 
de terras publicas em Iguape. 

MELHORAMENTOS PUBLICOS. _ 
Decretou-se a desapropriação da casa 
, terrenos de d. Maria J oanna da Luz 
para prolongamento da rua 25 de Mar
ço, até communi-cal-a com a da Moóca

J 

e para dar ao Hospício de Alienados 
divisas naturaes no rio Tamanduatehy; 
desapropriação de 3 ,casas da rua da Ta
batinguéra, pertencent'es a d. Flora Au
gusta de Menezes e ao convento de 
São Bento, pára o mesmo fim; as des-

• • 
apropriações referidas custaram réis ... 
15 :300$000. Desapropriaram-se terrenos 
para regular e alargar a rua do Gazo-
metro, na importancia de réis 
2 :970$000; desapropriaram-se 

• • • • • • • 

tambem 
pequenas casas e terrenos pertencentes 
a Luiz Bamberg, situados á rua Muni
cipal, por 4 :500$000. 

ORGANISAÇAO ]UDICIARIA. - . 

No dia 3 de fevereiro de 1874 installou
se na capital da provinci~ o Tribunal de 
Relação, creado por decreto 2.342 d·e 6 
de agosto do anno anterior, (1873) íi
cando assim a provincia de S. Pau'o 
desligada da relação da córte a cujo dis
tricto pertencera desde 1751. Eram 28 
as comarcas -estando assim classifica
das: 3 de terceira entrancia, 11 de se
gunda, 14 de primeira, 63 termos dos 
quaes 48 independentes, com juizes mu
nicipa'es e de orphãos diplomados, e 15 
annexados,,,. com juizes supplentes, só
mente. . 

POLICIA. Em Paranapanema, 
Franca e Atibaia deram-se factos cri
lllinosos de gravidade, o que determinou 
a 'expedição de forças consideravei3 
para manutenção da ordem .. Para Ati
baia seguiram 50 praças e Paranapane
ma 40. Em Franca existia o costurne 
tradicional da vindicta particular, pelo 
que o ,destacamento foi elevado a 20 
praças· para prestigiar a auctoridade e 
abater a audacia do crime. O presidente 
solicitava melhorarnentos para o Corpo 
Policial) nã-o só ,ne'ferentes -aos v'encim'en-

tos, mas ainda á sua, propria organisa
ção, introduzindo-se-Ihe o s)'stema de 
gràtificação ou premios para se conse- , 
guir completar os ,claros. O movimef.lto 

de forças com destino a Paranapanema 

foi devido ao facto de ] oaquim Man"el 
de Proença, á frente d·e crin1Ínosos e 
desertores, ter atacado de emboscada 
uma diligencia judicial, protegida por 22 
praças e 1 official, travando-se tiroteio 
do qual sahiram feridas 10 praças. Com 
o reforço que lá chegou, Proença e mui
tos dos seus sequazes entregara.m-se á 

. " pnsao, 
HOSPICIO DE ALIENADOS.-

Muito devia aos cuidados do ex-presi-
dente conselheiro José Fernandes • na 
Costa Pereira, ministro da agricu1tura~ 

ao tempo da presidencia do dr. João 
Theodoro. Foi o Hospicio muito melho
rado, pois teve seus terrenos augmen
tados, arrasado o morro que lhe ficava 

. -ctn frente e posto em comlllunlcaçao 

com as ruas Tabatinguéra, Moóca, 25 de 
Março e aterrado do Braz. Restava au
glnentar e melhorar o edificio, pois (. 
numero d·e enfermos augmentára a 127. 
Desde sua installação (14 ele maio de 
1852) até 31 de dezembro de 1873 en· 
traram 558 enfe'rmos, sahlram curadüs 
193 não curados 37, remettidos para o , . 

Rio 4, falleceram 248, existiam 76, As 
despezas no segundo semestre de 1873 
foram de 10 :194$592 rs. 

HOSPITAES. - O numero dos en
fermos tratados no hospital de carida
de da capital (Santa Casa de Mis·ericor
dia) desde 1848 foi o seguinte: 

• 

1848 
1849 
1850 
1851 
1861 
1867 
1873 

• • • • • 

• • • • • 

• • • • • 

• • • • • 

• • • 

• • • • • 

• • • • • 

148 doentes 
141 
207 
215 

30 
31 

620 

.. 
, , 

" 
" 
" 
" 

. 
Em 1.". de junho de 1872 existiam 37 

. doentes ; e ·11,0 periodo de 1." cLe ja-
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ne:;-o do mesmo anno até 1.0 de junho I 

seguinte (1873) entraram 296; tiveram 
alta, 205; falleceram, 82, Na roda dos 
Expostos, de L" de janeiro a 30 de no
v'embro de 1873 existiam 44, entraram 
17, falleceram 2, continuavam 59. O hos
pital dos Morpheticos estava sem re
cursos, continuando a cargo da irman
dade de N. S. da Consolação e S. João 
Baptista. Era seu provedor o barão de 
Tieté, que rec·ebeu 1 :000$000 rs. de au
xilio orçanlentario. 

Os hospitaes de Sorcicaba, J acarehy, 
Ubatuba e Bananal continuàvam a pres
tar serviços, tendo-lhes sião entregues 
os auxilias l·egaes. O de Bananal foi o 
de maior movimento. O de J acarehy co .. 
meçado em 11 de março de 1850 só 
funccionou 15 annos depois (1865). O 
hospital de Santos fundado por Braz 
Cubas em 1543 é o mais antigo do Bra
sil; sua confirmação por e1 rei d. João 
IH data de 3 de abril de 1557. Dispunha 
de um patrimonio de 82 :166$000 rs.; de 
l." de julho a 29 de dezembro de 1870 
entraram 228 enfermos; sahiram cura
dos 167; falleceram 36; existiam 25. Em 
Campinas fundou-se a - Sociedade 
Portugueza de Beneficencia -, com es
tatutos approvados em' 20 de outubro 
de 1873; em Mogy-Mirim a Sociedade 
de Beneficencia com estatutos approva
dos em 8de .i aneiro de 1874. 

Instituto de Educandos Artifices. -
Fôra expedido novo r·egulamento. O Ins
tituto era dirigido pelo coronel Nuno 
Luiz Bellegatde. O senador Francisco 
Antonio de Souza' Queiroz ia fundar es
tabelecimento id·entico com legados dei
xados pela finada D. Anna Rosa. O pre
sidente recebera proposta por interme
dio do conselheiro João da Silva Car
rão pana fundir o Instituto de Educan
dos com o da projedada fundação. O 
presidente apresentou a proposta á as
sembléa com parecer favoravel. 

Seminario da Gloria. - Eram 100 2S 

alumnas, das quaes 33 atacadas de va
riola, tendo fallecido 3. O predio r·ece-

beu illuminaç'ão a gaz. O presidente 
pensava que, apesar do grande melhora0. 
11lento, na direcção e educação, alcan
çado pelas irmãs de S. José, o Semina
rio devia ser extincto, não se lhe pre· 
enchendo as vagas que occorressenl. 

• 

, Fundamentava o seu pensamento na fal 
ta de uma educação profissional ade 
quada, e no facto de sahirem as educan
das sem habilitações nec·essarias para 

'ter na sociedade posição condigna e ga
rantida. O Seminario, durante' a admi
nistração do president" não dera sahida 
a qua1queir educanda, pelo 'Ca,s;am~ntoJ 

magisterio, ou qualquer occupação lici
ta industrial, que contribuis.se para pro
var a sua utilidade. 

10 presidente julgava qUE, extincto o 
, 

Seminario das Educandas" a provincia 
poderia des·envolver o novo Instituto de 

• Artifi·ces, cUJos alumnos encontraria-m 
nas induslrias aprendidas, meios seguros 
de futura existen-cfa. 

Colhjgio de Pensionistas. - O presi
dente pediu ao barão de Iguape que se 
encarregasse de fundar o Collegio de 
Pensionistas de que cogitou a lei pro
vincial de 19 de abril de 1872. O ba.rão 
de Iguape, acceitando o encargo, iniciá
ra a's primeiras providencias,: no sentido 
de ter execução a lei e serem cumpri
dos os desejos do presidente. 

JARDIM PUBLICO. - Fizeram-", 
luelhoramentos, cultivando todo O terre
no e arborisando-o. Providenciou-se so
bre a canalisação de agua, nec·essidade 
reconhecida, 
para parte 
Ephigenia e 

não só para o jardim, C'Ülno 

das freguezias, de Santa 
Consolação. Pediram aucto-

risação para construir kioskes no jardim 
con1 privilegio por 40 annos. Apres'en
tou-se planta dos kioskes, e o governo, 
achando-a insignificante, comprehendeu 
de que se cogitava de simples interesse 
pessoal, com desprezo absoluto do pu" 
blic'Ü. O presidente mandou organisar 

nova planta, e pediu a revogação da "lei 
d·e 14 de abril de 1873, que concedera o 

privilegio de quarenta annos. Pela mes-
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::zz-;;:' ~,t: concedeu-se privilegio pa'ra ajar
',::::1:,)2,7 (l;3 largos e praças da capital, or-

de chalets, kioske:s, repuxQ:s ou 

o prospe·eto era fascina'dor, poréln 
t3!'~5tt ebenl esteril tinha sido a reati-
"' d" 'd ." ;Z1;2ue, lZla o pr·esl -ente., e -contl11uara 
~",:::mpre pela mesma fórma, pelo que 

• 

CD',H'ém egualmente qu·e seja revoga-ela 
e5I2 outra lei de privilegio. Os melhora
mentos do jardim foranl grandes e 110-
tt2.,eis na presidencia do dr. João Theo-

PENITENCIARIA. - Continuava co· 
:ElO director o conselheiro Manoel 
Dias de Tol,e-do, o qua'l apesar de 
ilrravemente enfernlo mantinha o esta-
,_o' 

belecünento em bôa ordem. O movimen
'o desde sua fundação até 5 de feve
,-eiro de 1873 foi o seguinte: - entra
ram 753 individuo·s, sahir·am 370, fa!1ece
ram 93; removidos 126, existiam 164, 
icndo 150 homens e 14 mulheres. A re
Celta ioi de 17 :649$700 rô., a despeza de 
SI' :8053066 rs.,pelo quc a differença foi 
~upprida pelo- thesour.a provincial. 

CADEIA DA CAPITAL. - O presi
dente desapropriou _ .. terrenos e prediDs 
para servirem á nOva ca-deia, que seria 
'CoIlstr.uida 'eln condições de belleza, se-

. gurança e commodidade. A desapropria
ção subiu a rs. 18 :000$000, e opportuna-, 
mente a cadeia existente teria destino 
legal. 

CA TECHESE. - O director geral dos 
indios 'era o brigadeiro Luiz Joaquim de 
Castro Carneiro Leão. Não havia dados 
sobre o estado das terras destinadas ~,J 

aldeamento dos Pinheiros, Baruery, Ca

,.",pucuhyba, S. Miguel, ltaquaquecetuba, 
Escada e M. Boy. Taes ald·eia:s eram no
minaes; a de ltariry tinha alguma vitali
dade, porém achava-se sem capellão, 

nem instrumentos agrícolas, O aldea
mento de S. João Baptista decahia; a 

ter-se. Estava perdida a esperança de 
uma catechese regular, por falta de mis
sionari08 e estabelecimentos de instruc.
ção, agricultura. e industria, sendo o 
mais certo que sóment·e o progresso das 
eJstradas e colonisaçâo civilisaría as re
giões onde se achavanl -os aldeamentos. 

THEATRO S. JOSE'. - Feita a en .. 
campação pelo conselheiro Pinto Lima, 
então presidente da provincia, o dr. J oã"o 
Theodoro procedeu á liquidação daqueJ
le acto de grave responsabilidade. O as
sumpta foi ,estudada a rigor, com a 
maior publicidade para provocar dis
cussão e ter o governo opportunidad·e de 
evitar erros. A parte liquidada subiu a 
47 :000$000 rs., cujo pagamento fez-se ao 
capitão Antonio Bernardo Quartim, que 
o recebeu em let-ra-s a prazo, datadas de 
28 de julho de 1873, vencendo-se a ul
tima a 17 mezes da data. Foram-lhe 
adiantados 4 :000$000 rs. em dinheiro 
que seriam deduzidos do que tiv·esse elle 
ainda de receber. 

INSTRUCÇkO PUBLICA - Ia-se 
regenerando gradativamente est·e ramo 
de serviço publico, sob a direcção rio 
dr. Francisco Aurelio de Souza Carva
lho. A formação de bons mestres tem 

I sido um dos s'eus principaes cuidados. A 
confrontação dos exames no anno de 
1873 com os anteriores de 1870 a 1872 
mostra ·0 seguinte: - em 1870 apresen
taram-se 102 candidatos, sendo repro· 
vado 1; ·em 1871 apresentaram"se 102, 
sendo reprovados 4; em 1872 apresen-

. 
taram-se 79, foram reprovados 6; em 
1873 apresentaram-se 23, sendo reprova
dos 9. 

O professor particular Antonio .Hen· 
riques Telles contractou a instrucção de 

• 

12 alu111110s pobres, mediante a remune· 
ração de 50$000 rs. mensaes, durante 
dois annos. Em Mogy-Mirim abriu-se 

• 

. de S. Sebastião do Pirajú achava-se em 
completa desorganisação; a do Tijuco 
Preto não ti'nha condições para man- J 

uma €S'Cola nocturna mantida pelas 10-. 
jas maçonicas: "União e Fraternidade 
Mogymiriana". Na capital a loja Ame
rica mantinha tambenl 'unIa escola no
cturna, dirigida pelos sr'l. Francisco An-
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t onio de Moura e José Luiz Flaquer. 
Dirigiam e fiscali savam a biblíotheca • 
escola os 51'S. dr. Americo Brasilico te 
Campos, Vicente Rodr igues e Luiz Ga

'ma. Fundou-.se na capital, por iniciativa 
do dr. Carlos Leoncio da Silva Carva
lho a - Sociedade Propagadora da Ins--trucção Popular - , cujo programmo. 
comprehendia o ens in o prÍmario, secun 
dario e superior. As aula s seriam gra 
tuitas e francas. H.,via interesse pelo 
desenvolvimento da nascente as-sociação, 
cujas aulas primarias deviam' abrir-se 

• 

brevemente, sendo digna de todo o Jou-
o vor a devotação patriotica e humanitil 

r ia do fundador da sociedad e, diz ia o , 
presidente. 

REPARTIÇOES PUBLICAS. - Ü 

presid'ent e separou os cargos de thesou · 
r-e iro de fazenda geral e provincial que 
até então eram exercid os pelo coronel 
Joaquim Flor iano· de T oledo, ficando a 
separação pendente da approvação da 
assembléa. A Secretaria do Governo 
eompunha-s-e de J offieial maior, 4 sec
ções e archivo. 

LEGISLAÇÃO PROVINCIAL E 
ACTOS OFFICIAES. - Contractou-s e 
com o coronel P aulo D elphino da Fonse
ca a sua publicação.; e encarregou-se ao 
dr. José Candido de Azevedo Marques 
a, orga'nis-ação d·e um indic e para se co
nh ecer a legislação em vigor, e ser tam· 
bem uniformisado o direito provincial, 
que se achava em grande confusão. 

• 

ACTOS LEGISLATIVOS. - O pr e-
sidente não sanccionou div'er-s as leis, en
tr e as quaes se destacavam as seguin
tes: - concedendo privilegio ao barão 
do Tieté e coronel Joaquim Sertorio pa
ra ·estrada de lerro de Limeira a M ogy
Guassú; dito a João Antonio Baptista 
Rodrigues para es trada de ferro de Ipa
nema a Botucatú; e' a F aro & Cia., de 
Ubatllba a T aubaté ; con<:edendo priviJe.· 
gio ao bacharel Antonio Pereira Pinte 
para estrada d'e ferro de Xiririca ácida ·· 
de de Castro no Paraná; e ao commen
da dor Joaquim Fernandes Cant inho So-

brinho pa'ra estrada de ferro de Sete 
Barras a Itapet lllinga; a.posentando o 
engenheiro José Porphirio de Lima. Foi 
revogado o art. 2.' do ,-egulamento de' . 

8 de maio de 1870; e foram approva dos 
varia s artigos e posturas de camara~ 

nlunicipaes do interior. 
DIVISÃO ECCLESIASTICA. - Exis

tiam na provincia 144 egrejas parochiaes 
e 5 cap·ellas curadas; vigarios collados, 
18; encommendados, 116; coadjuctores, 
20 . 

• 
• • 

Terminan do seu relator io de 1874, di
zia o presiden te : - H A norma de di .. 
recção que sempr-e me g uiou fo'i es ta: 
- em política, os interesses superiores 
e transcendentes de harn10nia, confra
ternisação ~e - justiça ; só t enho enCOll

-trado opposição sys t ematica nas paixões 
• 

imp-etu osas do egoísmo contrariado, ou 
na seita , da intoler'ancia, fanatismo e 
guerra ímplaca vel ao adver sario" . As 
paixões aealmaram-se diante do gover 
no mod·erado e g eneros o qu e, sem odio;; 
nem caprichos, acceitava censuras, quan
do justas, e, direc tamente, as pulverisa-

I va pela imprensa, quando fa lsas e ma-o 
levol"s. A poli tica elevada caminhava, 
por tanto, muito placid·amente. Na ad
min istraçã.o, o m elh or crit erio fôra Q. 

auxilio franco, dedicado e efficaz rece
biclo. do s chefes de repartições. 

"O'. meu gove rn o, dizia O dr. JoãG 
Theodoro, foi dom inado por ·formulas 
simplificadas e subordinadas a ide ias 
capi tae·s de justiça e prudencia; seria 
escravo da 'pr imeira, se além de uma 

ivontade energi ca fosse dotado de intel
ligencia, actividade e força .quasi divi
nas. Os' que governam, não podem pres
cindir da mobilidade dos meios, derc
gras prudenciaes. Solicito da assembléa 
a continuação d e sua benevolencia e de 

- o 

seu esclarecido . auxilio". 

" 
• • 
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Em seu ultimo relatorio apresentado 
á assernblêa no dia 14 d·e fevereiro de 
1875, o presiden t e fez exposição porme

. norisada da sua administração que fin 
dania a 30 de ma io segu inte : 

REGULAM ENTOS: - Foram exp e
didos os seguintes; 

1. ' - Do Inst itutod·e Educandos Ar
tifices,. para pleno cumprimen to da lei 
n.' 26 de 5 de julho de 1869, ar ts. 6.' 
a 9. 0

. • -2 .° - Regulament-o interno par-a me ·-
1hor execução do precedente. E' datado 
de 25 de julho ult imo. ' 

3.' - Para a Escola N ormal, de 9 de 
maio de 1874, em observancia áo ar!. 16 
da Lei n.' 9 de 2 de março desse anno. 

4.° - Para o ensino primado obríga
t ori<>, de 5 de junho do anno passado. ' 

5.' - Para a Secretaria do Governo, 
r efundindo nel1e todos os anterior·es 
( que ficaram em vigor) e distr ibuindo 
serviços pela Secretaria Militar e Re
part ição de Obras Publicas . E' datado 
de 5 de agosto de 1874. 

6.' - Para c1assifi.cação, reparos t 

conserva ção das es tradas provinciaes e 
muniÓpaes. E' datado de 21 de agosto 
d e 1874. 

7.' - Para lot erias provinciaes, de 21 
outub r·o de 1874. 

8.' --;- Para cr·eação de um Inst,ituto 
Vaccin ico, de 28 de dezembro de 1874. 

Diúa o presidente; - "Bstão prolll ' 
. ptas as bases para o Regulamento ge

ral do Corpo Policiaes P ermanentes -
revogandd todos os preceden tes. Dei 
xei de exp edil-o, por ser conveniente 
esperar solução do Corpo Legislat ivo a 
re'speito do ult.imo projecto de lei de 
. força approvado na s·",ssão do anno pr e
cedente, cuj.a redacção deixou de ser vo·· 
tada. Consagra providencias novas' que 
modificam dis'pos ições r egulamentares. 
A col1ecção completa e commentada de 
t odos os Regulamentos Provincia'es , de 
que tratei no ultimo Relatorio, está qua
si toda impressa, cessando. dest 'arte o 
cháos que pe r turbava es ta ord em im-

portan te do serviço publico. O archivo 
da Secr'elaria precisava de reorganisa
ção. Estão alli depos itados papeis de 
g rande interesse, e ou1ros que se pren .. 
dem á historia soc·ial e politica de no.ssa 
provincia, e que difficilmente poderiam 

• 
ser consultados. Formulei com aquell, 
fim as Instrucções que a este acompa-
nham" . 

/ 

CONTRACTOS. - Foram celebrados 
os seguintes : 

L' - Com Jacob Frederico, para cons
t ruir no Jardim Publico um pavilhão 
d·estinado a botequim (2 de maio de 
1874). 

2.' - Com a Camara Municipal da ca·· 
pi tal, para ceder os terrenos em que de
ver ia ser construído o edificio da E s
cola Normal, (15 de maio de 1874) . 

3.' - De 16 d·e maJio de 1874, para 
uniformisar-se com o Decreto n. 5.607 
de 25 de abril de 1874, clausula 7", o 
contracto 'Para via ferrea de ' S. Paulo 
a Rio de Janeiro, dando maior impulso 
e credito a esta grande empreza. 

4.' - De 4 de julho de 1874, subven
cionando a Associação Colonisadora da 

• • 
prOVll1'Cla. 

Em 17 de agosto de 1874, com o co
ronel Paulo Delphino da Fonseca, para 
publicação dos actas oHiciaes. 

Em 29 d·e agostO de 1874, com S e
bas tião Gomes da Silva Belfort e Char
les Bernard, para construcção de uma 
estrada de ferro econ<>mica, por t rac
ção an imada, entre o po rto 'de Ubatuba 
e a cidade de Guara t ingu·etá, . com urn 
ramal a Pindamonhangaba, sem privile
gio e s·em garantia de juros. 

Em 2 de setembro de 1874, com o ma
jor Bene<iicto Antonio da Silva, para 
forn eciment{) de pedras des tinadas á ca
deia, qu.e tem de ser construida nesta 
capita l em fre nte á Penitenciaria . 
. Em 3 de setembro de 1874, com o dr. 
Octaviano da R ocha e F ernando An
tonio Pinto de Miranda para il!urriina-
ção a gaz das .oidades 
deste da ca'Pital. 

e villas ao nar-
• 
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Em 16 de s·etembro de 1874, com a 
directoria da Companhia de Estrada de 
Ferro de Rezende a Areas, concedendo 
garantia' de juros de 7 % ao anno sobre 
o capital que se despender até o maxi
mo de 1.200 :000$000, na p'arte compre
hendida no t·erritorio desta provincia. 

Em 29 de ·s·etembro de 1874, com o 
gerente da Companhia de Carris de Fer
ro desta ca1Jiital, para conducção' de pe
dra-s destinadas á nova cadeia (desd ç 

a estação da Luz). 
Em 27 de outubro de 1874, com Jay

me Dias, para construc-ção de um cha·· 
let no jardim ou passeio publico frontei
ro ao mercado. 

• 

Em 20 de novembr-o de 1874, com Bcr-
nardino da Rocha Carvalho, para na
vegação a vapor da Ribeira e outro" 
rios da comarca de Iguape, com sub
venção annual de 12 :000$000 rs. sem pri
vilegio, por 20 a,nnos. 

Em 4 de janeiro do corrente anno 
contractei, com Eduardo Pons, o ensi
no de musica a 18 alum:nas do .Se:rnin'ario 
da Gloria. 

Em 19 de março de 1874 e 27 d·e ja
neiro do corrente anno, foram celebra
dos 2 contractos com o superintend·ente 
da Estrada d.e Ferro de Santos a Jun
diahy, para fornecimento de 500 tubos 
de ferro de 8 pollegad'as de diametro ex
terior,e 1.260 de 4 e meia pollegadas, 
destinados para o abasteclimento de agua 
na freguezia de Sa.nta Ephigenia e J ar
dim PublicO'; e Iparte com o fim de me
lhorar a canalisação para a freguezia da 
Sé. Ultimamente, em 12 do corrente, 
contracto de garantia de juros á Com
panhia Sorocalbana sobr·e O capital ad
dioional de 1.800 :000$000 r •. 

PROVIDENCIAS. - Para execução 
integral da nova lei sobre estradas e 
respectivo regulamento, a Insp·ectoria 
de Obras Publicas organisou uma clas
sificação de -estradas pr-ovinciaes e 
municipaes. Sobre materias heteroge
neaJs, porém notaveis pelos seus resulta
dos, ou pelas difficuldades vencidas fo-

I ram expedidas as seguintes: - Com () 
fim de dar já começo aos trabalhos da 
Escola N armaI e do ensino ohrigatorio, 
foram publicados editaes para matri
culas, que deveriam ser eHectuada,s no 
periodo de L' a 15 de fevereiro assim 
como expediram-soe ordens para que fos
sem feitas as circumscripções t·errito
riaes, ainda quando os conselhos de ins· 
trucção não estivessem completos. 

, 

Dizia o presidente: -,- "Compenetran-

do-me da necessidade de completar-se O 

num'ero legal de aprendizes· marinh1eiros 
com sua séde na cidade de Santo,s, man
dei publicar a distribuição, por mim fei-

• • ta, do numero de m',enor,es que os JU1-

zes de orphãos ou auctoridades poli
ciaes de cada termo da província, de
veriam remetter. Fiz _pr'eceder de uma, 

exposição resumida do destino asslgna
lado a essa companh\a de menores, e de 
suas vantagens futuras. Consta isto do 
annexo n,O 27. Para qu·e não perl1lane-

•• • 
oesse estaclOnana, cumpna tomar-se 
este 'expedienteeffieaz, que já alguns 
fruetos tem produzido. Em lugar com
petente indicaremos pre-cisarnente os re
sultados. Um outro mal gravissimo que 
affectava o Ínter,esse social, e immedia
tamente os reclusionarios da Penitencia
ria,er'a a extrem'ada limitação do p~

culio. 
Os condemnados, que haviam cUlnpri

do suas penas, sahiam absolutalnente 
destituidos de meios, recorrendo á cari
dade publica ou a novos crimes para 
retirarem-se da CapitaL Esta situação 
deplorave1 removi. ordenando que o pe
culio fosse generalisado, sem excepção 
alguma, em favor de todos os presos, e 
na razão de 25 % sobre s'eus salarios, 
a contar-se d-e 1.' d·e julho de 1874. Uma 
,outra innovação, que approvei, devido á 
solicitude incansavel e esclarecida do' 
actua! director, Joaquim Mariano Gal
vão Bueno, foi a celebração de contra
ctos com negociantes ou pr-ofissionaes 
desta cidade para maior desenvolvimen
to d,asdiv,ersas industf-Í'asexer-cidas na!'" 
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_e11e estabelecimento_ Os resultad()s -
têm sido, reducção de despezas, apedei
; _mento dos ohjectos manufacturados 

. ; adiantamento industrial dos condem
"ados. Ha 7 officinas,cujo ·ensino é con
Eado a mestres' zelosos e peritos; pe-
2:a3do unicamen te aos cofres publicas o 
pagamento de um, que ha mais de 10 
annos dirige a officina de alfaiate; os 
outros são pagos· pelos contractantes. 

. Ainda, proyoc-a-do pm iris'taneias das 
auctoridades policiaes, e ultimamente. 
pe lo conselheiro delegado de policia da 
capital, encarreguei -o, de accôrdo com 
o direc tar da Penitencio.ri.a, de construir 
alJi uma prisão destinada a condemna
dos morphetícos; pondo assim termo á 
communhão que até hoje se tem dado 
na cadeia des'ta cidade. 

O ,governo' geral, attendendo á expo
<içãaque fiz, e á requisição do dr. 
chef.e de 'Polic·ia, expediu as ordens de 
3 e 26 de dezembro de 1874, auctorisan
do as coIlectorias geraes a supprirem. 
com os saldos disponiv'eri,s ás estações 
fisca es provinciaes, afim" de habiíital-as 
a pagarem pontu'alment'. a f(}rça poli
eial. Era ha longos annos ' o principal 
obstaculo ao engrajamento da policia 10-
eal , á manutenção da discípling. e á hôa 
,,-"'<ecução do serviço. Além. da neces·s i- . -dade,em que ficavam às delegados ou 
sub-delegados de policiá de enviarem um 
guarda de confiança, para perc·arrendo 
grandes distan'cias, r eceheretn' no The
souro os vencimentos da força destaca
da, oecorriam a demora de pagamento 
durante mezes, e o perigo de .extravio 
dos dinheiros recebidos. Tudo isto está 
sanado com. a 'providencia tomada pelo 
governo geral. 

' •. 
Deixando de assignalar genericamen-

• • • • 
te outros serVIços, .apontare!, como PrI-

meira fo rça de vida e prosperidade ad
ministra;tiva, a aptidão dos chefes no
meados para ' dirigirem repartições ou 

bl ' " empresas pu lcas _ 

ESTRADAS DE FERRO. - A Soro
. Qlhana tinha des pendido a quantia de 

5.410 :837$077 rs. e reconhecido ser insuf
ficiente o capital de 4.000 :000$000 para 
conclusão das obras, sendo o capital 
garantido 'pela provincia de réis ..... 
5.800 :000$000. A companhia obrigára-se 
aconstll"'uir e :a entregar -dentro de um 

anno a estrada de Ipanema a Sorocaba. 
E sta compan·hia já então ei"a C0 1 ~::;i

derada como grande empresa. 
A PauliSlÚl continuava no de.envol·,i

menta das suas lirubas e J.evan'tou den
tro da1 provinda o capital neces.sario 
para o s·eu prolongamento :le Campinas 
a Rio Claro. Estav.am em estudos as 
construcções de Rio Claro em deante e 
a exploração fazia·se "Com rumo a San· 

t 'Anna do Parnabyba, pas·sando por São 
Carlos do Pinhal e Araraquara; de A,a-

• • r,aqU'ara g'egUlT1a 

Jaboticahal. As 
para Rib-eirãosinho e 
maiores diff.iculdades 

achavam-se entre a cidade do Rio Claro 
e as vertent es do Ribeirão d·a Onça. 0, 
estudos foram feitos, pelo engenheiro 
dr. Francisco Antonio Pimenta Bueno, 
com ·criterío superior ecomprehensão 
d09 elevados interesses provinciaes; e 
as plantas, levantadas para bitola larga 
ou estreita. 

A Mogyana concluira os t rabalhos 
prel iminares do trecho Campinas-Jagua
ry e j á tinham sido feitos ·os estudos 
até Mogy-Mirim e do ramal do Amparo, 
em tres s'ecções com o total de 105 ki
lometros. O capital garantido era para 
o maximo de 3. 000 :000$000 rs. e já ~s

tavam realisados 800/0. 
A Bragantina tinha garantia de juros 

de 7 % s (}bre o capital maximo de réis 
1.800 :000$000. Esta ' estrada devia seguir, 
segundq alguns, directamente de Ati
baia á c'apital; havia porém, out'ros que 
pensavam dever a estrada seguir pelo 
vall e de J undiahy, entroncando-se na In
gleza, nas proximidades do Belémzinho. 
Faziam-se as explorações para firmar 
o traçado. A proposito de privilegias so
licitados para estradas de ferro na pro
vincia de Minas - (de Sapucahy -
Bragança ou Rio Verde - es t rada de 



-- 498 -

Íer ro D. Pedro II), o presidente trans" 
creveu notavel parec·er do Instituto Po
lytechn ico Bras il eiro f irmado pelos en
genheiros André ' Rebouças e Luiz Au
gusto deOliveir·a, com data de 16 de 
dezembro de 1874. 

. ~o mesmo relatorio o presidente trans

creve u um artigo do Jornal ' do Com
mercio de 22 de janeiro de 1875, con
trario á linha Bragantina. 

A Ituana elegera nova directoria á 
f rent e da quál se aohava o dr. Fran-

. 
cisco Xavier P aes de Barros (barão de· 
Ta tuh}'). A linha re clamava não só ur
gen te s reparos, mas tambem a compra 
inadiavel de m a terial roda n te. O tra n-. 

sito de passageiros excede ra á expecta
tiva. A const ru cção · do s ramaes -P iraci 
caba e Capivary faz ia- se com rapid·ez. 
A situação fina,neeira da companhia não 
era bÔâ. 

A estrada d e ferro de - Areas a Re
zende -' organisára-se com o capital 
garantido de 1.200 :000$000 r s. , a juros d e 
7 %, já es tando a pprovados planos e 
plantas. O t raçado e ra es te : partindo da 
cidade de Rezen de, acom panharia o Ri. 
be,irão Sesmaria - até pert o do Formo
so, t omando dahi a direcção - Sant' An= 
na dos T 6co·. , - S. Josê dos Barreiros e 
Areas -. 

• 

A Ingleza (Santos-J undiahy), tinha 
nos seus 139 kilometros um trafego ex
t raClrdinario ; a sU'a rec eit a elevou-se 
mu ito: nos cinco primeiras mezes d-o 
exercicio' de 1874-1875 (julho-nov·embro) 
foi de 992 :356$500 rs. liqn idos. Consti
tuiam as duas pr incipaes linhas da pro
vincia as estradas - Santos-Jundiahy -
e :..- Jundíahy-Campinas. Sua co n'serva
ção er a perfeit a ' e raros os a'ccidentes. 
Em 29 de agosto d·e 1874 celebrou-se 
contracto com S ebas ti ão Gomes da Sil
va B elfort e Charles Bernard para 
cOllst rucção de uma estrada de ferro por 
tracção animada entre o porto de Uba
tuba e a cidad;e de Guaratinguetá, com 
um ra ma l a Pindamonhangaba. A com _O 
panhia devia incorporar- se dentro d e 30 

mez:es} co m·eçar a co-nst rucç ão no . prazo 
de dois afinOSe estar conc1uida no fim 
de ' cinco. 

A estrada de ferro do Belém de Juno 
diahy não estava ,começada e a do Ba
nanal á Barra Mansa obtivera proroga
ção de p'razo para os seus trabalhos • -
Esta estrada dever ia ligar as cidades de 
Barra ,M ansa a Bananal. Até 31 de de-

, ' 

zembro de 1874, a provinda tinha 381 ki
lametros de linhas' ferreas concluidas, 
com o capita l garantido d e .. . ..•. ... 
30.750 :000$000 Ir s. dos qu aes pouco me
nos da metade já realisados. 

NAVEGAÇÃO A VAPOR. - Fazia
se a ' da Ribe ira ·t rios de Ig uape com 
su bvenção a n nual de 12 :000$000 rs. e 
privil egio por 20 annos. A companhia 
de Nav egação Fluvial Paulista fa zia a 
navegação do rio Piracicaba e T ie.tê, en
tre a cidade de Constituição ·e O Porto 
da V iUa de Lençóes. Fôra requerido 
privilegio para navegação a vapor do 
Salto de Itú até á c.idade d e Tietê. Não 
s:e apresentaram concorre nt es 
navegação do Rio Pardo e 
Guassú. 

para a 
Mogy-

OB RAS P UB LICAS. Com obras . . " . ~ . 
no Intenor o governo gastou re IS • • • • 
481 : 1 25$2S~ as s im dist r ibu ídos: 

Com cadeias • • 46 :711$100 rs. 
Com matriz es • 31 :532$982 rs. 
Com hospitaes • 36 :952$310 rs. 
Com chafarizes 

, 

. 4 :000$000 r5. • . 
Com estradas • • 186 :956$460 r5. 
Com pontes • 131 :863$941 r5. 
Divers.as • • 43 :108$460 r5. 

481 :125$253 es. 

As ob ras realisadas na capital por ar
de do. presid-ente " foram tant·as e tão 
. , . ' 
Important es qU e e necessa r ío t ranscre-,.-, 
vel-a5 do relatorio: 

"Uma extensa rua ,de 1.144 metroade 
comprimento e 18 de' larg\1ra, no bairro 
da Luz. Era necessaria para isolar o 
projectado edific io da Cadeia, e ampliar 

, . 
65 recurs·os d,e edif icação. 
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.'lelhorarnentos notaveis 
Pary e do Gazometro, e 
aL :-rado deste nome com . , 

das ruas do 
do extenso 
2.000 metros 

de comprimento (approximativamente) 
e 12 metros (termo médio) de largura.' 
São proJongaml'e-ntos da'qudla, pondo-a 

. -em commulllcaçao com o centro da ci-
dade. 

Alargarn,ento, calçadaS! com lages de 
Itú, muros com grades de ferro na rua 
Municipal, que é uma continuação das 
precedentes. 

Segurança da face lateral do Palado, 
com gigantes de pedra e tijolos, fOr
mando-.se em frente um espaçoso lar
go, que, evitando encontros frequentes 
de carros e desastres continuados que 
ali se davam, tornou de agradavel as
pecto o que anterior"mente era descomu
nal deformidade. 

Substituição dos' terrenos paludosos e I 

miastriatkos, em frent·e ao M,ercado, por, ) 
um dos passeios mais aprasive-is e sau
da veis. 

BeIleza e segurança do Morro do 
·Carmo, medonho outr'ora por suas alta:, 
e ruinosas' mur.alha,s de pedra. 

Abertura da; rua do Hospicio até a 
ponte da Moõca, e melhoramentos in
'ca1culaveis realisados, que em poucos 
annos a tornaram um dos mais bellos. 
lugares de recreio e distracção da Ca
pital. Foi um dos trabalhos mais dis
pendiosos pelas grandes e importantes 
obras d'arte construidas á margem do. 
[-io. As notaveis '.escavaçõ,es dpjeradas. 
sobre o alto -morro, que até então não: 
dista Vá mais de 6 a 7 metros do Hos- . 

. picio de Alienados, contribuindo para 
• 

tornal-'Ü muito insalubre, humido e som
brio, produziram uma notavel transfor
mação, abrindo diante daquelle edificio· 
Um vasto e espaçoso largo. 

Além desta vantagem, deu-se a incor
poração de grandes terrenos desapro-

• 

p,'riad-os, ,qu-e ,a1companhavam arna.rgem; 
. à.otio, por fórrna tal, que hoje a .parte : . . , -

adjudicada áq·uelte Hospicio tem· por to-

A construcção da rua do conde d'Eu, 
ele 982 metros de extensão e 13 de lar

gm·a. Foi 'e é de todas as obras a mais 
popular, pelas consideraveis commodida
des proporcionadas á população da ,ex
tl1ema da Cidade,' no bairro da Gloria , 
e a seu cOll1ffi·ercio J evitando a ascenção 
por elevadas collinas e grandes voltas. 
Será o caminho natural ao lugar histo-

• 

rICO e memora vel do Ypiranga. 
A nova rua, que, regulari'1ando o grau" 

de largo dos Curros, facilitou extrema
mente a communicação dos habitantes 

· da Consolação e do populoso bairro do 
Arouche. 

Foram construidas com alicerces de 
pedra, muita solidez e estábilidade, cin
co pontes e mais de 16 pontilhões e 
boeiros de perfeita segurança.J 

• 
* • 

Na generalidade destas obras deram-se 
g~stos inevitaveis co-m desapropriações, 
aterros e extensas excavações. E' es
cusado apontar as r,eformas e ,impulsos 
dados ao J ardin1 Botanico; ,O abasteci-

. 
m~nto de agua na freguezia do Braz; 

· compra de 1.760 tubos para abastecimen
to igual nas fr·eguezias de Santa Ephi-. . 

genia e Sé; a imlnensa arborlsação das 
ruas, e outros s'erviços de ,maior impo!r
tancia. Tudo isto recebe sua justifica
ção em considerações economicas, que 
tão afastadas parec-eU1 de suas nature
zas. A capi,t:al, engrandecida, circumdada 
· de attractivos e gosos, cham~rá a' si os 

• 

· grandes propf-ietarios ,e capitalistas da 
provincia, que nella formarão seus' do
micilios, oUbe,mporarias e periodi-cas r,e
sidencias. O comn1ercio lucrará, am

pEanda seu COnSUlTIrO. As empr'ez'as_ -se 
fundarão COln os recursos vastos e ac
cumulados de seus novos habitantes. As 

· forças productivas .. da população, emfirr 
• fecundamente empregadas. -serao maIS 

Os factos . já vão .confilrmando estas .. 
das' as faces Iaterae-s e 'posterior, uma só 
divi~a natural ~ a do mesmo rio. 

_ apreciações, graças ,ás facilidades pra
i :)occionadas pelas linhas. Jerrea,s. A po-

-. , -
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pulação tem crescido extraordinari a
mente na capital durante o anno pre
cedente . .os alugueis do" predios de to
da s as classes subiram, como signaes 
da ,rarid:ade ou de insuHicie'nda; as no
vas 'construcções se multiplicam. 

Oshome,ns ri·cos e abastados procu-
:, rarão comprar casas de elevado preço 

na capital para effectuarem suas mudan 
ças, ou gosarem por algu m tempo das 
commodid"àes que afierece. Mais que 
tudo - o grande e edificante exemplo 
da familia Barros (v inda de Itú), em 
fundar.. uma i;.r..portantissima f.abrica de 
tecidos (a vapor), prenuncia o desenvol
vimento da industria fabril nesta cida" 
de, unica em · qu,e poder·á primar, e com 
a qual attingirá alto gráo de prospe
rid ad·e. Deixando, pois, de parte todas 
as vantagens çonquistadas em favor da 
salubridade, do goso, ·social, e "té da 
ordem puhlica e da amenidade dos cos
tumes, com Os melhoramentos e dis
trações innocentes! qu·e afastam os ho
mens dos jogos, da embriaguez, das as
sociações, de maledicencias, para o goso 
de mais suaves interesses, a·inda assim 
as m es'm'as leis ·ec-onomica,s s,anccionam 
os beneficios feitos a uma cidade, cuja 
grandeza deve ser para o extrangeiro 
o ·th er"ffiometro dos progressos da pro-

• • 
VInCla. 

• . . . . '. . . . . . . . -
Entre as obras realisadas na capital 

d estaca- se. o grande edifício que, em vir
tude de Lei, mandei cons truir para a 
E .. cola Normal e Instrucção Publica, si
tuado entre as ruas da Imperatriz, do 
Commercio e do Palaeio". 

• . . . , . • • • • • • • 

.. Apezar da segurança do edificio. <O 

rnei a resolução de ' eleval-a ao maximo 
grã-o, impondo dest'arte silencio perpe ~ 
tua a qualquer futura suspeita de :,dla 
de solidez, promovendo a tranquilhJa
de publica e preparando ao mesmo tem

po novos .e .espaçosos com modos aos 
serviços e inter esses da municip~l iJade 
ou do governo.· 

E finalmente deram-se as providen
cias para a construcção "da nova cadeia. 

INSTITUTO DE ARTIFICES.·-
Creado por lei provincial n.~. 26 de ·.5 
de julho de 1869, foi expedido em 3 de 
janeiro eLe 1874 reguí-a.mento pa<m sua 
execução. Seu director, o coronel NtmQ 
Luiz Bellegarde, <iera vigoroso impu lso 
á instituição. Funccionava em tre s vrc.::
dias situados nas proximidades da rua 

do Gazometro, alugados a 230$000 's. 
mensaes, os tres. A installação do In s
t ituto dera - se no dia 24 de junho de 
1874. O seu pessoal era de 20 emprega
dos. 

Funcciona vam duas officinas : - a:
faiataria e marcenaria; as aula s ~ ram 

de primeiras letras, cathecismo) mus;ta' 

instrumen tal e gymnastica, com GO 
alumnos, que logo chegariam a 100. 

INSTITUTO D. ANNA ROSA.
Sendo os estatutos approvados em 4 de 
janeiro de 1874. fundára-se Q Instituto 
d. Anna Rosa, com O legado de réis ... 
60 :000$000 d·eixados para tal fim pela 
sra. d. Anna Rosa . Seu testam enteiro ó 

barão de Souza Queiroz, paz em pratica 
a fundação desse novo Instituto, para 
o qual obteve don a tivos que muito au
gmentaram o legado inicial. 

CORPO DE EDUCANDOS ARTIFI
CES DA PROVINCIA DE S. PAULO. 
- Era de 61 o nume·ro de educandos 
que .aprendiam horticultu'ra, primeiras 
letra s, musica, gymnast iea e officios de 
alfaiat e e marceneiro. 

SEMINARIO DA GLORIA - De
clarou-se a variola no Seminario pelo 
qu-e foram tomadas medidas de isola
mento, a fim de combater a propagação 
do mal, num estabel ecimento de educa
ção. Cinco educandas achavam-se habi
litadas para o magisterio e duas casa
ram-se. O presid·en te, com o i!ltuito' de 
melhorar o futuro das educandas, con~ 
tractou para o S eminario professor de 
pi,ano .e 'canto, assignala'ndo o fac-lo d.·e 
ser notavel a vo~ação dellas para a .mu
sica. Entraram para a nova" aula 18 mo
ças e o piano adquirido custou réis ... 
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1 :100$000. O numero de 100 alumnas 
achava-s·e completo, e a aula de piano 
e canto não foi ampliada por motivo de 

• e-conomla. 
PENITENCIARIA. - Era seu dire

ctor o cidadão Joaquim Mariano Gal
vão ,Bueno. Tomaram-se \Provirl encias 
para a generalisação dos peculios a cada 
um dos condemnados, separação da pri
são de morpheticos, remoção d" aliena
dos; dur>êJnte oanno de 1874, 68 condem
nados foram a tacados de variola. Havia 
officinas de marceneiro, ferreiro, sapa
teiro, alfaiate, funileiro e chapeleiro, 
que produziam para pessoas certas, que 
con'tract aram por quantia mensal a pro
ducçã-o global dessas oHidnas. O pre
sidente preconisava 'o systema -de anno
tação adopfado para os productos da 
Penitenciaria. 

HO SPICIO DE ALIENADOS.-
Contava 22 annos de existencia. Urgia 
ampliai'!' (j ·edificio, (separar os se}Xos-, 
class ificar os enfermos, est abelecer pri
sÕes seguras e hygienicas. Os 10 :0001)000 
rs. vot"dos não eram sulifiCÍle>nt-es. D es
de a installação do hospicio (14 de maio 
de 1852) a té 31 de dezembro de 1874, () 
seu movimento !oi o seguinte: - entra
ram, 610; sa-biram curados, 207; sahiram 
não curados, 44; removidos para bRio 
(Hospicio de D. P edro 2.'), 4; fa!lece
ram, 274; existiam, 81. Em L' de janei
ro -d e 1874 existiam 76, entra ram durant, 
() anno 52, total, 128; sahiram curados, 
14; não curados, 7; fa!l eceram, 26; exis
tiam, 81. A dotação orçamentaria era 
insuHiciente e o presiden te propoz que 
o ordenado do director fo sse elevado de 
100 a 200$000 rs. mensaes. 

SECRETARIA DO GOVERNO. 
Dirigida pelo dr. José J ooquim Cardoso 
de Mello, era regulada pelo r egulamen--to de 5 de agosto de 1874. As tres re-
partições provinciaes, Secretar ia do Go
verno, Secretaria Militar e In spectoria 
Geral de Obras t'ublicas, funccionavam. 
por aqu-eUe regulamento, com m elhor 
divisão de trabal'ho. A Secretaria do Go· 

• . ver·no funccion-ava, Ieln'tão, com cinco 

secções e um archivo. O archivo acha
va-se em es tado de confusão, pelo que 
foi nomeada uma commissão composta 
doe dois m embros para organisal-o . 

REPARTIÇÃO DE OBRAS PUBLI
CAS. - O novo regulam ento déra im
pulso aos seus trabalhos. A p,rovi,ncia 

• 

estava dividida em 6 dis trictos d e obras . 
cada um sob a direcção de engenheiro. 
Estava sendo organisa-do o mappa das 
estradas - provinciaes e municipa·es. 

SECRETARIA MILITAR. - Pelo 
.novo regulament.o, tinha os seus traba-- , 

lhos positivados. S ei director era o aju-
dante de o.rdens da presidencia, capitão 
Antonio Rodrigu es Velloso Pimenta, e 
tinha dois amanuenses. A seu cargo es
tavam os serviç os qUe se relac ionassem 
com ü Ministerio da ,Gu erra, e força 
pol,cial da pr'ovinci-a. 

THESOURO PROVINCIAL. - O 
passi vo da provincia em 31 de dez-em
bro de 1874, vencendo o juro de 6 e 70/0 
era de 585 :000$000 rs . N o periodo que 
decorr'eu de L ' d e ja neiro do mesmo 
annO a 31 de dezembro 'foram feitos 
pagamentos pela provinda na impor
t'aneia de 279 :000$000 rs'. Os emp r-es ti
mos contrahidos ,n'e ss e mesmo Pletriodo 
foram de 175 :000$000. O -excesso, pois, 
dos -paga,mentos sobll',,: oempresümo foi 
de 104 :000$000 rs . 

No exercicio de 1864 a 1865, a divida 
passiva (maximo a que toem attingido) 
subia a 875 :515$190 rs, F oi ellaintegral
men te paga no anno fin anceiro d e 1868 
a 1869 isto é, dentro do perin-do de, 4 
annos. Entrletan to, as rendas de que dis
punha o Thesour o e m todo esse tempo 
intermediario apenas alcançavam meta
de ela que actualmente tem. 

Assim: 
Em 1864 a 1865 foi 'de l. 205 :030$055 
Em 1865 a 1866 foi de 1.173 :381$099 
Em 1866 a 1867 foi de 1 .205 :381$908 
Em 1867 a 1868 foi de 1. 593 :857$929 
Em 1868 a 1869 foi de 2.025 :086$693 
Ness e ultimo exercicio os direitos de 

sa-hida le~am eLe 8 %, " no vigente 
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~~.- ':; . ~; de -1- \« . Ante riormente esses 

.': :" : : IO~ eram de 7 e meio p or cento, nos 
:: ,,"' <; da L ei n." 30, de 1866. 

T..: ;- lll O médio . 

A receita arr ecadada no 
' . - . 

exercicio pr eceden te de 
1873 a 1874 foi de . • 

I st o é, sUple r ior ao termo 

1.440 :547$536 
- ------

2.828 :990$933 
~. _----

médio dos ou tros em. 1.388 :443$397 

E' ver"da.cfe qu e os juros de vidos á" 
estrad as de f erro sub iam a nnuahnente 
na proporção dos r ecebimentos de no 
vos capitaes. "Deve-seI porém, not ar, di -

zia O pres idente que, inaugurando-se o 
. tr af ego no corr ent e a nno de 1875 das 

- - . 
linhas ferreas de Sorocaba, ramal de 
Itú, Mogyana e provavelmente do Rio 
Cla ro, haverá com isso no tav el incre
m ento nas indus t r ias e nas r endas pu 
blica s, como tem acontecido com .as es~ 

t rada s de Santos a Cam pinas. Obser vo 
l!1a is, qu e a Com pa nhia P aulista, pelo 
excesso do r endimen to liquido, além dos 
100/0, já começou a indell1nisa r 'Os ju
r os pagos pela p rovinc ia e h a di sposi 
ções pronunciadas da Direct oIiia para 
paga mento integral na importancia de 
370 :000$000. Tudo isto contr ibuirá para 
r ep utar-s e de pequeno a lcan ce a divida 
da provinci a acima indicad a " . 

DEMONSTRAÇÃO DO PASSIVO DA P ROVINCIA EM LETRAS ATE' 31 

DE DEZEMBRO DE 1874 
~_ .. ~-~. _.~-=·~· .==."i-~'-=_-:·O_-~--~~-~. C''"-~. =. =.-~ .. ~-::_~.;--.,-~._:-, =.~. =~=,=~. ~-~'-"i'r=====;~.~"=' .• ~==;==~.~-==== , - _ n -- . - --- I _!_-..o_ 

I 
1 i Pr,emio DATA N OMES P razo I mpo'ftan cia 
, 

I . I ' 
=-=-1~'=·~=3-=··-~'-í ="·=='~=li==7A=fa=v~r=d~: : :---'~._-=+==--==:== .. = = = i==. =-= =- -= =-".""", --= 

• F ever eiro 
Março • ., 
Julho . · ; I , 
Agos to 
Setembro 

~) (10) I 

1874 

Agos to • 
Sletelnb ro 

D ez'embr·o 

I 
· I 

I 
I 

• 

•• 

• I • 

I , , 
I 

1 
15 
9 

18 
5 

28 
2 
3 

Major Lui z Pach eco • 

Barão do R io Claro • 

I Doming os de P.A zevedo -
Idem • • • • • • 

Barão de It ap'et ininga. 
I 

I 
Luiz Garci,a . • · I 

Caixa F,ilia.! . • • • 

Ba rão d·e Itap etin;ng a . ' 
• 

• 
· 

• 

6 70 
7 % 
7% 
7 70 
7 % 

6 % 
7% 
6 % 

12 m. 
60 m. 
24 m . 
24 m. 

48 m . 

6m . 
4 m . 

-, 

Imp~rtancia das letra& pagas pela pro

vincia no periodo de · 1." de janeiro a 31 

rle dezembro de 1874: 

. 

Empr es timos • • • • 210:000$000 

Theatro . • • • • • 47:000$000 
• • , " , . 

- ------- -, , . 

Casas desapropriadas . 

R éis . • • • • 

Sen<lo: • 

E x ercicio de 1873 a 1874 
Exercicio de 1874 a 1875 

- . 

50 :000$ 000 
230 :000$ 000 

000 74 :000$ 
46 :000$ 000 
50:000 $000 

10:000$000 
100 :000$000 

25:000$000 

585 :000$000 

22 :QOO$000 

279 :000$000 , 

244:500$000 
• -

34 :500$000 . 
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Deuwnstração dos emprestimos con .. 

ttabidos pela Provincia no periodo de 1." 

de laneiro a 31 de dezembro de 1874: 
• • 

Exercicio de 
~ .. 
,.c::xerC iC10 de 

Réis • 

1873 a 
1874 a 

• 

• 

1874 
1875 

50:000$000 
125 :000$000 ' 

175:000$000 

Não está incluida na demonstração 
acima a importancia de 32 :000$000, pro
veniente de desap ropr iações no ult imo 
exercicio da pme'S id-encÍ:a. A arrecada.çao _ 
das rendas provinciaes fazia -se par es 
tações, que tinham os nomes de co11 e· 
ctarias, barreiras e · registros. 

INSTRUCÇhO PUBLICA. - Rec e· 
beu novOs regulamentos (9 de maio c 
5 d·e juniho de 1874); o p.rirneiro sobr'e 
a Escola Nor mal e o segundo para o 
ensino obriga torio . Era pequeno o nu· 
mero de concorrentes ás escoLas - prima~ 

• n as, • por-que s eus Interesses eram p·equ e-

nos, convindo daIr-s.,- I"'es aluguel d.e 
casa para ensino. O presidente não se 
conformava com a fr-eq uencia mínima de 

• 

20 alumnos, pois luga res havia em que 
não era possível cons eguir esse num ero 

I e, entret anto, não convinha fechar a es

cola. 

Ta.mbem não 'era justo o de'sconto nos 
ordenados, quando o numero de alum-

• • 

no s fosse menor de 12. O governo ex· 
• 

pediu circulares . pa ra ser organisado em 
toda a prov incia o trabalho prepara to~ 

rio, com qUe s·e co:nhec'e"Ss'em as la,cunas 
do ensino e os m eios de sanal-as . A Es
cola NOJlllaJ funcC10nava -regularmente, 
ha vendO' esperanç'as de vel-a produzir 

. . 
bons ' resultados. Em Campinas fundára~ 

se urna as sociação denominada - Culto 
á Sciencia ~ cujo fim er·a manter um 

collegio de instrucção pr imaria e se
cundaria . Seu capital .inicial era de r éis 

73 :297$260. O collegio receb eria 20 alum
nos gratu itos, sendo internos 4, semi
in ternos 6, e externos 10. A ideia da 
fu ndação per t encia ao cidadão Antonio 

, 

P ompeu de Camargo, qu e em 1869 com-
prou por 10 :000$000 rs. a chacara apro
p'dada aocoHegio. A 12 ~e' j.aneiro de 
1873 inaugurou -se o collegio , sendo pre
sidente da directoria da assoc iação O c i~ 

da dão Joaquim Bonifacio do Amaral. 

Em 1874 o collegio foi vi sitado por S. 
A. o principe conde d'Eu, acom panhado 
do presidente dr. João Theodoro. Em 
Lorena funcc ionava a Associação Au
xiliadora da Industr ia P opular, a qua l já 
poss uia bibliotheca pub li ca e e'scola pri~ 

maria. Em Cunha existia ·a socieda<le -
Nova Arcadia - ,c-om aulas ' noctúrnas, 

confere ncias e bibliotheca. E s ta socieda
de eleger.a seu .sacio honorario ao. ·presi

dente J oão Theodoro, t endo installado o 

seu fun ccionamento t odo gratuito no dia 

7 de setembro de 1874 .. Na capital, a So
ciedade Propagadora da Instrucção Po
pular continuava com grande proveito 
na sua obra bemfazeja. 

Em Mogy-M i'nim exi stia a Associação 
da Instrucção Mogyana que rec·ebeu 
500$000 de auxilio, votado em lei. Ou
tros estabelecimel)tos havia na capital 

. . -e no oln tle1'1"Ür, m'a s por 'nao t ex'em Te-

mettido apontamentos não constavam 
do relatorio pres idencial. 

Eram deficientes os dados sobre a 
instrucção particular. 

SEMINARIO EPISCO P AL. - Alum
nos matriculados na.qu el1e anno . 100. . 

• 

Aulas estabelecidas 

1.' Theologia moral .' (inclusive o Di· 
re ito· canonico). 

2," Theologia dognia t ica (i·ncJusive ' a 
Escriptura Sagrada). 
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• 

Pequeno Seminario 

Aulas principaes 

3.' Ph i10sop,hia (dous annos). 
• • · '. 

4.' Rh et-orica 
• • • • • • • • • 

1.' de latim • • • • • • • • 
5 ... 2 .• d·e l·atim • • • • • • • • 

3. ' de lati m • • • • • • • • 

6.' Lingua Nacio nal . • • · . . " 

7.' Aulas liv!'es. • • • • • • ,. 

o pessoal da secretaria da "Inspecto

ria Geral da Instrucção Publica" com
punha-Be de che.fe, secr·etario, official, 2 
amanuenses_ e porteiro. 

EXlstjam na provincia: 

Escolas publicas masculinas . 

• AJumnos mala"icuJados. 

Alumnos frequentes. • • 

Escolas pubJi'cas feminina s 

AJumnas ma triculadas . 
Alumnas fr eq uentes . • . 

Aula de latim e francez 

Alumnos ma triculados • • 

Alumnos frequen t es. • 

348 
8.514 
6.838 

209 
5.208 
4.256 

I 

32 
28 

A·chavam-se vag,as 99 e:scol:a.s m-asculi-
nas e 31 femininas. 

INSTITUTO VACCINICO. - Devi

do á ep idemia da varioJ,a, qu e tanto 
affligiu a provincia noanno de 1874, 
essa repartição foi desenvolvida e func

cianou com mais vigor. Vinte e cinco 

munic ipios fora m acommettidos da ter

rível m oles tia, que fez maior numlero de 
victimas na capi tal, Rio Claro, Santos, 

Constituição, S. Roqu e, Pinda, Taubaté, 

Caçapava e Queluz. 

Em Stantos as enfe-pm!arias fora-m 
mantidas pelos cidadãos Nicolau Ver

gueiro e Camillo de Andra·de, que dis-

Aulas especiaes concomitantes 

Geometria, Physica, Astronomia, His
toria. 

M·athematica, His toria, Fra·n.cez, rngIez. 

Bis,toria, Geographi'a, FranClez. 

Hi'st-o-ria, Geograp.h ia, Arithmet ica. 
Historia Patria, Ge ogratphia, Aorithme-

tica, ,M usi.ca vocal. 

Geographia, HistOll"'ila Sagrada. 

AUe mão, Grego, Dese nho. 

pens.aram qua.lquer ·a uxi-lio opecUlniario. As 
despezas com a epidemia foram as se

guintes: - 34 :251$455 rs.. na capi tal; 

67 :893$708 r8., no interiOr, não incluin

do Santos. 

LDTERIAS. - Es ta vam sem exe

cução muitas leis concedendo loterias 

em beneficio de egrejas e obras publicas 
. 

Fôra nomeado thesoureiro o tenente co-

ronel Bento José Alves Pereir·a que logo 

clie·u começo á extracção denas. 

IMPOSTOS. - Era urgente a reduc

ção do imposto sobre o algodão, como 

medida de protecção a esta Iavo.ura, que 
definhava e d esapP3Jl"ecia por causa dos 

elevados impostos gravados sobr e ella. 

O presidente lembrava a taxa 'de 100$000 
,réis sobre ca-da escriavo que mudass e 
de residencia ou de do-mini'Ú, e mais a 
taxa fixa de 1 :000$000 rs. sob re nego

dante de escravos e c·ada um dos seus 
age nt es . A creação dest es impostos 

compensaria o desfalque no de algodão, 

evitando t ambem o desenvolvimento da .. 
vin.da de escr.avo.s pau S. Pau'lo vinda 
ess·a que .retardava a corrente da co

lonisação extrangeira. Era tempo de 

chamar a attenção dos legisladores para 

tão importante · assumpto. 
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ILLUMINAÇÃO. - Existiam na ca
pital 792 combustores nas ruas. A des

peza annual desses combustores foi de 

.,80 :020$481 rs.; em 1874 em Santos, du

nmte O m"smo anno, a illuminação d.a 
cidade cust9u 27 :233$710 rs. 

MARINHA. - Era capitão do Porto 
O ·ofücial J osé EduaTdo W·andel1k<>J.k. A 
Cotnpanhia de Aprendizes tinha 45 pra
ças convindo prehencher-se o numerO 
de 200, effe·ctivo normal da Compan1hia 
O presidente determinou que se com ple
toasse o s-eu numero com O rec-obhimJe'llito 
de menores vindos de todos os pontos 
da provincia, e cha-mou a attençã-o dos 
juizes de orphãos para , O caso. 

. 

SERVIÇO MILITAR E POLICIAL. 
- A força publica da provincia compu
nha -se de: Guarda Policial Local; Corpo 
de Permanentes; Companhia de Caval
laria de Linha; Companhia de Infante
ria de Linha; Contingente do 7.° Bata
lhão; num total de cerca de 1. 000 ho
men s. 

CRIMES. - Em 1871 deram-se 256: 
em 1872, houve ' 535; em 1873, abaixa
ram a 391, e em 1874 ·os· crimes sub iram 
a 467. 

DIVISÃO POLICIAL DA PROVIN
CIA. - Existiam 63 delegacias e 154 
sub-d elega.:ias . 

COLONISAÇÃO. - Fazia -se o servi
ço de int roducção de colo nos por inter
media da Associação Auxiliadora da Co. 
lonisação e Inunigração, Ou directamen · 
te pelos fazendeiros interessados. A Au · 
xiliadora introduziu de novembro d~ 

1872 a dezemhro rue 73, 480 c.olonos de 
vari·as p-ro.cedenci:as, cuj,as passagens 

importara m em 42 :447$727 rs. No anno 
de 1874 só vieram 9 colonos portugue
zes; e de 30 de outubro do mesmo anno 
em diante desembarca-ram em Santos 34.1 
jmmigrantes, na m~iôr parte italianos. 

HOSPITAES. - Funccionavam os de 
. Uhatuba; Santos, (cujo movimento fo i 
de 519 enfermos durante o exercicio d~ 
1873, 1.. . rue julho, a 30 de junho de 
1874, dos quaes restabeleceram-se 365, 

fa lleceram 121, cont inuaram 33); Jaca
rehy e ltú. O dos Lazaros da capital 
mantinha-se em proporções muito aca
nhadas. Por uma estatistica que não po
dia ser a·cceita, sem restri:cções, ex.is
tiam na provincia 466. morpheticos . 

SEGURANÇA I NDIVIDUAL E SO
CIAL. - ' Exceptuados os fa·ctos gra
ves occorridos em La vrinhas, Apiahy, 
Franca e S. Roqu e a prOvincia gosou de 
tranquillidade e segurança. Em Lavri
nhas houve con.flict o eleitoral do qual 
resultaram. diversos ferim·entos e uma 
morte . Em Apiahy, o fanatico Manoel 
Antonio da Cruz perturbou de tal modo 
a ordem ·e a paz publica, que se tornou 
necessaria a · ida para lá de uma fOrça 
de 51 praças de linha do exerci to, sob 
o com mando de um capitão. 

Em S. Roque, t rabalhadores da es 
trada Soro:cabana planejaram atacar a 
guarda da cadeia, lendo para alli se
guido uma força de 20 praças · e um te
nente. Em Franca, houve grande con-

• • 

flicto, apparecendo como seu principal 
autOr o juiz municipal daquelle t ermo, 
dr. Frederico do Nascimento Moura. 
Para lá seguiu uma força de 40 praças 

• 

e um tenente afim de rest abelecer e 
manter a ordem p·ublica. 

EXBOSIÇAO. - F'Ü; design ado o 
mez de ma io de 1875 para realisar-se na 
capital a exposição pr.ovincial dos pro
duetos e -obje<:t'Üs, que deviam s·er · en
viados á Exposlçã'Ü InkmacLonal de 
Ph ilade1phia, marcada para abril do anno 
seguinte. A commis·são central compu
nha-se dos drs. J'Üão da Silva Carrão, 
Bernardo Avelino .Gavião Peixoto, An
t'Ünio Agu·iar de Barros e Carlos Leon-

• 

cio da Silv" Carvalho, que ~e'ITI demora 
'niciar·am os seus tralnlhos. Pelo resul
tado já conhecido esperava-se que a ex
posição pr-ovincial alcançassle su·ccesso 
satisfactorio .. , 

CAIXA ECONOMKA.- No dia ·25 
de janeir'Ü de 1875 installou-se na capi
tal 'O Cons·elho da Cai",a Economica e 

. Monte de Soe·corm, reun;ndo-se sob " 
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~· : ,, :d~ õl c; a do dr, Clemente F alcão de 
Souza Fil ho os dir ector es coronel An
ton ;o Proos t Rodovalho, tenente coro
n e! Bento J osé Alves Pereira. e dr.s, An
to nio Agu iar de Barros e Joaquim José 
Vieira de Carvalho. Os v.encimen tos pro
postos pa ra ordena,dos annu,aes foram 
os s,eguintes: gerente, 3 :600$000 ; guar
da-livros, 3 :000$000 .rs.; escripturario, 
1:200$000 ; thesoureiro, 3 :000$000; peri
t·o, portei ro e conhnuo, 960$000 r s. cada 
um, 

O primeiro conselho fiscal nomeou 
para os referidos ca,rgos' os seguintes 
cidadãos: Domingos de Mello Rodrigue.' 
LoureiroJ. gerente; Fra n-cisco R aymundo 
Feneira, guard,a-livr'os ; João Martins de 
Azev,edo, thesoureiro; J oaquim Alve's, da 
Silva Lopes , per ito; Francisco ,Carlos 
Augusto de Andrad'e, porteiro-continuo. 
O escfÍ,pturario não foi nomeado. 

O M'onte de Soccorro começou com a 
qua,ntia d.e 25 :000$000 rs" qu e o pr.esi
dente tomou ,emprestados, a juro de 6 
por cent o ao anno, a o haráo de Itape-

, . 
Í'lnmga. 

CATECHESE. - Exi'stiam 11 aldea
ment'os , porém sómente 2 (S. João Ba
ptis ta 'e ltariry) podi'am ser considera 
dos taes. Cont inuava a falt a de mis-, 
sionarios, send·o vi sível a decadenda dos 

• 

aldeamen tos , 

. GUARDA NACIONAL, - Continua
v~. a ser um s·erviço nom:inal, pai,s que 
realmente pouco fa zia. Existiam 24 dis-
trictos de commandos 

• sup enores na ca-
pita! e n'o interior. 

ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. -
Exis tiam ci Tribunal da Re1a çã-o, 32 co -, 
marcas e 63 · t'ermos, dos quaes 51 com 
jui2je1s diplomados e 12 " e:unidos. 

AC'rOS O,RFICIAES, - ° de. José 
Candido de Azevedo Marques tinha já 
apres,entado o seu trabalho de colligir 
Os regulamentos proyinci~es com a's al

terações pareiaes, tirand,o as's im da c'on
fu sã,o em que se a<:hava o dir,eito pro
vin<:ial; com o coronel Paulo D elphino 

da F<lnseca ' con tractou- se a · publicaçã<l 

dos mesmos actos officiaes pela quantia 
de 18 :000$000 rs. annuae's, s endo réis . . 

, 12 :000$000 para os actos d'Ü gov,erno e O 

' re sta nt e para os da assemhléa. 
DIVISÃO EOCLESIAST KA. - Exis-. 

liam 147 fr eguez;a's , 5 C'apellas curadas, 
· 18 vigari<ls collados, 11 7 enc,ommendado. 

e 23 coadjuctorE's. 

ESTADO SERVIL. - As juntas de 
· classificação dos escravos, que tinham 

de ser libertados pelo fundo de em an
cipação praseguiam 'em s,eus trabalhos, 
não tendo porém se r eunido s irnultanea
m en te em toda a prov'ncia no dia I,egal 
de sort e que muitas dellas funccionaram 
em época di ver_sa. 

SO CIEDADES. - Durant e o anno de 
1874, foram appwvados 0 ·5 es t.atut·os da s 

· seguintes : - Mogyana de Beneficencia, 
Mogy-Mirim; Culto ~ Instrucçã.o, Fran
ca'; União Beneficente, Cap ital; União 

• e Fraternidade, Mogy-Min-im; Culto á 
Sdencia, Campinas; Nova Arcádia, 
Cunh",; Bibliotheca Francana, Franca; 
PrQtectora da Infancia Desvalida, com o 
fim de fu,n dar na c ap ita l '0 Instituto de 
D, Anna R osa ; Associaçãll Commercial 
de Santos, San t"s. 

SYSTEMA METRICO. - Começou a 
· vigorar a L' de janeiro d'e 1874. ' Foram 
· enviado s padrões dos r,es pectivos pesos 
e medidas ás camaras municipaes. O 

· governo provincia l deu todas as provi
d,enc ias par~a bôa execução ,ja lti 50-

· bresy~tema metrieü . 

TRABALH OS ESTATISTK OS , -
Achavam-se em l1otav~l a t raz·o, pel.o qu"e _ 
se tom aram providencias p·a.ra sua or-

: ganisação. F ez-se então a estatística ju
• diciaria dos a n,nOs de 1871 e 1872, com 
' muitos defe itos. O trabalho, porém, me
: lhor,01,l , e o governo encarr;egou a um 
-fun cc-ionari,Q o s-eguÍ1mento dos trab a 1 ho~ 

: e.statist',icos ne,oessarios para informa
, ções ao governo geral. 

RECENSEAMENTO. - R eali-sou-s-e , 
· o , da 

• 1874, 
• 

-
provinda 'n:o dia 30 de janeiro de ' 
em · 142 pawchia's, tendo as com -
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lnls-sões censitarias trabalhado com es

forço. A apuração de 116 parochias deu 
662.988 habitantes, faltando a apuração 
de 26 parochia,s, entr,e as qua·es algumas 
das ma-i'S impürtantes) como _ S. Paulo e 
Santos. 

CONDUCÇAO DE FARDOS. - Ves
pasiano Rodrigues da Costa, quando en
car.rega-eLo de conduz;'" v,olumes á pro
vincia de Matto Grosso,' abandünou-os 
(378) em Mogy-Mirim tendo o governo 
geral mandado _ arr.ecadal-üs, ü que se 
fez, recolhendo-'ÜS ao Rio ele Janeiro, 
via Santas. 

ESCOLAS PRATICAS. - O güverllo 
geral recomlnendou a cre,ação d-e escolas 

praticas de ag.ricultura, o que estava 
sendo tentadü. 

YPIRANGA. - Existia na Casa Ban
cada de - B. Gavião, Ribeiro & Ga·· 
viãü - a quantia de 3 :309$000 rs. des· 
tinada ao pr.ojectado- - rrt0l1U111ento do 
Ypiranga. Es_sa quantia foi r'ecolhida ao 
thesour-o provincial. A pedra rememo
rativa do grande acto d:a Independencia 
do Brasil achava-'se no palacio do go
verIlO; e o p.residente deliberou recollo· 
cal-a nü lugar de onde fôra retirada, por 
occasião <La estada na capital <Los mem .. 
l>1'os da commissão encarr·egada de fun
dar ali um monumento, digno do facto 
hi·storico que deve representar. Are
collocaçãofoi a -10 de maio de 1875. 

INDUSTRIA. - Já funccionava na 
ca'pital a impürt,ante fabrica de tecidos' 
fundada pelo major Diogo Antonio de 

-
Barros. A·ntes della, funccionava -em Itil 
a f.abrica tambem de tecidos do cidadão 
Luiz Antonio de Anhaia. Concluia-se 
,a montagem de fabricas semelhantes 
em Salto de Itú e Sor-ocaba, havendo 
taJmbem projecto de outra em Jundiahy. 
N/a) in-dust.ria agricola, O juiz d'e or

phãos de Casa Bml1ca, dr. Augusto Ri
heiro de Loyolla, fundara colonilas de 
-men-or-es or.phãüS' que, _ nã,o só apren-

diam leitura, arithmetica e calligraphia. 
maiS, com o m'esmo professor, dedica

vam-se á lavoura. 

• 
• 

PRIVILEGIOS. - Fmncisco Taques 
Alvim requereu par.a - explorar tuda n03 
valles do Tieté ·e Parahyba; Thomaz y 
Ma·rt-in, para fabricar papel de algodão 
em rama e folhas de arroz e milho ;An
tonio : Pereira Pinto Junior, para ex-o 

pIorar carvão de' pedra, petr-ole-o e min~
raes -em Tietê, município. 

ELEIÇOES. - Correram r·egular c 
tra,nquillamente, tendo "'p'enas havido 
tumulto em Lavrinha,s. 

COMPROMISSOS. ~ F-oram confir-
• 

m:a_dos ·os de. varias irmanda.d-es e ho,s-

p-itaes) em numero de oit'Ü. 

JARDIM PUBLICO. - Passou por 
grandes reforma,s e a sua tr,ansforma

ção deu ú resultado esperaDO de -estar 
sendo frequentado. Além da influencia 
nos habitos de soci,aJi,d"de, ·a translor
mação desse 10gm·doUll"o publico des-en
volvlen o s-erviço dos bond.es. O presiden
te não acc-eitou a proposta para krios·· 
~es no J a,rdim, pois a planta apresen
tada pelo interess'ado não s-a tisfazia. Ha
via p_rivilegio para tal construcção de 
kios:ques, 111,as caduoou, e ° presidente 

; opp'Oz-se te11!azmente á'S .prete.nções do 
c-onoes'si-onario 2..- J oaq-uim Eugenio de 

: Lima. Este propozcontra o gov'erno 
uma acção no valor de 120 :000$000 . rs., 

:·e oom elle a presidenci:a tr;avou lucta 

iu,diciaria e administrativa n" delesa da 
,provincia. Tudo, s'e origi.nou de haver' a 
assem'bléa provincial concedido privile-

· gio por 40 annos para ,a construcção dos 
· ta·es kioskes. (Lei provindal l1," S2 de 
· 14d·e abr,i! de 1873).· ., 

AGUA POTAVEL. - Havia grande 
: falta, principalmente no Braz. Construi-

ram-se dois chaf.ar-izes par<1: minorar a 

• neeessidade publica de agua potavel. 
• Para o abastecimento das freguezias de 
• Santa Ephigenia, Jardim Publico e Sé , 
• ünham sido comprados 1.700 tubos, cujo 
: a'ss,entameht-oem br-ev·e começ.aria. Para 

· o abast.eqimento d',agua á c-idad·e de , 
- Ig;uape o governo entregou a quantia 
, . 
· de 7 :000$000 rs., em duas prestações e 
, dois exer<:icios. 
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T H EA TRO S. JOSE '. - Dizia o pre
,ident e : - "Em 5&e novembro de 1873 

',- " 

os engenheiros Anton·io Cavalcanti de 
Souza Raposo e João Pedro de Alm eid a, 
t endó eJGam111ado este edificio, emittiram 
p are-c~r sobr-e a ' 'Sua s e-gurança. Dess,e 

exame consta que o madeiramento do 
• 

tlect·ü, composto de t es'ouras re·foüçadas, 
• 

·o f.f.erece eXQeSSO de solidez, que au-
gmenta o· peso geral do edHá·cio, com .que 
com.prime o· solo ; que a pa.rede do lado 
da rua d'a Es pe rança soflr·eu aba t imen .. 
to em c Ol1 ls,equ'en-cia da compr essibilj-da

de do solo; m as sua es tabilidade, com
pr ova.da por uma dezena de annos , in

duz a crêr qu e esse abatimento atti-n
gi!u s~eu I~mite, e que o terr eno , tornado 
assim inco,mpr.e'ssivel, oHef1ece a pr·eci-

• • • 
sa reSlst.enCla. 

Acon;sselha m a lgumas precauções para 
ga r,antir O edifit io contra a infiltração 
das aguas pluv' aes, b em como a coll-oca" 
ção de duas escoras ou pés direit os de 
lnad-eif1a p.ara i,mpedir o progresso da 
flexão, que as dua·s ult imas hnhas do 
m.a·deira.m'ento, correspo ndentes ao iun
do ou ca-iXJa do theatro, apresentam eln 

• 

con-sequenc·i,a d'a falt" de ap o;os .s ufii-
ciente-s, addicion and.o-'s e um terceiro- 'pé 
dir-eito . CondUlem os mies mús engenheiros . . 

o ·seu pax·ec.er, qu·e a part e do edifi cio 
correspondent e aos sy,stemas das tesou-

• 

ras, executadas -as 'Obr.a,s abaixo me nel O-· 
n!a:da\s" e.s tá em condiçõ e-s de funccionar 

com s egur.ança .. 

A p.art·e, porém, ou puxado, que con s 

titue o saguão e salão da frente, t Ctn 
t oda"s as madeira·s arru in·adas e requer 
V1erda:d ~i.r.a recon s trucção; e que, feitas 
a's ob!1a·s por eUe,s indicadas" julg.ar'ão o 
theat<o de S. José suffidente.mente ca
pa-z d·e pre·star s·erv iço s ao publico, sem 

incutir s,érios receios dt": rui-na instanta

nca. A s ·obras qu e acham neeessarias são , 

a's segunnúes: 

. 1." - Calça;da de ~edra no terr eno 
junto á ba:s·e da parede do lado da rua ; 
da Esper,ança com inclinação para fôra 
da mes ma pare de ; 

2.' - CanaHsação suJficre.nte para es 
goto das aguas pluviaes nesse terreno; 

3.' --' Subst ituição das hombr<;-iras e 
verga de madeira da porta, que d eita 
p.ara a ma do Imperador e que serve ao 
scenl3.n1o, por outra-s de cantaria; 

4.' - Suhstitu,i,ção de duas· escoraS, re-
. centemente collocad.as sdbre as duas ul
tima's hnhas do ma<!tei·ramento, por QU

t ras d·e madeira de J.ei, e de tres decime
iro·s pel·o menos de esquadria; com ·,c
crescimo de um·a ter<:eira e's'cora sob a 
ulnima linha; 

5 .. a - Reconstrucção da cobe~ta do 
puxado que fó:rma' o saguão da frente 
do ediHdo, empr,egando o syst'ema de 
espigõe's e lerôs ; 

6.' -:- Reparação e cons·trucção do te
cto do corpo do theatro e da~ galerias 
que s.eTvem os camarotes; 

7. - Reboco e ca iação de todas as 
paredes do. ed'Lficio; 

8.' - Retelhamento completo da ':0· 

herta; 

9.' - Recomposição das faehadas, 

PosterG=mente, em 24 de março de 
1874, uma commissão composta do.s en
genheiros J oã·o Pinto GDnçalves, J oa
quim A. Ribeiro dle' M'endonça, Luiz Pe
r·eira D ia's e João P'eodro de Almeida, de
clarou que as paredes mestra's lateraes 
do theatro. de S. José odferecem a p re
'cis a condição de solidez; que a do fun
d o, porém, co rnquanto r·esista ás pres~ 

sóes a que está suj·e ita , todavia, por sua 
con,stril cção (madeira e tijolo) , deve s'er 
con.s iderada comü obra prov~s'Üri.a; que 

toda a COl1'strucçãc c-ouespondente ao 
salão da frente, bem cO'mo a parte supe
·riar dQ fa-chada, não póde conservar-So'f: 
n o es tado em que se a·cha;. devendo ser, 
como c.onvem, r,econstr'Ulida. 

D iz a ind'a a commis·são Que o ed.ificio 
não elSltá con-duido; que é muito irncon-

venient'e franqueaI-o a es\>ectaculos , sem 
que esteja totalmente aca:bado; que, fi-: 
nalme'nte, das . obms ·enumeradas no pa
recer · de 5 de novemb.ro, acima alludido; 

" .. 
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só for'am convenientemente executada's 
as qu;, dizem respeito á coUocação de 
tres pés dilre,itos sob duas Jinih/as do ma
deiramento do t,ecto, A assembléa deli
beJ"ar·á como entender. M.inha opinião é 
~ qu e dev·e se-r con'Cll\.üdo". 

COMMISSÁO DE OONTAS. - A 
nomeoada pel<l presidente em 1874 par.a 
disc riminar e fixar - o· capiltal garantido, 
e egu"alnl.e,nt1e pr·ecisar a r,eceita e does

peza legal da, companhia de estrada de 
ferro Ituana apresentou b- ·resultado d'e 
sell/s t~abalhos, em longo e minuciooo 
panece r, com o qual não concordou ;) 
presidente 'da companhia, .não tend0 c 
presiden't·e dr. João Th eodoro conc!uido 
seus e,s,tudos sobre o assumpto. 

R})SUMO DAS PROVIDENCIAS 
SOLICITADAS DA ASSEMBLE'A -
O pr·es idente em seu uhimo relatorio 
(1875) a,ss im a,s ·enum'e'm·: 

S,u'ppres.são da limi,tação de quant.ias 
na Lei do Orç"mento par'a est,radas de 
maior i-mportancia e sua.s abrias compl~ , · 

menta,res, deVlendo o capital p-ara isso s'e'T 

fixado por orçamen,to de prohs·sional, 
par.a execuçiio do syst ema a que se re
fe·pe o art. 20 do orçam ento vigent.e. 

- COl1's'trucção de um predio com aS 

neceslsarias pf'op'orções p.ara o Institu
to de Educandois Artlfices . 

- Elevaçã<l do numero dos rne!Smos 
eduoandos a 100. 

_ Suppr·essão dos § § 2.·, 4.·, 8.· e 11." 
do ar.t. 8.· do Regulame·nto de 3 de ja-, 

nei,ro de 1874, limitando-s'e a autorisa -
çã-o ao governo p.a."", o eHeito de poder 
cr eJar sómente duaIS officina:s mais, s'en
do uma ddlas a de carpinteiro. 

- Ampliação do edificio do Hosipicio 
d'e. Ali·enados · em gra,nd·es 
para s.eparaçã<l dos sexos, 
etc. 

-pr-oeporçoes, 

cbssificação, 

- V,otação de eguaI ou maior sorn
ma pa.na ser des'Pendid·a no engrandeci
mento· do ed,ficio do m es.mo Ho.pici-o, 
visto ter s,i.do il>su>ffici-ente a quantia de 
10 :000$000 ·r s. para is so votada. 

- - Elev.ação dos' vencimentos do ad
ministrador a 2 :400$000 ·rs. annuaes. 

- Equiparação dos vencimentos do 
ch,,"e da 5.' Secçãa <Ia Secr,etaria do 
Gov,e.rno a-os dos ou tr,os chefe,s de sec-
-çao. 
- Modificação dQS arts. 12 e 13 da 

Lci de 22 de março de 1874; sob,rebns-- . ' . trucçao pnnlana. 
- Augmento de int'er:es,ses aos· p,ro

f.essores habilitados pela Escola Narmal 
e diminuição do seu rigor; gosando· da" 
va'ntagens de alugue l d,e casa para <l en
SI~no, e de outras. 

- Suhs t-ituQção do citado art. 13 pe
los arts. 38 da Lei de 11 de maio de 
1859, e 40 da L ei n.· 34 de 16. de · mar
ç·o de 1846, sendo este alte.rado na par
te r·elativa á suppre&s ão da Escola, quan
do hou~er unicam·enrte uma no lugar , 

sa·lvo fal ta absoluta de alurnnos. 
- Suppress'ão de . algumas escolas e 

crleaçã o de ou'tr'as , es p'eC'ilalmente nas es
taçõe~ do Rio-Grande e Alto da Serra, 
e no aldeamento de S. João Baptista do 
Rio Verde. 

- Verba·s no (),rça.men to, sem p.reju i

z'Q da5 destinada·s ao Ins tituto geral, 
parja expe,.Ioien tee empregadoos do Ins
titula Vaccinico provincial. 

- Abolição d'o s direitos de 4 % s.o
bre o algodão. 

- Conclusão do Theatro de S. José. 

* 
• * 

Era este o esta>d.o dos negociGs da 
p,-ovinda de S . Paulo, quando o presi
d·.,n te João T!.eod.oro "presen tou á -as
sembléa leg'nsdativa prov inci.al O seu ul
timo relato.rio, datado de 14 de feve
reiro de 1875. No dia 30 de maio se
gu.int e, deixou elle o pode,r, t endo sido 
sub-stituido pelo dr. Seba.stião J osé P c-

• rel.ra. 

" • 

• ~ 

'.' 
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BIBLlOGRAPHIA. - O dr. João ' 
Tbeodoro Xavier éséreveu:- Theses 
para obt er o gráo de doutor. S. Paulo, 
1856. - Dis~rtação e lheses para o con
cu rs·o. S. Paulo 1860, 29 pags. - Dis
sertação so!:>re a these: os sobrinlws 
succedend-o aos· tios, su:ccedem in capita 
QU in stirpes? - Theoria Transcenden
tal do direito. S. Paulo, 1876, 379 pags. 
- ReguIamentQ - da Escola. N"rmal 
da capital de S. P.aulo. S. Paulo 1874. 
- Relatorios pr-eside·ndaes ap.resetltados 
á aS5·embléa legislativa ·de S. Paulo, 
1873-1874-1875. - Destino da alma hu-

• 

• 

• 

----

• 

• 

.. 

• 

• 

mana . ..:... Resposta á critica so.bre o Des 

tino da alma hurllima. (A <:Titica foi 
fei,ta por A. F,erreira Vianna). Vid~ Sa· 

cramento Blake, vo!. 4, pago 59. Vide 

jornaes da época da ,presidencia e do 

faUecimento do presidente. Antonio 

Egyd'io Miarvins, - S. Paulo Antigo, 2 
vols. Livr. Alves. Da familia não obtive 

139clarecime.nto alg.um, pois não sourte 

de n-en-h-um membro d·eUa, que ainda vi

vesse. Sobre o dT. J{)ão Theodoro Xa-· 

vier não conheç·o qua'lquer escripto es-

pecia!. • 

----

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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SEBASTIÃO JOSE' PER.EIR.A nas
oeu em S. P.aulo (capital) a 18 de ou
tubro d e 1834. Seu pae, Sebas tião J os~ 
Per-e i.ra, era portuguez e sua mãe, d. 
Maria Feliciana de Menna Barr·eto P e
rei.ra, brasileira. Fez p.repa ratorios e o 
curs·o jmú.dico em S. P aulo r·ecebe.ndo o 
grau de hachaTel em sci enciG.:s juri-dicas (: 

S'Oci.aes em 1854. Estudante de parcos 
r'e cur·sIOS m'as bem preparado foi pro

fessor de portuguez, phi,losoph ia e h
t im . . D iplomado, s-egulu a ca rreira .da 
magis tra tura 'sendo nom-eado ju iz muni

cipal de Guaratinguetá, depois de Ale
grete, no RLo Grand e do Sul, onde se 
ca!sou. 

Em 1870 voltou a S. P aulo, sendo no
meado chde de policia. Deixando est a 
commissão, serviu com o ju iz de direito 
de Ta'11baté, de onde veiu para a capi .. 
tal , onde ,exerceu a· judicatura. Nomeado 
pres idente d·a provinoia de S. Paulo, go
vernOU desde 9 de junho de 1875 até 17 
de janeiro ·de 1878. D eixando a presiden
da voltou a exercer novamente o ·c'argo 
de juiz d·e diTeito da capital. Falleceu em 
11 de março de 1881 e está sepultado 
no cemi,teria d-a Con s<:>lação. Po.r occa
sião do seu fallecim'ento a imprensa l11 a~ 

nif'estou-se a seu , [,espe it o do s<eg'u1nte 

modo: 

"A Provincia de São Paulo, 13 d e 
março de 1881. Ante-hontem, ás 9 
hOMs d.a lló;t", , fin{)u-,s'e o de. Seba's
t ião José Pe.reira e sepultou-se hon
tem no cemiterio da Consolação, 
t elldo o corpo es tado em deposit') 
durante o d'3., na egrej" da M iser i
cordia, d'·onde teve logar o sahim·en-

• 
to, a que concorr eram mUItas pes -
• 

• 

S{)aJs de t oda·s as ela·s ses sociaes. Era 
o honrad<:> magistrado muito e·sti-
m,ado e sua 
te grande 

morte caUSD-U ge,r.alrnen

tristeza. Cavalh eiro de 
tra to se<:CQ, m as l·eal e lhano, sabi'a 
·cavtar a: es,tim·a s,incera e o res
peito dos seus contem.poraneDs. 

Na_sceu n'esta .cidade, per,tenda a 
uma família pobre e morre pobre. O 
moç·o Seha'stiã.o José Pef'ei.ra fm
mau-se em 1854 na Faculdade de 
D.i rei to d'es ta cidade, foi promoto'r 
publ ico da comarca de Gua.rat ingue
tá no nlC!SIDO anno e depoi.s segui1.l 
gradualmente a carreira da magis 
tr,atura, tendo si:do Juiz Mun.icipal 
em Castro, no Pa.raná, Juiz de D i·
reito de A legret e, no Rio Grande do 
Sul, Taub.até, na Provincia de São 
Pau 1'0, pa!ss'an do m'ahs ta rd e a De·· 

cupar o logar da I .' Vara d'esta Ca
p ital ond,e nas funcções de J,uiz do 
Commeroio, do Cr1me e' do s feitos 
da faze nda ger.al ·e provincül , suas 
d-edsães era m acabada-s. 

Antes de vir para a Cap ital como 
J uiz de D ireito da L' Va ra hav;·a 
exerc;do a qu'; o ca rgo de chef,e de 
paI·i·eia. Na u!Üma situação co nser
vador,a mereceu ,ser nom,eado pres·i
dente d'es'ta prov~ncia que adminis
tr.ou d' esde maio de 1875 até janei
ro de 1878 pr,est.ando-lhe bo ns ser
viços e se ndo cotllsid,erado um ad
ministrador hon es to e p.atriota. 

Seus compr'ovin6anos guarda;rão 
.com re·speito a lembrança d'e su' 
a,dministraçã<:>. Deixa o illustre f i
-fia!d·o viuva e filhos menor es . Os em
pregadas da . Secretar;a doe polIcia 
em hOffi,enagem á memor,ia do ílfl te -
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gro magistrado, dr. Sebastião José 
Per'eira, que serviu o cargo cle che
ie de polj,6a desta província de 7 
de março de 1870 a 5 de abril de 
1872, e C0111'O tdhuto de estima e 
cons·idreração ao homem que s-oube 
ho_nr.aT a toga de Juiz, mandaram 
;depositar sobre o feret.ro do illus

tre finado Ul11.a corôa de flôres ar

tjfi.caes. Nais ext.remidades de uma 

fita 1i1az 'que ·da!Va remat'e á obra, 
lia-se o seguinte Cln letras doura
das: - Homenagenl á virtud'e. A 

Secretaria da Policia. 

Os nle-smos empreigaclos tomaram 

luto por tre.s dias a contar d·o dia 
. -13. Sohr,e o caixão Vlanl-se coroas 

de perpetuais offerecidas pelos advo
gados da capital, empregados do 
fôroe peh reda,ó.ção do Corre-io 
Paulistano. 

Ao SieT o caixão depo.sitado no 
mausoléo o se. dI. Frederico Abran-
0'he-5 prol1u-nCÍ'ou um eJoquente dis
curso, comi1TI!en10rando as qualidades 

do illustre finado., A' sua familia l 
apres,entamos as nossas condolen-

. " ClaJS. 

Tend.o assumido o gov'erno da pro

vincia no dia 9de junho.de 1875, o pre
s,idente apresentou á assembléa legisla
tiva provincial no dia 27 de junho do 
m,esmo anno o s.eu prilneir-o relataria. 

Em tão poucos diars de exercido, não 
. -era pas,s'ivel faz'er uma expOSlçao por-

,menorisacLa do qUe Sle tivesse pas'sado 

na presidencia anterior; n1as apenas 

uma ligeira exposição en1 f,esumo do 

estado dos negocio.$ da provincia que o 
pnesidente ,administrava hamez e meio 
Djizia O pres·iJc1ente nesse relatario que 

se .r.esume em seguida. 

* 
* * 

" O imperador d, Pedro II annunClara 

proxima vi'sit'a a S. Paulc C0111 o fim de 
, 

apreCIar ,os 

traduzidos" 

notaveis- ,melhoram'cntos }i1-

na prov,inci:a" :lhrilban.tand'J 

ao mesmo tell11po com, sua preSl';H;a .1 
. . 

festa que ia com111en1orar maIS uma Vl~ 

cloria da industria e do trabalho,' 

A asscmbléa legislativa provincial es

tava reunida em sessão extraordinaria 

para votar a lei do orçamento. O estado 
elas íina-nças era pouco lisongeiro, e Cl1"

cUlus"tancias extraordinarias vieranl ag
gra vaI-o .. Era esperada escassa renda no 
exercici'Ü que ia C0111cçar, porque a pro-, 

du-cçã-o do principal artigo de exporta

çã.o fôra peqwena. I-Iavia, porém, 'espe-
• 

rança's de compensação para o prOXl:D10 

exercido: es,sas esperanças desappare

oeram sob as densa,s camad,as de gelo 

que cobriramnes.se anuo as reg10es 
agrkolas. 

Por outro lado a cris·e bancaria que , 
• 

tã-ü fundalne'l1.te perturhou o comn1erclO 

tambeln contr-ibuiu par,a a diminuição da 
• 

receita. O thesour'O no dia 11 de junho 
ele 1875, tinha que pagar 1.352 :665$000 
rs. por letras, juros a esha:das d;e ferro 

e despesas reaIisada-s e auctorisadas. As 

con tas ap.res'entadas a 22 ele junho do 
mesl~o anno pela estrada de ferro de 
S. Paulo a Rio de J a.neiro subiam a 
6.633 :720$000 rs., o que el'evou quasi .ao 
triplo o pagal11<onto de juros. O total da 
cl j"icla provincial excedia de 1.500 :000$000 
rs. O tibe-sourlo ,Pos;suia en1 cofre réis 

49 :903$891 sendo 'em moeda 23 :941$071 .. , -

" relS . 

O presi,dente aUütor~s{)u o thesou.r-o a 
re:ceber cli'l1he,iro por emprcstin10 a 6 e 
70/0, -a tre,s e seis m!czes. Não julgando 
complet?mente 'efficaz a operação au

ctorisada o presidente soll.citára do go-. , . 

verno geral providencias para sef'cm pa~ 

gos por ene os juros ela estrada de São 
Paulo a Ri-o de Janeiro. Metade da 

r'cnda da pro.vinda 'era consll'1nida p:elos 
jur'Os ga'r,an,tidos a - estradas de ferr-o; a 
outra 'metacle de.s.Ünava-1se ao funcciona

lismo e força publlica .. Fica-riam, portan
to desattendidos: os outros interesses , , 

publi-cos s;e a assem,bléa. não cle,scobris

~;e 111!6ios de -equilibrar. o orçamento ou 

se não fossem_ creados. novos impostos. 
• 
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Conheoedor da~ vantagens das estra - I 
das o presidentl. tinha empenho ~m me
lhorar a viação publica, pelo que nes-
s'es poucos dias a que se referia em seu 
,:primeiro rela torlo já havia auctorisado 
va:ri-os m-elhoram-entos., não só nas es~ 
ü.adas como em pontes, O thesouro 
fôra auctor,isado a garantir o empresti
mo de 60 :000$000 rs. contrahido pela 
Companhi:a Ituana, vi-sto como era in
dJispe.nsavel auxiliaI-a para não ,serem 
interrompidas as obr,as já adiantada s, Os 
estudos da estrada d'e ferro - Bragan
sa-Capital - foram fe itos pelo enge
nheiro João Pinto Gonçalves. 

Julga"a o presidente que o melhor 
traçado serlla este: - pa'rtindo da ca
pit al s ~guir ia o ya!1e do Cabuçú, cnja 
,origem está a 115 me,tros acima da ca'· 
piúal; de,sse ponto, na Ca,ntareLra, pelo 
yalle do Saboó, [lela encosta da serra 
Juquery, pelo ponto denominado Taboão, 
seguindo depoi,s o rib eirão - João Fe" 
-n..arndes ----I de scendo a srerra com des 
envolviment o pelo yalle do ribeirão Ono
fre . 

A venha vntada para os lrahalhos p re
liminare s dessa estrada ep de réis ... 
21 :800$000, necesls ital1do-'~f" d,e mais ,éi , 
8 :000$000, Prog,'ediam 05 tl'abalhos das 
estradas de ferro Paulista, ltuana Mo
gya,na e 5, P aulo a RiD de Janeiro. Es
tava aberto ao publico D trafego da 50-
rocabana até a es tação de Piragibú, ~ 
esperava-'se que at é O d'ia 10 de julho 
de 1875, fosse inaugurada a linha toda 
até a cid'ade ele Sorocaba. F.oram .us

'pensas as obra,s do edificio destinado á 
escola normal e thes'Ouro provincial. 

Quanto ás obras do thesouro, o pre
sidente pe11Sava em · a lt erar o planD do 
edificio e não co.rucordava que -ficassem 
no mesmo pr,edio r epartiçãe,s publicas 
e mercado, pois o rumor deste era in
compative'l cOtl11 o s llen-cio ne-cessario na

"quellas. Continuava palpital11,e a !1iec,es
s'idade de remover os pr'e'sos da cadeia 
em que se :achavam, faZlendo-.se na Casa 
de Conrecção os commodos l1ecessarios, 
A nov a Cladeia fôr'a ·orçada em réis '" 

860 :000$000, 
realisal-a. A 

-nao 
verba 

podendo a provineia 
de 10 :000$000 n. des-

tinada ao Hospicio de Alienados era in
sufficiente e tornára-..s-e ·necessar io QU 

tro tanto para proseguirem as obra s, 
Esta,va sendo organisado o' catalogo ou 
indice dos pap'eis e livros do arehivo 
da Secretaria do GOV\erno por uma com
m:issão ,revisora co'mposta dos dr.s. Pau
lo Antonio do Valle e José Candido de 
Azevedo Marques, nomeada p€lo pre
si,dente ant ecessor. 

Já funccionava o Inst ituto de Artifi
ces, situado no Braz. Os artific'es de
monstravam adeantalmento nas aulas de 
musica e de marcenaria. A tranquillida
de publica era p,erfeita. De L' de ja
neiro a 27 de junho de 1875, foram com
mettidos 148 crim es sendo homicidios 
38, tentativa·s de morte 25 , ferimentos e 
offensas physicas 64, A força publiea 
era insuffici.ente e seus vencimentos pe
quenos. T,ornára.-s e , ne:cessario augmen
tar a·s verba's para o sustento dos pre
sos pobres, aliena.dos, ,educandas do Se
mi.nlario da Gloria e expedi,ente da Se
cr e taria . 

O prte~idente communicou á assembléa 
' qu e o ifelatodo .do seu antecessor não 

fôra impres's,Q, cont endo, porém. anne· 
xas importantes; e porque se tratasse 
dt uma despeza necessaria o presidente 
chama "a IJ. aUenção para o requer.imen
to que o propri-etario da typographia 
A,meric·ana dirigira á presid.encia. 

Para governar d,iúa o presidente! pr',
ei sar de apoio do poder legislat iv,! e de 
meios necessarios á bôa execução das .' . le ils. E termmava asSIm a sua expOSI-
ção: - "Sem eUe (o apoio) não que-. - - ., ro a pOSlçao, que nao procure.l, e CUJO 
brilho me não fascina . Vo'ssa eoadjuva
ção franca e dedicada fortalecerá meu 
empenho de promover a prosperidade 
desta provinda, de que sou tão obscuro 
quanto extremoso filho." 

* 
:I: :ir. 

Por occasião de passar a administra-



516 

. 
ção da provineia ao 5.' viee -pre's'idente 
monsenhor Joaq uim Manoe l Gonçalves 
de Andrade ' (18 de jan eiro de 1878) o 
presiden t e dr. S ebastião José Pereira 
apresentou o relataria do qual consta 

• o segumte: 
TRIBUNAL DA RELAÇÃO. - E st e 

tribun al funccionou em 86 sessões du
ra nte o anno de 1877, julgou 410 pro-
cessos , pendendo de r evisão 44. . 

COMARCAS. - Eram 43 as comar
c·as da provincia. A divisão exist en te 
não parecia ser a melhor; s em augmen~ 

tar-I hes o numero poderiam ser satis 
feit as a.s necessidades do serviço,. ' As 
comarcas exceptuadas as da capital, 
Campinas e Sani os deviam t er dois ter
mos, ou 3 qua ndo fossem elles de pou· 
ca ímporta-ncia. Em comarcas cmno a 
de Ubatuba, dizia o presi·dente o juiz 
de direito e promotor não tem traba lho 
algum e perdem o habito de estudar e 
julgar. A -designação da cidade de Ta- I 
tuhy paT'a sédede comarCa desconten
t ou os habit an tes de Tieté que combi· 
naram não exercer cargos policia·es e 
judiciarios. 

O presidente declarou sem fundam en· 
to '0 resentimento das habitantes de 
Tieté, pois que Ta tuhy era cidade mais 
populosa, import a.nt e, commoda e d·e cl i· 
ma mais- benigno, além de que es tá siv 

tuada no een.t·ro da comarca. 
TERMOS. - Havia 71 t ermos do~ 

quaes 56· com juizes letrados. Haviam 
sido creados os lugares de juiz,cs muni
cipaes e de vrphãos· em P'atrocinio das 
Araras e Ribeirão ppeto. Nas villas de 
Piedade, S. João Baptista do Rio Ver
de, Una e Santa Cruz do . Rio Pardo fo
mm ereados conselhos de ju~ado s e 
fôro civil. 

OFFICIOS D E JUSTIÇA. - Havia I 
exces~o eS'pecialmente de tabelliães e ( 
escrivães; muitos delles não ganhavam 
para ""bsistenda, pelo que o presiden
te alvitrava a regra fos·s 'e de um tabel
lião e um esorivão de orph ãos para 
cada termo·. A maioria dos pretenden
tes av vfficio de jus tiça não tinha ha-

bilitações. 
das para 
phabe tas, 

• 

Muitas vezes eraiIl1 .app'rova-· 
tabelliães pessoas quas i anRI

que depo'is dese mpenhavam 
pess lma!l1ente os- -cargos e por senos er-
ros e ignorancia davam causa a pleitos 
que per turbavam '" paz doe familias. 

ESTRADAS DE FERRO. - Sem ca!
cular "Os proprios recursos, o paiz e a 
••• • prOVlnCla acceIta ram quantos p.roJcctos -

de empresas ferroviarias foram oHere
cidos ; a consequencia s\e r,ia a ' crise fí-

. -nanc-e lra que entao atreves's·aram com. 
grande damno para as fortuna s par ti
culares e embaraços á marcha das em
presas bem combinadas, resultando dahi 
reta;rdamento de obras nec,essarias ao 
progresso da provincia. 

Di"a o presidente : ~ " J á é chegado 
o tempo d·e não mais conceder garantia 
de juros ou subvenções a estradas de 
ferro". Assim pensava elIe porque as 
emp resas bem! planejadas dispensavam· 
auxilias pecuniarios e bastavam-lhes fa
vores d e outra ordem, taes como garan· 
tias contra a concorrencia e i'senção de 
certos onus,c-o-nservação e a.pedei çoa
ment o de est rad as co~vergent es . A pro
vincia não devia constituir-.se fiadóra de 
em-pr esarias ta-foit os, nem conceder no- o 
vas auc torisações sem ouvir as compa
nhias existentes afim de não as preju
di'ca'r com o desvio da produeção cal
culada na zona em que !mbalharem. Não 
parecia r egular a·o presidente que as 
companhias - refo:r·massem -estat utos -sem 
a-udienoia da provin.c';a porque a refor
ma pod eria aHecta.r direitos provinciaes. 
Estavam constru'idas na provincia 1.047 
kilometros e 700 met ros de ·estradas de · 
fer,ro, repartido's pelas companhias ~n

gleza, Paulista, Mogyal1a, Itu:l!na e So
r;oc'abana-. 

Estrada lngleza. - A lei provincial 
n.' 32, d e 18 de ma rço de 1836 concedeu 
privil egio a quem constru i·sse estrada . 
de ferro de Santos a S. Baulo, Com
tituiçã.o e Porto F eliz, dentro do pra
zo de seis annos no pdmeir-o caso e de · 
dez no segun.do. O eml'resario , decorri-.. 
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do "erto periodo pag"ria á provincia 20 
por cento do s,eu rendimento liquido, 
Essa lei, bem como a de 30 de março dc 
1838, não tiveram execução mas a se
mente fôra lançad'a em sólo fecundo, 
Em 12 de setembro de 1855 a assembléa 
gera.l votou a lei n. Q

, 838, ,concedendo 

f.a vores para a construcção de. estrada 
de ferro entre Santos' e Rio Claro. 

O marquez de Monte Alegr,e, o vió
conme de M,auá it· o marquez de São 
V~cent,e Rs·so.ciar.a,m-se para organisar 

fóra do paiz uma, companhia que rea

lisasse a estrada de Santos a J undiahy 
nos termos das lds em vigor e que 
eram o decreto n,' 1. 759 de 26 de abril 
de 1856 e n," 2,499 de 29 de outubro de 
1859 e 2.569 (,decreto) de 1860. 

A companhia • organlsou-se em Lon-
dres. t0ndo estatut.os! ap'Provado,s por 
decreto n, 2.601 de 6 de junho de 1búlJ, 
As obras iniciaram--se a 20 de n.ove-m
bro de 1860 e ficaram concluidas em 30 
d'e setembro de 1867, e a acceitação de
Hnitiva sÓ fói contada de 1.' de agosto 
de 1868, mas desde 15 de fevereiro de 
1867 a linha de Santos a J undiahy se 
a'chava em t,rafego publico, A despesa 
da cons.trucção foi de 17.387 :841$333 rs. 
ao cambio de 27, No decennio de 1867 
a 1876 a renda media foi de réis .... . 
2,506 :768$756 e a despesa de réis .. .. 
825 :300$074. 

O 'anno de maior receita foi o de 
1875 que produziu 3.641 :498$373 rs. com 
o saldo de 2,618 :594$203 o:s, No re,ferido 
decennio a companhi0. produziu ..... . 

25.067 :687$564 rs. com o saldo global de 
16.814 :686$821 rs. O presidenlie' assigna10u 
a bô-a harmonia 'entne' b governo e a 
companhia em tudo quanto era do se.r
viço pul:>lico dirigindo' agra.&elCimentos a.o 
engenheiro D. IM, Fox le' a ManO'el José 
d'e Ar.aujo Costa, chefe do trafego. 

Companhia Paulista. - O's estatutO's 
desta companhia foram approV'ados por 
decreto n." 4.28.3 de 28 de novembro do 

, 

1868. Estando na' . VliCie-jpres;ldencia da 
provincia ocons{~lheito Vk'ente Pi~es 

da Me>tta celebrou-se' o co'ntracto de ga-

rantia de jurO's de 7 % ao annO' sobre 
capital de 5.000 :000$000, C0111 privilegio 
por 90 annos, para a construcção da es
trada de ferro que de Jundiahy iosse a 
Campinas. Representavam a .companhia 
os drs" Clemente Falcão de Souza Filho, 
M'artürllO da Silva Prado e Ignacio Walc 
lace da Gama Cochrane, Os trabalhos 
de construcçãd inici:araln-se a 15 de 
ma,rço de 1870 .. a estrada foi franquea
da ao trafego em 11 de agosto de 1872. 

A Tle'nda liquida la companhia desde a 
inauguração até o 'primeiro semestre de 
1874 augmentou progressivamente, Eraltl 
satis.factorios os resultados offerecidos 
pdo's algarismos .dra receita e despesa. 

A 12 de maio de 1873 foi celebrado con
tracto para contrucção da estrada de 
ferro de Campinas a Rio Claro, Nesse 
contracto, como disse ,o presidente dr. 
João TheodorO' Xavier fora'n1,combi
na-dos harmonicamente os interesses da 
companh~a, thesouro e contribuintes. 
Não houve garantia de juros, Os traba .. 
lhos de construcção da estrada de Cam
pinas a Rio Claro começaram a 19 de 
janeiro de 1874 e terminanam em 11 de 
agosto d·e 1876 quando as 10comO'tivas 
chega·ram a Rio Claro, inaugurando essa 
es.tação, 

Estrada de Nlogy,Guassú. - A CO'm
panhiJa P.aulista contractou com o go~ 

verno a constiru'cção de um ramal que 
partindo de Cord,eiros passasse por Ara
ras e Pira-ssununga chegando ao rio 
Mogy-Guas-sú. Es.sle confr'act.o é de 1. 1it 

de maio de 1875, A 10 de abril de 1877 
foi f.ranqueada a I,' secção d'e Cor
deIros a Ara,ras e a 30 de setembro do 
mesmo anl10 inaugurou-se a estação de 
Manoel Leme, Os traba,lhos proseguiam 
oom a-c t ivid'a;,de. 

Foi ne-sta presidencia que a c-ompa
l1ihia Paulista f.ez fus-ão das suas estra~ 

das de fer.ro e uniforn1isou os seus in.
tetesses de modo que as secções - Jún
dia:hy-Campinas; Campinas-Rio Claro e 
CO'rdeiro-Mogy Guassú constituis sem 
umaunica entidade com o titulo: -
CO'mp<l'nhia Paulista da Estrada de Fer-
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,o do Oes t e. As em i·ssões de acçoes 
tinham si.do tres e agora, uniformisa
da s egualavam o direito dos accionistas 
das tres secções iniciaes da Companhia 
Paulista. O preúd.en te apoiou a fusão 
que só r·esultados trouxe á provincla, ao 
publico em geral e aOS acc.ionistas. 

Companhia Mogyana. - O então pre .. 
sidente da provin<:ia dr. João Theodoro 
Xavier celebrou com a con1:p'arnhia Mo·
gyana, representada pelo dr. Antonio 
de Queiroz TelJes, coronel Joaquim QU!
rino dos Santos e capi t ão An t onio Ma
noel de Proença o contrac to de 19 de 
junho de 1873, paTa constmcção d e es 
trada de ferro, bit01a es treita, entre 
Campinas e Mügy-Mirim, com ramal a t é 
Am paro. A nova companhia teve ga
rantia de 7 % sQbre 3.000 ,OO()$()OO l·S .. 

privilegio por 90 annos e d irei to a co-n s
trl1<:ção de ramaes, e·stabelecendo-se que 
s·ería seu o pri-vllegio de prolongar a es~ 

trada de Mogy-Mirim ás margens do R io ' 
Grand·e pass'ando pelas cidades ele Casa 
Era·nca e Franca. 

A 28 de agosto de 187:; teve começo 
aconstrucção e a 27 de agosto de 1875 
foi abert·o ao trafego a estrada de Cam
pinas a Mogy-Mkim; e a 15 de novem
bro seguinte inaugurou ~ sc o ralnru do 

ram-aes que chamassem concorrencia á 
linha principal Em 26 de novembro de 
1870 começou a cons trucção qu e termi
nou a 17 de abril de 1873 com abertura 
da linha ao trafego, de Jundiahy a Itú, 
;>assando por Pimenta e Salto. O ba,.f,o 
de Piracicaba teve auctorisação, para 
cons truir es,trada de ferro qu e part indo 
de um ponto da Itua,na fosse a Capiva ry, 

Refere 0 _ pr-es idente: - '''O ven·eran
d o paulista, cuja longa exist encia as
signalára-s,e pC>r cont inuos actos de ab
negação e patri otismo , mandou proce
der a expensas suas a es'tudos do tra
çado dessa linha, e depois cedeu gra
t uitamente seus direitos á companh ia 
Ituana, que mandou proceder a novos 
es tudos 'e ado,ptar para ponto de parti· 

I da o ramal de Itaicy. 
i A estação, de Capivary inaugu rou-se 
• 

a 21 d e outuhro d e 1875 e a de Pira-
cicacha a 20 de feveniro de 1877. Em 
virtude de auctodsação legal, .0 presi
dente promoveu accôr do -e consequente 
con tracto pelo qu al a provincia ficou 

! exonerada de fi'ança no valor d e ré is ... 
600 :000$000 e de u á companh ia mil apo
lices de conto de réis com juro de 6 % 

i recehendo cinco mil acções de 200$000 
.r s" das quaes o the,souro ficou possui-

Ampa,ro. O pr.esid·ente ent endia que se dm, Não eram prosperas as condições 
tratava ,de empresa bem planejada e de fina nceiras da companhia. 

i Companhia S. Paulo e Rio de Janeiro. brilhan te futuro. P ara o p'l'olongamento 
de M ogy-Mirim a Casa Bnnea a COIll 

panhia Mogyana ob teve garant ia de ju
ros sobre 2.500 :000$000 rs. e o di"eit o 
de leva r ramaes a S, Simão e Ribeirão 
Preto, A s oo ras de M ogy-Mirim a Casa 
Bran.ca haviam começado -em 1.0 de 
maio de 1876 e marchava.m com pre')·t ~ 

za. Os· 97 kilom etros de est",da foram 
exe<:u~ados com -segutfa nça e p.erf.e ição . 
P or portaria de 11 de junho de 1878 a 
presidenda auctor.isou a cQmpanhi;;,. a 
abrir ° trafego provisoriame.nte. 

Companhia ltuanlL - Por lei provin
cial n ,· 34 de 24 de março de 1870 a 
companhia Ituana obtivera garantia de 
ju.ros de 7 % sobre 2,500 :000$000 rs ., 

• 

privilegio por 90 annos e direito aos 
• 

, 

, 
, - Até 1871 predominou na provincia a 
I idéa de liga I ..... á ca,p'it al do Imperio por 
I um systema mixto de navegação no rio 

Parahyba e est rada .ae fer.ro, E ss'a idéa 
foi afinal de sp,resada 'e a lei n.· 28 de 
1871 , revogan'do a legislaÇ'ão antlerior 
auc torisou o go·verno provincial a cen
trac!ar com Angelo Thomaz do Amaral, 
dr. Joaquim Floriano de Godoy e João 
da Costa Gomes Leitão a const,.·ucção 
de uma estrada de f erro que d.a cidade 
de S. Paulo fosse ao ponto te,rminal da 
estrada de feno d. Pedro lI , em Ca
choeira , 

A companhia t e'ria 7 % de juros so
bre o capital de 1. 200 :000$000 ao cam
bio ele 27 dinh eims. Tendo o dr . Joa· 
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quim Floriano e J oão da Cos ta tran/
ferido seus direitos a Domingos Mou 
tinho, á provincia celebrou com Angelo 
Thomaz e o mesmo M outinho o con
tracto de 2 de março de 1872, e m vir
tude do qual obr igaram-se a construir 
a estrada de S. Paullo a Ca'choeira p as 
sa ndo pelas cida.des do norte da pro
vmcia. Foi sobre esse contracto que se 
organisou a companhia ~ S. Paulo e Ri o 
de J aneiro ~. O s trabalhos de cünstruc
ção começaram a 31 de março de 1873. 

A 2 de julho de 1876 inaugUJrou-se· ·a I 
estação de Jaca r ehy e no dia 8 de julho I 
de 1877 inaugurou-se a linha toda com 
a presença do sr. conde d'Eu, repre- , 

~ia sobre 1.200 :000$000 r5, par. um ra
mal de Itú a S'orocaba. A lei n,' 74 aci
ma mencionada ioi alterada pela de n.' 

33 de 1871 que garantiu juros sob re reis 
4.000 :000$000 para a estrada que partin
do da fabrica do Ipanema e passando 
por Sorocab a e S. Roque, tenni llasse na 
capital. Organ isou-se en tão a compa
n'h ia Sorocabana, cujo contracto com .a 
provinci.a é de 18 de julho de 18il e a 
~strada tornou-se ruinosa á provincIa. 
visto como não sendo bem planejada 
comprom'eH eu; o cap'ital daquel1es que 
se deixaram ir na onda do enthusias
mo. 

se ntante da n ação, estadistas uotavfi,s , ! a 
grande numero d e estrangeiros, cidadãos , 
distinct os e grande m a,sa popular. O i 
dese nvolvimento da estrada foi rapido i 

A inauguração da es tr.ada da capital 
Sor ocaba foi a 10 de julho de 1875 

e a de S oroeaba ao I pane.ma no dia 31 
de dez embro de 1876. No dia seguinte, 
1.0 de ja neiro-, fi nd.ava o prazo estipu-

e era previsto o seu lnagnifico futu ro ' 
lado pa ra a conclusão da estrada, sob 

pela ligação de duas grandes cidades. ' 
I pena d'e caducidade dos favores outor

Estrada de Bragança. - Executando ' I gados p ela provincia. O p.resid e!1t~ apon
a lein." 36 d e 1872 o g overno da pr o- i ta OS er.ros da Sorocabana e o faz em 
vin cia celehrou contracto para cons- I " 

ter.mos de descrença e censura: A es
trucção de uma linha ferrea que fosse , 

: t ra-da Soroca·bana não será por muitos 
a Braga nça, pa,r tindo de ponto conve- ! 
ni'ent e da estrada Ingleza. Foi contra- I 

cta nte o coronel Luiz Manoel da Silvo 
Leme por si e outros, t endo obtido ga-· 

rantia de juros de 7 % sobr .. réis . . . . 
1. 400 :000$000, tendo-'se em vista a pa s 
sagem da Enha pela cidad e de Atiba ia . 
O governo provincial rec eiava que a 
estrada foss e -de pouco p roveito c t al
vez ·de p-ermanente onus para a pro-

. . I 
vmCla. 

Estrada de Areias e Rezende. - O 
ramal de bitola estreita que partindo de 
Areias e pas'sando pe10 munidpio de 
R ezende s'e entron-cas-se na estrada cl t: 
ne!rro ·d. P<-d ro II obt'eve garantia de 
juros de 7 % soore 1.200 :000$000 rs. S eu 
conbracto é de 16 de setembro de 1874. 
A 15 de novembro de 1877 es tava il1"" " 
gurad·a a primeira secção. 

A · . . I " '. SOTocabana. - le1 prOVl'l1cJa 11. , '< 
de 1870 concedeu garantia de juros so 
bre 2. 500 :OOO~OOO r s . para a est ra d~ de 
ferro de Jundiah y a Itú e egual garan-

annos uma estrada commerdal, a zona 
por eHa servida não off.e,rece producção 
para alimentaI-a; poderá ser uma es~ 

trada estra tegidt, ser de utilidade para 
a fabrica de Ipan'ema , como prete!l.dem 
alguns; n es tes casos {) Es tado que a 
mant'enha se a cons idera conveniente; 

• • não pesem sobre a prOVll1Cla compro-
missos que outros devem con trah ir . " 

A Sor ocabana, na o pin iã o do pre·si
dent e, não fun ccionava regularmente 
pelo que o governo devia cas sa r-lhe a 
au t or isação ou o rd ena·f as provid~ncias 
cànveni·entes. Ao tem-po dest a pres iden
cia exi stiam graves desintel1ig enc ias en~ 

tre accionista-s, d ir ectoria e governo. "A 
de cadencia . ou descreditos da compa
nhia, dizia o presidente, não teria m im.

portancia se aHectassem exclusivamen
te aos aCclonistas; o mal está em pre
judicar os cofres provinciaes, e retar-· 
dar ou embaraça r o de senvolvimento 

, 
das associações. n 
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;~O.3PICIO DE ALIENADOS. --- Es
te estabelecimento então com 25 annas 
d,;: existencia continuava a prestar oons 
serviços. Em 1877 o numero de enfermos 
recolhidos elevou-se a 171. Desde sua 
fundação até 31 de dezembro de 1877 
por eUe passaram 850 enfermos, dos 
quaes faUeceram 400, curaram-se Z~O e 
sahiram não curados 60. Proseguiam as 
obras· indispensaveis. -~ra se.u director, 
Frederico Antonio de Alvarenga; medi .. 
co, _ o dr. Francisco -Ilonorato de ~rou

ra; e o arcipreste dr. João Jacintho Gon
çalve. de Andrade, membro da commis-· 
são de obras que desinteressadarnente 
prestava aos enfermos os soccorros es
pirituaes ,e as consolações religiosas. 

SEMINARIO DA GLORIA. -- O ve
lho estabelecimento estava com Jota
ção completa de 100 educandas e ha
via prohibição de preencher as vagas 
que Se dess'em ,no exercido de 1878. O 
presidente auctorisára a matricula - na 
escola normal das educa.ndas que esti
vessem em condições lega'es e eram 11. 
O ediHcio reclamava obras urgentes, 
pois desabára parte dos dormitarios. 

INSTRUCÇAO PUBLICA. - O pro
gress~ da -instrucção não acompanhava 
o das industrias e melhoramento·s ma
teriaes da provincia. O presidente dava 
como .causas prinC'ipa'es desse atrazo a 
indifferença dos cidadãos e a condes
cendencia dos poderes publicos. O povo 
não considerava a escola como patrimo
nio seu nem a fiscalisav-a; os poderes 
publicos não prestavam a atienção de-

-vida no preenchimento das caddras por 
pessoal competente. 

• 

Grande numero de cadeiras foi pro-
vido por individuos ignorantes e até de 
moralidade duvidosa que consideravam 
o professorado, não um sacerdocio mas 
um meio com modo de vida. Não obstan
te tem-se introduzido alguns melhora
mentos na instrucção publica. Nas esco
las primarias estavam matriculados 
11.245 alumnos, sendo do sexo masculi
no 6.757 e do feminino 4.488. A estatís
tica das escolas particulare,s não era 

conhecida com exactidão. Estavam cr'ea-
das 649 escolas publicas sendo 412 mas
culinas e 237 femininas. Dessas escolas 
não funccionavam 195. O programma 
das escolas primarias era o seguinte: ---" 
leitura, . caIIigraphia, principio-s elemen,.. 

,tares de arithmetica, systema ffi,etrico,' 
noções de - gramma tica e 'cate-dsmo. 

MOEDA FALSA. - Em dias de de-
zembro de 1877 a policia prendeu· o pho
tographo Victor Telles estabelecido á 
rua Direita por susp'eito de introduzir 
e fabricar moeda' falsa. Foram tambem 
presos João 'Wer'ney, Legi, Franz, Pau
lo Ottonel, Antonio Joaquim de Car
valho Amarante. Foram encontrados nos 
domicilios dos' presos· objectos apropria
dos para a falsificação, além de cha
pas, papel photographico, dinheiro e 
cheques dos bancos AIJ.e.mão e Mauá, 
de Montevidéo. Prosegui'am as diligen-

• 

elas. 
ELEIÇOES. -' As do anno de 18:-7 

co·rreram em calma. Em Santos as elei
ções locaes foram annulla,das o que deu 
em resultado serem processados os "e·· 
readores que· não se conformando CO-lr:. 

a nuJEdade continuaram em exercido. 
ALISTAMENTO' MILITAR. - ES'e 

\'3ervíço era feito· com morosi-dade e sem 
bôa von.tad'e~ -Não' era fa-cil encontrar 
pes~oas cons·idera.das. que 'se' prestas~em 

. . 
a exer-cer os cargos de a1istadores. 

ESCOLA NORMAL - Já se come
çavam a sentir os effeitos da Escola Nor
mal para a rehabilitação do profes30-
rado primario, ao tempo tão desacr,edi
tado. Era -directo-r da Escola o dr. João 
Bernardo da Silva que accumulava as 
cadeiras de pedagogia e francee. Os di
plomados estavam sendo collocados e 
dedicavan1-se ao ensino com zelo e com-

• petencla. 
COLONISAÇAO. - O goV'erno con

tinuava- a 'empregar esforços na obtençã-o 
de braços estrang"kos. Entendendo o 
presidente que o colono estrangeiro não, 
devia estabelecer-s-e desde logo no in-. . . -, . . 

tenor mas Slm permanecer nas • 
prOXi-

midaMs da' capita~. fez fundar os nu-
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·cleos : - Sant'Anna, Glor ia, S. Caeta
!la e S. Bernardo. O pr imeiro nucleo 
foi inaugurado em maio de 1877. A cor
rent·e ,iminigratoria para S. Paulo acha-
va-se estab elecida e promettia desen
volver -se. Os agricultores paulistas oc
cupavam- se seriamentei:le substituir o 
trabalho escravo pelo livre. Achavam-se 

-creadas • vanas colonías particulares 
sendo as principaes ' as seguintes ' dos 
srs.: - barão de Indaiatuba, barão ::e 
Souza Queiroz, barão de P orto F eliz, 
dr. Ant on io da Silva Prado, commenda

·dor João E lisiario de Carvalho Montene
gro, dignatario Lu iz Anton io d·" Souza 
Barros, de. Martinho Prado e de. Ma
noel Baptista ,da Cruz T amandaré. Es
ta vam todos satisfeitos com o trabalho 
livre. 

·COLONIA DE CANANE'A. - Por 
• • • •• mUito tempo estaclOnana, amma ra -se 

sob a direcção do de. Manoel Barata 
Góes, Plantaram-se ,em 1877, 52.500 mu
das de café. A colon iá contava 761 ha
bit an t~s· . s·endo 225 estrangeiros e 536 
nacionaes. Havia 2 escolas frequentadas 
por 23 a lum nos masculinos e 16 femi-

• 

mnos. 
LIBERTAÇÃO DE ESCRAVOS. -

O se rviço de classificação e libertação 
de escravos estava adiantado e era bem 

.. 
acceito . tende. muit os se.nhores concor-
rido para fac ilitar a lib ertação dos s·eus 
escra vos. Nesta p residencia liber taram
se 319 escravos pelo preço em media de 

'940$178 rs. por escravo. A despesa ' com 
essas libertações correu pelo fundo de 
emancipa.çã'Ü (283 937$067 rs.) e pelo 
fundo de peculios (15 :979$761 rs.). 

FORÇA MILITAR. - Compunha-se 
de uma companhia de cavallaria, outra 
·de infa·n teria e de um contingen te de 
prim eiro batalhão e outro do setimo. 

COMPANHIA DE URBANOS. - Es
ta companhia prestava , valiosos set vi
ços á policia da capitaL Seu pessoal 
'bom " escolhido. Contava dois offic iaes 
·qu e a commandavam. 

IRMANDADES. - Foram appr~va

·dos os compromissos das segu intes : N. 

S. do Rosar io de Nazareth (5 de abril 
de 1877) , N. S. do Rosario de Botuca
t ú (28 de s'etembro do mesmo anllo). 

ESTATUTOS. ,- Füram approvados 
os estatutos do Club Litterario de São 
Roque (14 de feverei ro de 1877), E u
terpe Commercial da capi ta l (14 · de abril 

• • 

de 1877), Art is t ica Beneficente de Cam-
pinas (7 de julho de 1877) e Gabinett 
de Leitura Capivaryano, de Capivary 
(20 de setembro do mesmo anno). 

DIVISÃO CIVIL. - A provincia di
vidia-se em 103 municipios, sendo suas 
sédes em 45 cidades e S8 villas. Os dis
trictos de pai: eram 159. 

SEMINARIO EPISCO PAL. - O ,,0-
v-erno imperial determinou que fOS Se m 
postas a concurso as cadeiras ainda não · 

providas de accôrdo com o decreto nu· 
mero 3.073 de 1863 (A viso circular de 3 
de novembro de 1877). No Sem inar io 

. 
ha via 16 cadeiras com 71 alumnos ma-
triculados. 

REPARTIÇÃO DE OBRAS PUBLI
CAS. - Era regula.da desde L ' de ju
lho pelo r egulamento de 5 d'e fevereiro 
de 1877. A provincia compunha-se dle 

. 
6 dis tr ic tos cada um com um engenhei-
ro chefe, ex istindo ainda 3 ajudantes 
que serviam' onde houvesse urgencia 
nos traba~hos. O dir·ector era o dr. 
Elias Fausto Pacheco J ordão. 

OBRAS DA CAPITAL. - Merecem 
ser assignaladas as seguintes: cons truc~ 

ção das escolas do la rgo do Aro'uche ; 
aterrado <lo Braz e rua até a estação 
do Norte; cont inuaçãü das obras do 
Hospício de Ali enados; obras de enca
namentos e banh·eiros na P eni te nciaria; 
construcção de escolas no bairro da· 
Luz; reparação da estrada e ntre a P e
nha e a estação do Norte; reconst ruc
ção do edificio do largo de S. Gonçalo 
destinado ao paço da assembléa e ca
ma'ra municipal; construcção de esco
las na rua de S. Amaro. 

Nos seis district.os fez-'se grande nu
mero d e obras, m erecendo destaque as 
seguintes: - reparação da estrada que 
da estação do Belémzinho vae a Bra-
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gança por Atibaia; construcção dos 
lares da pont·e sobre o Parahyha, 

• 

P'I-
fi-

cando assim concluido t·odo o trabalho 
da mesma. ponte; reparos da estrada 

• 

de Lorena ao Bananal; reparos da pon-
te sob re o Parahyba, em S . José dos 
Campos; reparos na estrada de Pinda 
aS. Bento de Sapu.cahy-Mirim; repa
ros da estrada de Pi racicaba ·a Santa 
Maria; conclusão da ponte metallica so
bre o Parahyba, em Caçapava; obras 
na ponte sobre O m,esmo rio, em Guara

. tinguetá; construcção da ponte sobre o 
Rio Pardo, na estrada de S. Simão a Ba
tataes; obras na estrada de Itapetininga 

. 
a Alambary; construcção da cadeia de 
Piracicaba; ponte sobre o rio Pirituba. 
na est rada da Faxina; estrada de Apia
hy '0 Paranapanema, passando pelo Ri
beirão Preto e S. José. 

REPARTIÇÃO DA POLICIA. - Era 
chefe o dr . Francisco de Paula Rabello 
e Silva, que substituira ao dr. Elias An
tODio Pacheco e Chaves. 

PENITENCIARIA. - Haviam cum- I 
p'rido pena 486 condemnados; em 1877 
ent ra ram 42, sahiram 22 e falleceram 11. 
As officinas 'e ,a 'éscola prima,ria func
cianavam com proveito moral e mate· 
rial. O edific io necessitava d'e reparos 
e tornava-se 'urgente a separação das 
mulhe re s condemnadas das que estavam 
simplesmente detidas. Era seu director 
o cidadão Joaquim Mariano Galvão 
Bueno. 

EDIFICIOS PARA ESCOLAS. - A 
dois edifícios, • • provmCla ,fez con struir 

sendo um na Luz, outro no Arouche J 

e fôra contractado um terceiro na rua 
S. Amaro. Sendo necessarios muitos 
outros edificios e não se achando fol
ga.da a renda da provincia, 0 . presidente 
a'Ppellou para os s<! ntimen tos patriot i
cos da população, dirigindo-se circula
r,es a pesso'as influentes nas di"'ersas lo
ca lida·dcs. O appello deu resultados, co
mo se vê: - o barão de ]oatinga oHe
r eceu 10 :000$000 rs. pa ra um edificio em 
Bananal; o visconde de Ariró oHereceu 

5 :000$000 rs. I""ra o mesmo fim; o cida-· 
dão .Candido Ri blC'iro Rarb{)sa oHertou o' 
ter,r eno julgado mais proprio para a escO
la de Bananal; o dr. Antonio Pinto do 
Rego Freitas {)fJet1e·ceu o t"r r~n o para a 
escola do Arouche; o co mmendador Fi
deli s Nepomuceno Prates o necessario 
ao da Luz; O barão de Araraquara of
iereceu 400$000; a baroneza de Limeira 
doou o terreno para o predio da rua 
Santo Amaro; o abbade d·e S. Belüo 
paz á disposição do presiden te um ter
reno no largo de S. Bento; O cidadã?> 
Diogo Garcia de Fig ueiredo construiu 
em Mocóca o predio escolar de accôrdo 
com o plano enviado pela presidenc.ia.; 
o sub-delegado do Rio Bonito promoveu 
um a subscripção para a construcção de· 
outro predio escolar naqu ella freguezi. 

. 
e a presidencia forneceu-lhe um contv· 
de reis para que o predio fos se melhor 
a·cab.ado; o dr. Flaminio Antonio do 
Nascimento Lessa l<!gou um pl'cdio em 
Guaratingue tá para servir de escola. 

INSTITUTO DE EDUCANDOS AR
TIFICES. - Continuava ·a p.nes tar bons· 
serviços nelle lunccionando· uma escola 
de instrucção primaria, outra de lllu si
ca e ainda outra de desenho. Funccio
navam tambem as officinas de alfaiata
ria, marcenaria 'e enca dernação. A lo
tação do Instituto era d-e 100 alumnos .. 
Seu director era o coronel Nun"o Lu iz 
Bell egarde. 

CORPO POLICIAL. - Compunha-se 
de 451. homens. 

POLICIA LOCAL. - Estava 
reduz;da gradualmente e o seu 
nas localidad·es do int erior seria 

sendo 
• servIço 

melhor 
se as auctoridades tivessem mai s cui-da
,do no engajamento do pessoal. 

THESOURARIA DA FAZENDA. 
E sta importante repart ição resen tia-se 
da falta de empregados, de modo qu e 
não es tava com os seus trabalhos ri
gorosamente em dia, com prejuizo dos 
in teressad os, 

APRENDIZES MARINHEIROS.-
Est·a escola sob o commando do capitão 
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de ma·r e gu erra João Eduardo Wanden
kolk compunha-se de 45 menor'es, ape
nas, visto não poder ser com1l1etado o 
Sle<tl quadro por ihJav~r prevenção ·no .pu
blico contra a companhia e por não des
pertarem i.nteresse Os serviços de ma
rinha. 

CORREIO GERAL. - Installado em 
commodos acanhados do pavimento ter
reo do Pala cio da Presidencia não sa
tisfazia os inter'esses nem as necessida
des do publico devido ao grande au-' 
gmento do serviço pos t al nos ultimas 
annos. A esforços do presidente mudou
se o correio para um grande predio si
tU3Jdo na rua do Carmo. 

SAUDE PUBLICA. - A' excepção 
do's municipios de Tieté e Tatuhy, onde 
houve epidemia de febres in termitt en
tes, o estado sanítario geral da provin
cia conservou-soe enl condições favora
veis durante todo o anno de 1877. Che
gára a Santos uma embarcação a!lemã 
com tripulantes a tacados de febre ama
relia. Tomaram-se providencias para 
evitar a p-ropagação da terrivel enfe·rm i
da de . 

NAVEGAÇÃO DE RIOS. - Achava
s·e estabelecida pela companhia Fluvial 
Paulista a navegação ,a 'vapor dos rios 
P iracicaba e Tieté até o porto de Len
cÓ'es, devendo e!la estlender-s'e mais tar
de até o Av.anhandava. Havia esperan
ça de que es.sa navegação COncorr'esse 
para a prosperidade dos lugares ser
vidas e tambem que com e!la melho·· 
,rasse a situação financeira da compa
nhia Ituana. Foi explorado o tra çadn 
para uma estrada entre o porto de Len
çóes e o do Paranapan'~ma no ponto em 
que este rio com·eça a ser _ francamente 
navegave\. 

Os engenheiros aconselharam que o 
e'strada partisse do por to de Lençóes. 
no Tieté e fosse terminar no pontal do 
Pary, tres leguas a,cima da fóz do T i
bagy, no Paranapanema. A estrada lon
ga de 36 1E'guas at.ravessaria sempre telr-

• ••• ras uhernmas, ,nas qoo-es !eXlstlam yartos 
l1ucleos de população. Essa estrada fi-

caria e m 33 contos, u niria dois grandes 
rios facilitando muito as relações de 
commercio com Goyaz, Paraná e i\h tlo 
Grosso, ficando tamhem franca a passa
gem para ·0 rio PaJraná de livre navega-o 
ção por dlezenas ,te- leguas. Consid·eran
do de grand-e utilidade aconstrucção de: 
t al estrada o presidente mandou chamar 
concorren t es. 

ILLUMINAÇÃO püBUCA. - /" da 
capital em feita pda companhia de gaz ' 
conforme o contracto de 26 de deze.m- · 
bro de 186:5, Funccionavam 765 corrbus
tores nas ruas e praças da capital. A . 
fisca lisação estava a cargo do engenhei
ro secretario das obras publicas . 

MUSEU. - No dia 11 de julho de 
1877 inaugurou-se o museu fundado na . 
capital pela sociedade Auxiliado!'a do · 
Progresso. O museu recebe·ra valiosos 
donativos e achava-se insta llado em Ires . 

salas do palacio da presidencia. A so· 
ciedade era presidida pelo dr. li'.odr:go · 
Augu sto da Silva em companhia de ou_o 
(ros directores que eram os drs. Rap_hael. 
de Barros, Amer ico de Campos, José· 
Luciano Barbosa, Elias J ordão e Anto
nio Lobo Peçanha. 

INDIGENAS. - O serviço d. cate
chese não se desenvolvia porque a.S 
ver bas votadas eram fracas. Só existiam 
os aldeamentos do Rio Verde. T ijuco 
Preto e Itariry que mereciam attenção. 
O presidente lembrava a creação de a!
dea m ento nas visinhanças do t\ vanhan
da va. Por occasião do rela torio O pre
side'nte assignalava a ,estada na capital: 
de 5 familias guaranys com 27 pessoas 
e desejavam nella permanecer. Tinham 

. 
como director um índio guarany por 
nome José Maria, o qual compromet
t ia-se a t r-azer fl1a ior numero de fami
lias. O presidente a,chava conveniente 

,estabeleceI-os em S. Bernardo, dando
lhes lotes de terra de accôrdo com o' 
re gimen colonial. Tinham sido todos re
colhidos á Hospedaria de Immigra11tes 
até receberem destino. 

COLONIAS MILITARES. - Exis
tiam na provincia duas colonias ': - Ila-· 
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pêra c Avanhandava. Era avultada a 
despeza com ellas por parte da nação. . . 

A ahertura de uma estrada que as li-
· gasse . ~eria condição, de progresso para 

ambas. A estrada seria de 26 a 27 1e-
· guas -e custaria 40:000$000 rs., acaban
do assi.m o: transporte embarcas, demo-
rado, dispendioso e perigosissimo. As 
barcas vinham de I tapura ue seis em 
s'eis mezes. Aberta a estrada tudo me-
lhoraria, :porque do Avanhandava para 
cima a navegação é mais facil; demais 
Avanhandava cOJmmunicava-se por ter
ra com Araraquara ,e poderia commu
nicar-se, com· Lençbes se fosse aberta 

· a estra:da que a população da zona re
,damava muito. 

No dia 12 de dezembro de 1877, o 
tenente honorario ,Antonio Cupertino 
Marcondes do Amaral, escrivão, o te-

· nente cirurgião dr. Flavio Augusto Fal
cão e o pharmaceutico alferes Lamberti 
Cesar Andréini sublevaram-se e tenta

'ram sublev-ar os colonos- e' praças. Esses 
· officiaes apres-entaram-se fardados e ar
mados e na pr·esença das praças injuria-

-r,am o dine'ctor, majolr' Luiz Pereir'a 
Duarte e desobedeceram a ordem de 
prisão que delle receberam. O presi
dente mandou tornar effectiva a prisão 
e submetteu os insubordinados a conse-

-lho. -Entre o acontecimento na colonia 
militar e a chegada da noticia houve 
grande demora, pois o oHido do major 

· Pexeira Duarte datado de 17 d'e dez-em
'bro de 1877 só chegou ao presidente a 
'16 de janeiro s·eguinte. 

THESOURO PROVINCIAL - Fôra 
'escassa-a renda provincial nos uJtimos 
· exercicios (1876 a 1877) ao passo que a 
'despeza augmentou COln as necessida
de.s nova·s da provincia, cons-equencia do 
seru cons'tante progresso. Quando se li-

·quidou o 'exercicio de 1875 a 1876 a 
província devia por letras réis ...... . 
1.864 :959$393; e na liquidação do exer
cicio seguinte (1876 a 1877) a divida su
bira a 2.586 :451$460 réis. 

Além das dividas por letras a pro
·"inda devia mais 109 :966$545 rs. O au-

gmento de divida explicava-se com des
pezas extraordinarias, com pagamentos 
de juros ás compa.nhias 1tuana, Mogya
na, Sorocabana e, outr-os credores. Fo
ranl creados novos' impostos para au

gmento da - renda, 'mas esses só para 
futuros ex·ercicios dariam o resultado 
em vist'a. Não obstante, devido a esfor
ços do presidente as dividas não au
gmentaram e o aspecto das finanças 

. . . ,.' . 
prOV111Claes apresentava-se maIS anIma-

i dor. O credito da provinda em salido c 
I nunca fôra abalado mesmo em quadras 

difficeis e lnenos nesta' presidencia que 
a'nnunciou a alTIortisação das dividas e 
a existencia de elenient'os seguros para 
continuaI-a. 

As quantias adian ta<las' ás compa-
-

nhias de estrada de ferro começaram a 
ser restituidas. A repartição do Thesou
ro Provincial eta b eln organisada e s·eu 
inspector o dr. Antonio Pinto do Rego 
Freitas merecett elogios. Pelo balanço 
verificou-se no exercicio de 1876 a 1877 
que a receita orçada fôra de réis ... 
2,4,33 :052$000 ·e a arrecadada apenas de 
2.070 :721$661 rs. Verificou-se ainda que 
a despeza votada foi de 2.544 :149$875 
rs. e os pagamentos eHectuados mon
taram a 2.079 :309$658 rs. 

SECRETARIA DO GOVERNO.
Era dirigida pelo dr. José Joaquim Car
doso de Mello e não só elle como to
dos. os funccionàrios da Secretaria eram 
üdos como bons auxiliares da adminis
tração. O pr'esidente que recebera o go
",erno em 9 de junho de 1875 considera
v'a-se feliz porque não praticou o mal e 
contribuiu nas medidas de seus recur
sos para a prosperidade da sua provin
cia na tal. 

,-• • 

• • 
BIBLIOOR.APHIA. - Almeida No. 

gueira. Tradições e Reminiscencias. No

na série, capitu.Jo 8.', pago 196. J ornaes 
da época da administração edo falle
cimento. Informações e apontamentos 
prestados pela familia. 
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. João Baptista Pereira 

42.0 PRESIDENTE 

(De 5 de Fevereiro a 7 "'" Dezembro de 1878) 

• 



JO.~O BAPTISTA PEREIRA nasceu [ 
na cidade de Campos a 20 de outubro 
de 1835, filho de J eronymo Baptista Pe
reira. Matúoulou-se na Faculdad·e de 
Direito de S. Paulo, da qua,l recebeu os 

-titulas d·e bachalrld e doutorem sciencias 
juridicas e sociaes: bacharel em 1857; 
doutor em 1858. Foi dos mais distinctos 
estudantes da sua geração; r~dactor do 
Iris e or·ador da Arcadia Paulistana; os 
lentes o collocavam ao lado de Lafayet
te Rodrigues Pe,reira que tambem des
de os hancos academicos revelou a sua 
grande int-elligencia. Os dois moços me
recera,m do director da ac-ademia as 
mais honrosas referencias. Os co1legas 
deram-lhe o appellido de João das Re
,gras; e em íamilia bem como na inti
,midade €Ira conheci"do por J ojóca. 

P,rotegido e amigo dos frades de São 
_ Bento, morou no convento, durante o 
tempo do seu curso aca·demico. Defen
didas as suas theses e obtido o gráu de 
doutor, reti'fou-se para o Rio, onde se 
dedicou á advocacia e ao jornalismo po .. 

"Ji,tico, escrevendo na "Reforma". Filia
do ao Paortido Libera,l, foi eleito va-
ria" vezes depu'tado á Assembléa Legis· 

'lativa Fluminense; e quando em 1878 
subi.u ao Governo o seu partido politi
co com o gabinete Sinimbú, foi o dr. 
João Baptista Pereira, nomeado presi
dente da- Pr'Ovincia de S. Paulo. 

A administração do dr. Baptista Pe
reira foi vrolentamente gue.rreada pelo 
partido cons ell'vador em grande maioria, 

-na Assemb.1éa Provincial. Havia tres 
deputados republica.nos, 7 liberaes e 26 
conservaJdores. Travada a lucta, o pre· 

,sidente Baptista Pereira resistiu e re
,solveu negar sancção a todas as leis e 

resoluções votadas pela Asse.mbléa 
Pll'ovincial. Tal attitude levou o presi
dente a negar sancção até ao orça
mento provincial. A Assembléa denun
oiou-o ao Supremo T.ribunal de Justiça, 
por excesso e abuso d'e poder. Quan
elo no Rio de Janeiro foi eleito depu
tado geral por aquella provincia, nas 
Legislaturas de 1867-1868 e 1878-1880. 

Com a subida dos conservadores ao 
poder em 1885, o dr. Baptista Pereira 
dedicou-se á advocacia, retrahiu-se da 
actividade politica, exercendo finalmente 
o magisterlo superior, como profess'Or 
de direilto criminal, numa das Faculda
des livres do Rio. Proclamada a Repu
hlica, o dr. Campos Sa1les, então minis
tro da Justiça, convidou-o para rever 
o antigo Codigo Criminal de 1830, or
ganisando outro quecollocasse o direi
to penal patrio de accôrdo com a evo
lução juridica qUle' s·e operira nless'e im
portante ramo do Direito. 

O dr. Baptista Pereira ac'ceitou a hon
rosa incumben6a 'e entregou ao Gover
no Provisorio, por interme-dio do seu 
amigo, dTo Campos Salles, o projecto 
de Codigo Penal, que ac,tualmente vi
gora. 

O elr. João Baptista Pereira falleceu 

no Rio em 10 de junho de 1899. 

* 
• • 

Expondo o estado dos negocias da 
Provincia, o preside,nte Baptista Perei
ra, apresentou o relatorio de que se 
faz o resumo abaixo por occasião de 
passar a administração ao vice-presiden
te barão de Tres Rios a 7 de dezem-
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. 
bro de 1878. Referindo-s·e á luta que se 
travou entr e .'" presiden<:ia e a As
sembléa Legislat iva Provincial o presi
dente teve as seguintes palavras; - "Se 
já é difficil, em drcumstancias normaes, 
dir igir os d'estinos desta illustrada pro
vincia, tão ufa,na de suas gloriosas tra
dições, que enriquecem os annaes da 
historia patria, e pelo seu adl.niravel 
adiantamento em todos os dominios da 
actividade industrial, avantaja-se a ou
tras provincias do Imperio, ostentando 
toda a energia de sua pujante vitalida
de, não se póde desconhece,r que as dif
ficufd;",d es multiplicam-se em uma época 
agitada. quand'Ü a s luclas dos par.tidos 
se travam no terreno incandescente das 
paixões, e os vencidos pela opinião de
pan-am nos instrumentos a·ctivos da 
ideia triumpha'nt e no governo do paiz 

. . " . um 1ntm1go pengoso, qU!e c.onvem ex-
ter!m inar e nã.o um adversario que se 
deve combate.r com lealdade. Foi em _. . . . 
tao Ingratas Ctr·cumstanClas que aSSUU1J 
a administração da provinda. As pr'even
ções com que fu i r ecebido muit'Ü cedo 
degenemram em franca hostilidade. 

No mesmo dia em que tomei posse, 
uma opposição apaiX'Onada. tão 
ciente, como inj usta na aggressão, le
vantou-se contra mim ·e a ssentou os 
seus arraiaes na Assembl6a Legislat iva 
Provincial, cuj a installação coincidira 
com a minha ch egada á Capital. Não 
preciso recordar a V. Excia. a origem e 
a s consequencias da l.u<Jta inesperada 
que se tnavou entre os dois supremos 
p·oder·es da provincia; membro distincto 
daquella corporação. V. Excia. foi tes
temunha do empenho si,ncero com que 
procur.ei re salvar os le,1,evado.s intleir'ess'es 
da administ ração, gravemente ameaça
dos. 

As medidas qu·e siliiram do seio da 
Assembléa Legisla tiva, V. Excia. o sabe 
vanto como eu. resentiram-se do influxo 
perigoso do ambiente que cercava os 
legisladores da pr ovíncia, os quaes, il
ludidos por uma falsa miragem de pa
trlot is,mo l teri am reduzido a a!dministra-
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ção á impotencia ou á immobilidad·e. se" 
porventupa, dentro da orbita constitu- · 
cional de minhas attribuições. não ti_ o 
vesse encontrado os meios legaes para 
resistir ao principio dissolvente . que 
ame'açou a organisação de todos os s,er- · 
v iços publicas . 

Exprimo-me -com a maxima franql1e

zta, que devo á provincia; e espero dar 
a V. Excia . no correr deste trabalho, . 
in suspeitas provas de ' que não sou exag
gerado nas minhas apreciações, que Se' , 
baseiam n'Ü exame calmo e reflectido · 
dos factos. Chegou a occasião de ex-. ~ 
pol- os ; desejo que se faça toda a luz : 
sobre 'Os actos de minha a~mi nistração, 
cuja ·r esponsabilidade aS'sumo inteira pe
Irante a p.rovincía, que ·me honrou (.'!Om : 

in equ ivocas testemunhos de sua bene
v~lencia .p·elo que lhe devo a mais re s
peitosa gratidão." 

VIAGEM IMPERIAL. - Mais uma . 
vtez a Provincia hospedou os imp~'ran- · 

tes, que partiram da Capital do Impe- · 
rio no dia 10 de setembro, t'endo visi- · 
t ado Guamtinguetá, pernoitado em Pin
damonhangaba e chegando a S. Paul o , 
pelas tres h oras da tarde do dia sc-

. guinte. A 14 sahiram para o interior . . 
onde visitara,1U Campinas, Mogy-Mirim .. 
Casa Branca. Amparo, Rio Claro, Limei
·ra , Araras e Pirassununga; regressaifam 
a Campinas no dia 21 e nesse mesmo , 
dia seguiram para · Jundiahy, onde p·er· 
noitaral11. No di'a 22 seguiram para Pi- · 
racicaba tendo antes visitado em cami- · 
nho Capivary. A 24 deixaram Piracica- · 
ba de regresso á Capital onde chega-o 
r am nes'se ,mesmo dia; a 25 partiram 
~ara Sorocaba onde ficaram visitando· 
depois a Fabrica de Ferro de Ipanema, 
dond e voltaram para a Capital no dia. 
27. 

Após um dia de repouso foram a San-· 
tos a 29 e regressaram á Capital de ' 
S. Paulo no 1.0 di<a 11e outubro e no dia 
2; embarcaram para a Cachoeira. tendo 
visitado Taubaté de passagem e nesse 
mesmo dia 2 seguiram para o Rio de: 
}aneiro ortde chegaram pelas nove horas ' 



da noite. S.5. M.M. estiveram na Pro
v incia durante 22 dias. Os estabeleci
mentos agricolas visi tados pelo impera
dor foram os seguintes: - Nova Louzã, 
-em Mogy-Mirim; Saltinho, em Camp;'
nas; Salto Grande, em Amparo; a fa 
zenda ' do commendador Silverio J ordão 
em Limeira e Santa Gertrudes , em R io 
Claro. 

ELEIÇOES. - Come> demonst,-ação 
do espirito político e partid",rio da épo
ca, para aqui se trasladam as palavras 
elo pre~idente a proposito das eleIções: 
- "Tendo sido por decreto n. 6.880 de 

. 11 de abril do corr ente anno dissolvida 
a Camara dos Deputa.d os, e convoca<la 
outra para o dia 15 de dezembro, por 
decreto de 13 do mesmo mez sob nu
mero 6.881, design<a ndo o d ia 5 de agos
to para procede.r-se em todo o Impe
rio a eleição de eleitores que deveriam 
eleger os novos deputados, em data de 
28 de abril expedi as necessarias ordens 
d·e conformidade com o mCO!1.cionado de· 
ereto n. 6.881. 

Devendo pre·e ncher-se tambem duas 
vagas de senadores por es ta Provincia, 
pelo fallecimento dos distinctos bras;
leiros Marquez d·e S. Vicente Ie' Viscon-

. de de (araveUas, d e saudosa memoria, 
em vista de consultar a commodidade 
1o.s povos, expedi em 6 de maio as ne 
ces-S1arias ordens pa'ra que no mesmo dia, 
designado para a eleição de ·eleitores 
geraes, se proce:des'se tambem a eleição 
pa.ra eleitores eS1)eciaes nos termos dos 
a~ts. 125 'e 127 das lnstrucções de 12 de 
janeiro de 1876. Foi e'sta a phase mais 
difficil da minha ",dministração. 

.os · períodos eleitoraes são sempre de . . .., . maIOr ou ,m,e·nor agltaçao, conS\elque,ncla 
forçada das paixões que excitam e dos 
interesses que sobresaJtam. Assumindo 
a presidenoia da Provincia DOUCO an
tes de uma dissolução e depois de uma 
mudança: . politica, que abatia um par
tido a· la'rgo tempo no poder e levan
tava -outro encontrando em seu cami
nho todos os obstaculos accumulados 
durant-e, um1a· longa .posse, devia 1nais 
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a'ccentua,f -se a. inflUlelnclin das 
em litigio 'e mais forte ser o 
dos interes.s·es lem lucta. 

. -palxoes 
embate 

• 
A im,prensa desde logo, r OmpelltlC' de s-

abrida guer.r,a contr" a s ituação, leJv ou na . 
Cap ital o conselho até aO extremo da 

. . " 
reslstencla; no mtenor os pequenos 

jornaes das parcialidades em oppo.sição 
repetiam a senha do combate. Todos os 
meios eram ' empregados com-o re eur- , 
so l egitimo para obter a victoria. A in
t enrupção dos trabalhos de qu'ali!ica
ção, a se'paração de cartadas de paz, a, 
demora na entrega de titulos reclama
dos; a recusa das juntas em incluir vo
tant e"s pTo vidos em -recursos, são factos 
que se desenvolveram 110 princip io e na 
continuação da lucta e sobre os quaes 
tive as vezes de intervir, irritando sem 
mot ivo, porém, ainda mais , os Ínteres
s·escompromettidos no plie~to eleitora:I, _ 

• que se approxlmava. 
Todos os aclDS qu,e [e'Xpedi asse·ntam .. 

sobr e fundamento conhecido, porquan
to conformam-se com a lei. Limitar
m'e'-ei por isso a considerar duas ac
cusações ap enas,expondo os factos co.m 
t oda a singeleza - a disseminação de · 
força pela Provincia e os raros confli
ct os ,ha vidos. A presidencia dispunha 
nas vesperas da eleição do c()nt ingen te 

I de linha com 287 praças e de 792 do .. 
corpo polioial, ás quaes se deve aceres
cent ar a guarda local, qu e não podia 
exceder naquella época a 164 praças. Em 
uma Provincia como esta, contando 99 ' 

• 

municipios, com 160 parochia.s, desigual- ·· 
mente povoada, abundante de escravos, 
tendo ,colonia,s en1 valrios pontos e com , 
uma .população em transito, augmentan
do todos' os dias, esta força é manifes
tamente insufHciente para garantir a 
segurança e a omem, sendQ para notar · 
qU e o conting·en te de .linha só ;"m cir
cumstancias ext'raordinarias. pode ser ' 
destacado. 

A insufficiencÍa da força é facto re
conhecido p'ela palavra oHieial . e pela I";.' 
escripta em épocas que não podem ser ' 
sus·pe';tas aos mais encarniçados adver. · . 
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sarios da situação. A palavra oHicial 
. nos rdatorios dos chefes de, policia dos 

ultimo,s tempos assignala entre as cau
sas de falta de repressão dos crimes -

. essa insuffi.dencia. A lei autorisando a 
s-ua elev,ação progres-s'íva ainda na ul
tima fixação, hoje em vigor, r-econheceu 

- tambem explicitamle,nt,e a nreoe,ssidarue 
"do augmen t,o, aliás proclamado pelos pé

dcidos lnstantes e reiteraKlos, que todas 
_ as aodminíst.rações recehem das autori
,dades locaes, solicitando destacamentos 
,ou reforç-o dos existentes. Com eSIé!. 

- força, aliás inenor, do que a - existente 
'_ na Pr{)vincia, anteriormente, não podia 
,a P.r·esklenoi.a comprimir o voto politico, 
-"ainda que pucLes:s:e nutrir tão cond,em;-

nave! pensamento. 

E, com ,e:Húto, os destacam'en tos 
tentes foram em sua generalidade 

• 
eX1S-

COD-

servados com o mesmo num·e'ro de pra
'ç-as, e só houve augmento e -pequeno 
naquelIas locali<lades em que a ordem 

'puiblica p'arecia ameaçada e pedialn-se 
· provide'ncias pela voz de ambos os par-
· tidos. Não era passável que eu cruzasse 
·-05 braços .assumindo pela inercia a tre-
· menda responsabilidade de qualquer 
· acontecimento grave. O tempo incum
',biu-se d·e mostrar que eU tinha razão, 
porque só houve conflicto e raro em 

-lugares, onde nem ao _menos era possi
vel á preos1'denoia preve.r os factos que 
se deram e a autoridade achava-se des
armada dos meios offi.ciaes para des
em:penhar a sua missão de paz e de 

· ordem, 
Se não fosse j,mpossivel comprehen

,der a inventa,da compr-essão nas condi" 
ções expostas da Provincia, ser-me-ia 

· Ecito notar que em quasi todas as co 
· marcas os vencidos no pleito eleitoral 
confiavam nos' Juizes de Direito e na 
imparcialidade com que exerc'em as suas 
importantes attrihuições1 entre as quaes) 
sem duvida. conservam a. que respeita 
- O processo e punição dos delictos de 
responsabilidade, Apenas deram-se con-

:flictos no J",hú. em Pirassununga, na 
Franca, na Mocóca e no Rio Verde. Os 

conflictos do J ahú e Pirassununga fo
ram 'exaggerados p,d'a ebulição das pai
xões do dia; pois reduz·iram-se a dois 
in-cidentes de pouca monta, factos or
dinarios e communs em toda a eleição, 
mesmo naquellas que não são pleit'ea
das. 

Na confusão produzida por uma dispu
ta a proposito de i,dentidade de votan
tes naquellas duas parochias, excitaram
se os anímos e no lneio do tumulto sa
hiram levem:entle feridos dois individuo's, 
'1m delles membro importante do par-

i tido liberaL Mais nada do que isso 
\ 'louve. 

Na Fra-nca,coni'orm!e resulta do in
'juerito a que mandei proceder, no dia 2 
de agosto não comparecendo o 1.0 Juiz 
de Paz e eleitores para organisação da 
:nesa suppriu a falta o 2.' Juiz, e quan
do já installada, a Assembléa Parochial 
appareceu o Juiz de Direito da Comar
ca á fr'en.te de um grupo para a n1esmo 
fim e arganlsou nova mesa dentro da 

• "gre)a. 
N o dia 5, quando, conforme 

do feito, tratou-se de revistar 
dãos d'ambas as parcialidades, 

• a acear..; 
os cida
afim de 

evitar·se que ninguem entrasse armado 
na egreja, cuj'as chaVles tinham sido en· 
tregues antes ao Juiz de Direito, o ba
charel Pereira da Cunha, anteriorment'c 
demittido a bem do serviço publico do 
cargo de Promotor da Comarca, e que 
ele V'espera oHiciara ao Delegado de Po
licia, declarando ter obtido do presi
dente da Camara alvará de licença para 
andar annado, reagiu' contra o exame, 
a que pretendiam sujeital-o tambem, e 
isso produziu tumulto e confusão, no 
meio dos quaes ouviu-s~e a detonação 
de Um tiro, cujo projectil foi offender 
u,m moço de 19 annos, qUE:. fazia part·e 
do grupo liberal. 

Ao passo que os libera'es attribuiam o 
. ," 

tiro ao bacharel Pereira da Cunha, os 
conservadores procuravam im:putaJ-o a 
uma das praças do destacamento; mas 
esta aIfirmação em face do inquerito e 
do corpo de delicIo p,erde, como diz o 
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dr. Chefe- d'e Policia no seu relatorio, 
,qualquer valor, já porque declararam os 
peritos que o ferimento não podia ser 
eHeito de uma carga de espingarda; já 
porqu-e sendo incontinenti revistadas 
pelo Juiz Municipal e Delegado de Po
:licia as armas que traziam as praças 
·do destacamento nenhU:t11a mostrava in
dici o de ter sido descarr egada; já por
que, finalmente, a descripção do feri
ment o exclue, pela posição em que se 
achava o soldado, a possibilidade de ter 
sido eIle o autor do ferimento, que aliás 
-não comprometteu a vida do 
Na Mocócà as parciali.dades 

• paciente. 

em luta 
'procuraram vencer a todo o transe e 
-por qua·esquer meios, a ~e:dir os seus 
intent os reciprocas pelos factos hoje 
provad-os. 

O Delegado de Policia project0u, s=
_gundo o inquerito, roubar a urna, e pre
-parados os elementos para esse fi m no 
d ia 5, pela madrugada, tendo antes man
dad o r-e tirar as cinco praças do desta
camento sob pretexto de patrulhar a 
cidade, um grupo invadiu a egreja e 
-carregou a urna, que estava prega.da a 
uma m'esa, conseguindo depois de es
forços trazel-a para fóra do templo e 
"fugir com eUa. Apenas ganha alguma 
distancia, recebeu pelas costas uma des
-carga, que feriu levemente 7 individuo, 
e é attribuida á parcialidade opposta ao 
Delegado -e a seus chefes, o que par"ce 
-certo por ser inverosimil que o Delega-
-do mandasse atirar sobre sua gente dif-
ficultando o exito da empreza. 

-

Os lamentav·eis a'cont1eóm:entoS j qUiC 

tiveram lugar no Rio Verde, parecem 
ter causas ,mais remota s, do que a ul
tima eleição nessa localidade, onde não 
tinha influencia bastan te o imperio da 
lei. Velhas rivalidades e lutas ant igas 
--encobrem, talvez, a origem de tudo que 
sue cedeu. A impruodencia do Delegado de 
Policia em exercicio e a brutalidade de - . seus aggressores sao as causas prOXl-
mas do conflicto. O partido adverso á 
-situação, completamente annado, e já 
uma yez envolvido no celebre processo 

- rasga listas - com o mais perfeito 
successo, tudo esperava dessa criminosa 
energia, não desmentida outr' ora. 

No dia da eleição a proposito de de
ver votar ou não certo individuo, ao que 
obstava o Delegado, exacerbaram-se os 
animos por tal fó rma que foram SU$

pensos os trabalhos por accórdo. Reco
meçando eIles , a nles ma autoridade pro
hibiu a entrada na egreja de um votan
te, allegando que tendo sido libertado 
pos'teriormente á qualificação, por isso 

-não podia votar_ 
Esta opposição suscitou reclamações, 

nas quaes veio tomar parte um dos me
sarios, Antonio José da Veiga, e obs
tinando-se o Delegado em impedir a en
trada de qu em dizia escravo no t empo 
da qualificação, foi de subito chamado 
por Victorino Gar<:ia o grupo armado 
compos to de capangas e de indias, que 
es tava -aquartellado em uma casa pro
xima á Matriz, á frente do qual vinha 
João de Souza, vulgo Valerio. Ao 
approximarem-se intimou-lhes o D elega
do ordem de prisão, tendo em resposta 
um tiro dado por Valeria, que falhou e 
ao qual segu iu-se outro, cuja carga em
pregou-s'e nas pare des do templo por 
ter alguem levant a,do o cano da anna 
para o ar. 

Então travou-se lucta geral, morren
do logo tres individuas e um pos terior
mente, ficando feridos grav-emente o 
Delegad.a e outros mais, e muitos l-e
vemente. O estado de exaltação e con
fusão em que se deu o confEcto ex
plica o cr-escido numero de offendidos, 
que, segundo consta das participações 
officiaes, subiu a 42, accrescendo a cir-

o' - -

cumstancia de se acharem em grande 
numero e bem armados os individuos da 
parcialidade cont raria ao Delegacio, o 
que faz suppór, como se deprehende das 
informações officiaes, que travada a lu
cta braço a braço, elles se feri ssem tam
bem re<ciprocam"nt'e. Devo notar que 
no Rio Verde havia apenas Uma praça 
da força publica e que nenhuma recla
mação foi dirigida á presiden,cia sol;ci-
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"7:CO qualquer providencia pelo receio 
• • • cc- perigo Iuturo. 

Iniormações recebidas depois do con
ílicto, dão como certo ter o Delegado 
armado 12 homens com os quaes fez a 
guarda da Matriz ·e que naturalmente 
foram os que o defenderam quando ag
gredido pela multidão de gente armado., 
sahida do quartel dos seus contrarias. 
Não me esqueci de providenciar logo 
a 'respeito dos 
oohefe d,e 

factos expostos. Mandei 
Policia 'em . -

COffi:mlsS'ao 

á M-ocóca 'e á Franca, 'e Vre,dfican
do pelo inquerito, a que procedeu na
quelle lugar, a criminalidade do Dele
gado, demitti-o e mandei submettel-o a 
processo e hem assim os individuos en
volvidos naquelle acontecimento, recüm
mendando ao Promotor Publico da co

marca todo o zelo e circumspecção no 
desempenho desta ardua tarefa. 

Em relação .aos acontecimentos da 
Franca entendi que, tendo a autorida
de do logar instaurado processo contra 
o autor do ferimento, a-ttribuido á pra
ça de policia, não devia mais intervir, 
aguar,dando o desenlace do processo, que 
o chefe de policia já encm1trou inicia
do; e folgo de declarar qu·e nessa con
junctura o Delegado de Policia proce·d-eu 
regularmente e está isento de censura. 

Para o Rio Verde nomeei um Dele
gado militar, que para lá seguiu incon·· 
tinenti ,acompanhado de força. e ape
nas ,chegou procedeu ao necessario in
querito. ainda hoje incompleto por ter 
o Promotor Publico da comarca reque
rido novas 'diligencias para se descClbrir 
a verdade. Recommendei igualmente ao 
T ttiz de Direito '.da comarca o anda·men-• • 

to de todas as diligencias, chamando " 
sua attenção sobre a gmvidade dos fa
ctos; be-m assim ao Promotor Publico) 
que infelizmente .deixou em meio a sua 
tarefa 'por S'ET incompativel com a pri
meira autoridade da comarca, que an
tes se lachava 'com licença e reassumiu 
o exerclcio logo após ao conflicto. 

E' uma difficuldade que procuro su
perar em uma povoação distante e onde 

por ,causas ·con1hecidas é difficil a reeta,. 
administração da Justiça. Garantir a li
vre enunciação do voto da Provincial. 
cumprindo as ordens do Governo Impe
rial, e mantendo-nle na posição q'le llH' 

aconselhava o .dever, foi o 'meu lnaior
ouidado, ape:oar da injustiça c 0m que 
diariamente era julgado pela imprensa 
adversa. Ai m·ezas Ip.aroohiaes organi 

saram-se no dia designado pela lei, sea 
que reclamação alguma chegas". a meu. 
conhecimento, cl{".cusando a intervenção" 
de força publica, ou queixando-se de 
qualquer modo pelo minimo obstacuh 
opposto lao livre exercicio do direito po-
litico. 

Ao chegar ao momento da eleição, 
tive de ,considerar alguns actos de 111eza s 
parodhiaes, solicitando providencias da. 
a,dministração provincial. e queíxando
se da policia por intervenção indebita. 
No dia 5 recebi communicação da meza
parochial de Guaratinguetá, declarando 
que rudiára a ·eleição para o dia 16, em 
consdque-ncia de achar-se coagida pe! a 
força publica, sob a direcção da policia. 

Este adiamento verificou-se fóra da 
Igreja) baseando-se enl causa simples
mente allegada, e cujo effeito para ser 
procedente devia ser imm"diato. Ao 
nl·eSlno tempo chegou ao meu conheci
mento -offidalmente que outra lneza se· 
tinha constituiodo na Ma.triz, por não. 
se terem a'presenta-do na hora e dia da 
lei os membros da meza parochial. Invo
cando a meza organisada no dia 2 a 
coacção como base do seu acto, e a qUf>' 

se organisou posteriormente no dia 5, 
a ausencia da primeira como legal 1110-· 

tivo Ide sua existencia, eproced·endo nos .. 
termos da lei a eleição, julguei-me im· 
possibilitado ·de approvar a suspensão, 
que não se tinha eHectuado guardada; 

• 

as condições Ida lei, autorisando por
acto 'presidencial uma du!plicata) ·e P0f';" 

modo que parecia calculado em mais de 
uma localida'de do norte da Provincia 

Não o digo debalde: no dia 5 recebi 
communicação da meza parochial de· 
Arêas, que se havia organisado pacifi--
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camente no dia e hora legal, d·.dOTan
do-me que a .ci<lade achava-se sob a 
pressão da policia e trancadas as entra
das ;pela força publica, tendo por isso 

• 
resolvido não reunir-se e suspender a 
eleição. Outra meza organizou-se, e, 
dando como rasão a a-usencia provada 
dos que deviam proceder a eleição, of
ficiou tambem a esta presidencia, n oti~ 

dando o acontecimento. 
Não devo omittir que tambem receb i 

do Juiz de Dir·eito da comarca telegram
ma ,pedindo providencias por esta rem 
tomadas pela força publica a s entradas. 
da povoação, ·e bem as sim a cid,ade. 
Não havendo em Arêas senão doze pra
ças do destacamento 'policial, e insuffi
ciente para trancar a cidade e ainda em 
cima occupal-a militarmente, pedi infor
mações vositivas ao Ju iz de Direito, de
clarando que quanto á busca ou r evista 
de pessoas., do que se queixava, era or
dem superior para -evitar o uso de armas 
prohibidas, per igoso sempre e nlai s ain 
da num periodo de effervescencia; e ao 
D elegado de Policia telegraphei, reco m 
mendando o exacto cumprimento das 
instrucções recebidas, de modo a evi~ 

tar todo e qualquer conflicto, com a es
pelCÍal de.c1araç ã·Q 'GUIe :a ningue·m e,ra 
licito imp,,·di r a en trada no templo. 

Tendo .recebido communicação da 
nova ri1.·eza parochial, que encetára o~ 

trabalhos no m esmo dia, em que chega
va ao meu poder a declaração da ql!C 
os suspendera antes, nada nlais podia 
fazer esta presidencia senão cumprindo 
a lei, aguardar o resultado da eleição, 
entreg.ando o s·eu julgamento aos legi
timas juizes 'C onstitucionaes. Foi o que 
fiz offi cialmente á meza parochial de 
A r êas , e declarando-lhe a improceden· 
cia da suspensão deliberada nos termo", 
em qu e foi, é pelos m o tivos 'expostos na 

. -corrimuntcaçao. 
No Espirito Santo do Pinhal, como se 

os fact os se ligass em entre si essencial 
e intimamente, a eleição é tamhem sus
pensa, sem. que a 'meza organisada an
teriormente, avezar das repetidas alle-

gações de viol encia, .:ompareça ao 1em
pio, elll observancia da lei. Em falta ou 
impedimento dos mezarios , nova meza , 
fUl1t.ciona, e p rosegue na eleição, que 
t ermina ,pacifica tnent'e. Não devo omit
til' que os meza rios qu e .d iziam cercad", 
a Igreja, 'e davam como razoav el mot;
vo ide s eu não comparecimento o asse~ 

dio ao templo e as violencias da ' a uto
ridade poli.: ial , ·poderam romper o c·er
co para pregar na porta da Matriz o 
e d'it a I de adiamenl J -do s t rabalhos, não 
começados! 

A presidencia naà podia, em l'elação 
ao Esp irito Santo do Pinhal, obrar de 
mo,do diverso, porqu e o fez, em outra" 
parochias da Provincia. Seria trahir o 
seu d·ever a-utorisar duplicatas sobre du
plicatas, approvar adíamentos sem as 
fo rmalidades da lei, ·e até certo ponto 
constituir-se ju ii d e eleições ,começadas 
e que tinham de ser julgadas pela Ca
mara e pelo S·enado. As poucas recla
mações, que durant e o pleito eleit oral 
foram dirigidas de alguns pontos da 
Provincia, soli ci tando a intervenção pre
sidencia l no interesse 'da lei e da liber
dade do voto, não .sâ·o por v . excia. igno
radas, porque della s se oc-cU-POU a im

prensa se -cons taln minuciosament e da 
correspondenc ia officiaI. 

Da cidade do Bananal por mais de uma 
'Vlez representaralTI, pedindo garantias 
de segurança pa ra todos, e denunciando 
·em phras es exageradas o estado dos ani
mas. A intervenção da _policia, a amea
ça de violen cias, a occupação pela for
ça, o ,receio de un1a luta imminent e por 
causa dos abusos da autoridade, tud o 
isto era proclamado pelos reclamantes, 
como exigin"do promptas e immediatas 
providencias da prim eira autoridade da 
província; ahi se dizia. tambem s itiada 
a cidad'e pela força ·publica; mas é sin
guiar que o proprio Juiz de Paz, qu e via 
a cidade ass edia da, reclamass e a presen
ça do ·Chefe de P olicia acompanhado de 

força! 
Havendo naq uella cidade apenas sete 

praças de guar.da local, e não obstan!., 
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"'''':'';';'; " '._' '. QUê as Ínst'T.ucçõ'es <expedid'as 

~[; iirme proposito de garantir O livre 
é.."Xêfciclo do voto, seriam observadasJ 

julguei do meu dever no entanto, pe
dir ao Juiz de Paz explicações circums
tanciadas a respeito dos factos, afim de 
tomar providencias sem exceptuar as 
que fossenl ne'cessarias para a punição 
dos culpados, se os. houvesse. Espero 
até hoje a exposição dos factos aCOll1-

panhada de provas. 
. 

Felizmente em vez dos tristes e te-
nebrosos acontecimento'p que eram em~' 
phatkamente apregoados. na imprensa 
da provincia e na da Côrte e nos offi
cios dirigidos á administração da pro
vincia, fui surprehendido pela agrada
vel noticia de um -accônl0 entre os par
tidos para se fazer a eleição pacifica
men te e não devo crer que os membros 
da mesa parochial do Bananal consagras
sem duplamente a violação calculada do 
voto politico. 

Em J acarehy o fundo do quadro elei
_ toral reveste-se -das mesmas côres; mas 
parec·e em sua origem ter um object0 
diverso, urna guerra pessoal ao cidadão 
que exercia o lugar de Delegado de 
Policia, pelo facto de ter sido distingui
do pelo Governo Imperial com a nomea
ção de um elevado posto da Guarda 
Nacional. Por mais de uma vez foi essa 
auctoridade accusada; porém, até hoje 
não recebi uma prova de violencia que 

~. 

houvesse praticado; pelo 'contrario a 
todas as accusações que lhe foram di
rigidas, tendo de informar por ordem 
superior, respondeu -categoricamente, fa

zendo a·companhar as informações pedi
das dos indispensaveis documentos. 

Essas informações foram exigidas pelo 
• • s,egulnte mot1VO: - apresentou-se nes-

ta Capital o Juiz de direito da comarca, 
como portador de uma representação 

• 
que lhe tinham endereçado varias cida-
dãos do municipio, e com o fim de mos
traI-a ao presidente da Provincia. Res-

./, 

peitando os direitos dos signatarins 
representação, sem desconhecer todavia 
os do Délegado de Policia, ponderei-lhe 

a necessidade de substituir aquelle co
nhecimento momentaneo e quasi confi
denciaI, pela copia official da represen
tação" afim de que eu pudesse dar as 
providencias e ao nlesmo tempo oi.lvir 
a autoridade accusada. Ainda que não 
me fosse dirigido o requerimento dos 
representantes de Jacarehy, mas sim 
ao Juiz de Direito da comarca, que tem 
competencia legal para r·eceber .denun
cias e instaurar processos de responsa
bilidade, quiz dar prova da lealdade com 
que sempre recommendei a mais cxtri
cta observancia da leÍ, já pedindo ;n10r
mações cir·cumstanciadas ao proprio Juiz 
de Direito da comarca, já remettendo 
ao chefe de Policia copia da represen· 
tação para ser ouvida a autorida·de -a 
respeito dos factos. 

Entre as accusações formuladas a mais 
grave era - de tal natur·eza, que parece 
refutar-se a si mesma, maxime la1,ada 
de circumstancias especiosas, que, se lhe 
não imprimiam certo cunho de riiieulo, 

• • ao menos caractensavam pouca í.rnpar-
cialidade e frieza na exposição. Sogun·· 
do os assignatarios da representação o 
Delegado de Policia declarava-se scnhor 
absoluto de Jacarehy por vinte annos, 
e para fnndar o seu poder estava in
surreccionando a escrav,dura, apesar de 
estabelecido e com família no lugar! 

Começando la eleição, e depois de , 
queixas reciprocas, accusando uns a in
tervenção da policia e outros a do Juiz 
de Direito da comarca, terminaram f.e
lizmente os actos eleitoraes sem que 
tivesse a presidencia de lamentar qual
,,!uer conflicto, retirando-se o partirio 
liberal da lucta, depois de repetidos pro
testos contra a mesa parochial, e arguin
do ao mesmo tempo como indebita a 
acção daquelle magistrado, que assistiu 
na Matriz ao processo eleitoral. 

Durante o pleito não cessei de recom
mendar, quando solicitado pelas reda
mações que me eram dirigitlas, a mais 
escrupulosa observancia da lei, repetin
do as minhas anteriores instrucçõeê. e 
tive a satisfação de receber communica-
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ção do Juiz de Dir'eito da comarca, de 
darando-me que a eleição tinha corrido 
em paz e regularmente, produzindo sa
lutar effeito as providencias tomadas 
pela Administração da Provincia, que é 
pr:eciso dizd-o -consi,stira'm tE'm ,mandar 

que o Delegado, tão inv'ecüvado enlms-
, , 

se em exerCIClO. 

Recebi do 1.0 Juiz de Paz da parochia 
de Parahybuna requisição para que fos
se o Juiz .de Direito assistir aos actos 
do processo eleitoral, garantia esta que 
r-eputava necessaria, á vista dos factos 
que s'e estav'am dando. Não perds'ando o 
Juiz daquella comarca de ordem para 
cumprir O seu dever, quando se fizesse 
mister a sua presença na eleição, [' 
achando-se no 'exercido do cargo, e re
sidindo no lugar, respondi neste Sen

tido ao presidente da mesa parochial, 
e aguardei socegado os acontecimentos, 
Com effeito, no dia designado pela lei, 
nada oecorreu de lamentavel, e realisan
do-se O trabalho eleitoral pacificamente 
com os protestos do costume, compar
tilharam amDlls os partidos do resultado 
da eleição. . 

Não deixarei de menciona!' taalbem al
gumas reclamações concernentf s á não 
entrega de titulos e sobre as 'Iuaes dei I 
as providencias necessarias, ordenando 
que se cumprisse a disposição da lei. 
No desempenho da. arduas obrigações 
do me-u ,cargo ,es,for-cei-Im'e p'or salvaguar
dar os grandes interesses da ordem pu
b1ica, s€-m esqu'eic1er-me do que devia ao 
livre exercicio do voto. Não me accusa 
a cons'CÍencia de ter de qualquer modo 
des'c<>rllh"cido a manife,s,taç·ão . legitima 
dos direitos politicos do cidadão, digo-o 
soem receio de ·c.oiflt,e'staçãoséria.; resgua:r-
dando por medidas adequadas a segu
rança e a ordem respeitei igualmente () 
pronuncia,mento regular das urnas. 

Não tenho de arrepender-me do meu 
procedimento; em todas as localidades, 
para as quaes mandei força, instado pe
las reclamações directas e indirectas de 
liberaese conservadores, dos primeiros. 
pedindo-a para garantir a ordem amea-

çada, dos segundos, reclamando instan
temente até 'pela ,segurança de suas 
pessoas, não houve conflicto algum e 
não se derramou uma gotta de san
gue paulista. Pode-se dizer que a fata
lidade só colheu louros sangrentos em 
luta aberta em Mocóca e em São Toão -
Baptista do Rio Verde ou antes neste , 
ultimo logar; porque só nesta locali
dade travou-se um sério conflicto entre 
as .parcialidades politicas, enlutando qua
tro mortes e varias ferimentos graves !l 

eleição . começada, :e logo depois inter,
rompida pelo tl"i§tissimo acontecimen
to, do qual ·não me cabe a nlinima' res
"onsabilidade. 

T1enho a consci'encia t'ranquilla: não 
m·e era possível prevenir os factos; taes 
como já tive occasião de narraI-os e 
quando prendem-.se a causas remotas, 
mas sepultas no esquecimento, não ten
do chegado á presidencia da Provincia 
reclamação de qualquer natureza, já so
licitando força, já denunciando violen
cias da policia, que fizesse suspeitar a 
possibilidade de um conflicto. A attitude 
da administração provincial serve tam
bem para demonstrar a injustiça dos 
que a tem accusado pela distribuição de 
força no agitado periodo da eleição. 

No Rio Verde e na Mocóca, a força 
era nenhuma. alli existia U'llla, praça; 
aquici:nco, que ninguem vilu no the:atro , 
do conflicto, no qual nenhuma parte to
maram. Se' ha responsabilidade pelo 
sangue derramado, aliás reduzido ás p'ro
porções expost'as, 'essa r,es.ponsabilicladle 
ca.!be, ilão ao presidente' da Provincia, 
que só teve palavras de paz e de or
dem, só deu instrucções par,a que se 
executasse a lei e só distribuiu força f 

• 

quando instado pelas -circumstancías; 
mas sim ás paixões levantad.as pelo in
t;eresse 'e pe.J:as alt'ernati"a.s da luta e 
ao braço do crime a soldo ela esperada 

, 
victor ia ". 

CAMARAS MUNlCIPAES. - Era 
necessario reformar a legislação muni
cipa'! ou melihorestabelecer novas re-
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gras para a v ida regular das municipa 
lidades. Ca1maras hav ia cuja renda não 
alcançava 2 :000$000 rs. e ou tras cujas 
re ndas eram inferiores a 500$000 r s. Dah i 
o taxarem as Camaras a torto e a di
reito para obterem re cursos. 

Estudando o as sumpto e procurando 
corrigir o que o pres ident e julgava erro 
e abuso suspendeu a execução de gran
de ,numero de postur·~~. s municipaes. Essa 
at t itude da pres idel"ir. ja -mai s irritou a 
Assemhléa P rovincial Leg isla t iva acalo 
rando a lúta já de si viol ent a entre os 
do is poder es provincia es. 

INSTRUCÇÁü P U BLICA. - Exis
t iam 667 escolas das quaes 243 femini 
n as; providas 282 masculinas e 201 fe 
m ininas; fechadas' 185 das quaes 42 fe -
mininas. 288 escolas nunca 
vei s e 130 precisavam de 

• tiveram rn o-
melhor for-

via m estudaI-o profundament". A ins
trucção publica era a l\o bre paixão dos 
governos e dos legisladores e a primei
ra das necessidades de um povo, diss e o 
presidente. D os cursos nocturnos ape
nas merecia menção o que era man t ido 
pela Propaga dor a da Instrucção Popu
lar, n·a Capita l, frequentado por 152 alu
mnos. 

ESCOLA NORMAL. - Fo i creada 
por lei de 22 de março d e 1874 com o 
curso biennal devendo ser e !ls inadas as 
seguintes disciplina s : portug'uez, fran
cez, ca lligraphia, ca te cismo, arithmetica, 
methodologia, p edagog ia, cosmographia , 
geographia, historia sagrada, universa l 
e do Brasil. Foi fechada por não ter 
a assembléa dec retado fundos n ecessa
rios para seu funcciouamento r egular. 
A E scola N ormal, a lém disso, não tinha 

necime nto. casa nem mobilia, nem profe ssores ; a 
A matricula de ambos os sexos era de I sua fr equencia e ra insign ificante. Ach a -

13. 774 alumnos aS'sim di stribuidos : _ va- se tambem despr ovida de quaesquer 
8.222 masculin os , 5 . 552 fem ininos. A objectos escola res taes como mappas , 
fr eq uencia conh ecida, porém, era de 
6.322 alu mnos nas escolas masculinas e 
4.438 .nas fe mininas. 

O estado da ins t rucção provincial era 
la st i'ffioso; e as causas disso diversas, 
sendo a principal na opinião do presi · 
dent e .a fa lta de professores. Sem indi
viduos preparados e de mora lidade re-· 
conhecida não seria possivel ter bons 
mestr es. O profes sorado era o refugio 
para t odos aquelles que não ti nham ha
bilit açÕ'e s para quoalque-r <lu tra pro~i s 

são. Os vencimentos dos p-rocÍe,ssoNs 
eram ,,,tes:' - de cidade 850$000 por 
anno ; de villa 750$000 r s. ; de fr eguezia 
e bairro 650$000 rs. A Provincia forn ecia 
mobilia 'e nada mais ; por excepção os 
professores da Capital e do Bananal per
cebiam 950$000 rs. por anno . 

• 
Os alu m.nos -.m es tr es normalista~ ti -

nham o ordenado de 1 :500$000 rs. p ~r 

anno quando approvados plenamente e 
1:250$000 rs. quando simplesmente. O as
sum pto era da ma ior importancia pelo 
que os poder·es publicos provinciaes de -

car tas, globos e out ros apparelhos. 
E DU CAND OS ART IFICES . - O 

funccionam ento ·dess e In,titu to deixava 
m ui to a deseja r pelo que o pres idente 
substituiu o seu pessoa l e tomou ou
tra s providencias que evitassem abu sos 
na administração, t ornan&o ao m esm o 
t empo mais eff icaz a fiscali sação da 
despeza. 

SEMINARIO DA GLORIA - FUl1 ' 
dado em 1825 destina -se a rccebeT e 
educar m enina s orphãs e desvalidas, ae
ceita ndo tambem pensionistas, Existiam 
90 educandas; o estado sanit ar io ·era sa
t is factorio;' a s irmãs de S . J osé manti
nham o estabeleci-m enta com , asseio e 
dis ciplina, rev elando- se a-o m eS 1TIO t en1-
po bôas professora s. A despeza em 1877-
1878 foi de 22 :928$554 rs . 

SAUDE PUBLICA. - O estado sa
nit a rio da P rovincia deix ou a deseja r 
durante o anno de 1878. H ouve variola 
tm varias pontos da Provinda; os la 
z·a r etos receb eram muitos doentes. O 
Governo combateu energicamente a s ma-
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:nifestações morbidflS que irromperam 
em Campinas, Mogy das Cruzes, Lore
na, Santa Branca, Parahybuna, Pinda
'monhangaba, Guaratinguetá, S. Caeta
no, Jundiahy, Parnahyba, Brotas, Rio 
Claro, Santos, Tatuhy e Uha tuba. 

Em Santos houve tambem febre ama· 
rella, sendo grande o mOVImento hospi
talar: entraram 521 doentes, sahiram 
curados 370 e falleceram 151; no Laza

'reto ·da Praia do Góes entraram 12 doen
tes tambem de febre amarella, sahiram 
curados 7 e morreram 5.. Em Cachoei· 
ra, Conceição de Itanhaem e Ubatuba 
appareceram casos de febre de máu ca
racter. O typho fez victimas em São 
Bernardo, S. Caetano e Cananéa. 

HOSPITAES E CASAS DE MISE-
RLCORDIA. - Funccionavam com a 
possivel regularidade dentro dos recur
sos de que dispunham os hospitaes e ca
sas de misericor·dia de Sorocab.a, San
tos, J acarehy, Bananal, Campinas e Ca
pita1. De todos elles achavam-se em me
lhores condições os da Capital, Santos 

,e Campinas, mantidos pelas respectivas 
Irmandades de Misericordia. 

FORÇA PUBLICA. -. Constava do 

Corpo Polícia 1, Companhia de UrbaiOos 

, Contingentes de Linha. O effectivo 

.dessas tres corporações era de 1.205 ho-' 

'!l1ens, numero visivelmente insufficien

te para os serviços da Provincia. 

ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIçA. -

Existia: um Tribunal de Relação, 44 co

marcas, todas providas de juizes de di

'reitoá excepção de Capivary; 72 ter

mos, sendo 56 com juizes l~trados e 16 
reunidos; 74 delegacias de polkia e 173 
sub-del'egacias. 

SEGURANÇA PUBLICA E INDIVI
DUAL. - Além dos factos occorridos 

'nas eleições nenhum outro perturbou a 
'ordem da Provincia.Quanto á segu

rança individual propriamente davam-se 
,ainda c'rimes que depunham contra a ci
'vilisação; mas s6 d~pois que a educa-

ção e cultura tivesse penetrado em to
das as camadas sociaes poderia haver 
menos delicto, porque a delinquencia 
nunca desappareceria de todo em qual
quer sociedade que fosse. 

COLONISAÇÃO. - Existiam nos ar
redores da Capital 4 colonias estabele
cidas peJo Governo; apenas a de San
t'Anna apresentava algum progresso. 
Em muitos estabelecimentos agricolas' 
do interior fundara-m-s'e calanias com 
trabalhadores livres. A colonia de Ca-.-
nanéa foi emancipada por' decreto nu
mero 6.872 de 30 de março de 1878. As 
colonias militares (Avanhandava e Ita
pura) continuavam sem alteração e sem 
prosperidade. 

APRENDIZES MARINHEIROS. -
Er.am 28 os que formavam a Companhia 
ereada por decreto 4.112 de 28 de feve
reiro de 1868. Estacionava em Santos. 

DIVISÃO CIVIL E ECCLESIASTI
CA. - Existiam 103 municipios com 45 
cidades, 58 villas e 54 freguezias. 

SOCIEDADES. - Foram approvados 
os estatutos do Club Gymnastico Portu
guez e da Sociedade Portugueza de Be
neficencia,. ambos desta Capital; tam
bem approvou-se o compromisso da V. 
O. T. de Nossa Senhora do Carmo de 
Mogy das Cruzes. 

INSTITUTO VAOCINICO. - Fize--ram-se novas nomeaçoes. 
REGISTRO CIVIL. - Confiado aos 

escrivães de paz ainda não era feito sa
tisfactoriamente. 

ALISTAMENTO MILITAR. - Con
tinuava vagaroso. effeito de má vontade. 

LIBERTAÇÃO DE ESCRAVOS. -
Coube á Provincia a quantia de réis ... 
414 :882$124 rs. \para serem lilbertados 
escravos em differentes municipios. Li
bertaram-se, portanto, 364 escravos. 

SECCA DO NORTE DO IMPERIO, 
- Tendo-se manifestado o flagello da 
secca em varias provincias do norte, os 

• 

srs. desembargador' Bernard~ Avelino 
Gavião Peixoto, tenente coronel João 
Ribeiro dos Santos Camargo e dr. Au-
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guSto Cincinato 
pellaram para a 

d~ Almeida Lima ap-
caridade cios paulistas . 

e receberam auxilio em generos e dinhei-
ro para soccorro das provincias flagel
ladas. 

Além disso a Provincia recebeu mui 
tos retirant es aos quaes deu agasalho c 
tratamento. 

HOSPICIO DE ALIENADOS. - Des
de sua funda ção até 1878 o H ospício 'ne 
"eheu 919 enfermos, dos· qU'aes fa,I,J.eceTam 
443 ; . sahiram curado" 310; não curados 
62; existindo 104 em tratamento. 

PENITENCIARIA. - Exist iam na 
data do Relataria 157 r eclusos, dos quaes 
3 mulheres. 
. LEIS NÃO SANCCIONADAS. -
D eixaram de ser sanccion.das 37 reso
luções votadas pela Assembléa L egisla
tiva, pelo fu ndamento de ínconstitucio-

• naes ou _prejúdiciaes aos interesses da 
Provincia. 

.oBRAS PUBLICAlS. - Desde 1869 
até' 1877 gastou-se em obras publicas a 
quantia de 2.743.:314$799 rs., conforme 
o quadro seguinte: 

1869 a 1870 
1870 a 1871 
1871 a 1872 
1872 a 1873 
1873 a 1874 
1874 a 1875 
1875 a 1876 
1876 a 1877 

• • 

• • • 

• • • 

• •• 

• • • 

• • 

• • • • 

• • • • 

356 :911$846 
876:546$423 
356:615$667 
198:192$819 
355:050$442 
288 :902$398 
181 :878$787 
129:216$397 

ESTRADAS DE F E RRO. - Prose
guiam em seus serviços e desenvolvi
mento as seguintes estradas: de Santos 
a Jundiahy; Companhia Paulista; Com
panhia Ituana; Companhia Mogyana; 
E strada de Ferro do Norte; Compa
nhia Soro cabana ; Estrada de Ferro para 
Matta Grosso (em estudos ) ; Estrada 
Bragantina ; Estrada de Ubatuba a São 
Luiz (em estudos). 

COMPANHIA CANTAREIRA E EX
GOTTOS. - Tinha inaugurado os s·eus 
~erviç os na presença de 5.5. M.M. no 
dia 27 de setembro de 1878. 

USINA DE PORTO FELIZ -
gurou o Seu Engenho Central em 
ou tubr o de 1878 . 

Inau-
28 de-

. 
THESOURO PROVINCIAL. - () • 

orçamento para 1877-1878 orçou a recei
ta da Provincia em 2.587 :285$000 n . e 
fixou a despeza em 2.431 :155$375 r5. : a. 
arrecadação, porém, subiu a réis ... . . 
3.326 :446$692. O presidente não sa~c
danou o orçame nto provin cial votado 
para o exercic io de 1878-1879, pelo qu e 
prorogou o do exercicio anterior. A P ro
vincia devia 5.379 :765$862 rs., em 5 ,!p 
fever eiro de 1878, por varias titulas con
solidados e flu ctuant es. 

A exporta ção durante o exercicio de 
1877-1878 sub iu a 40 .862 :514$123 rs., pro
duzindo de impostos arrecadados ré i$ 
1. 791 :542$338. Avultaram 11a exportação 
o café, fumo, touci nho, arroz, anima es 
e algodão. 

REPARTIÇOES PROVINCIAES. -. 
Nenhuma alteração houve nos respecti-
vos regulamentos. O pres idente elogiou 
nominalmente os seguintes funcciona
rios: ,-, capit ão Velloso Pimenta; dr .. 
Cardoso de Mello, Christino da Fonse
ca, Ildefonso de Br ito, J eronymo Gh ir
la!1'da C J oão do Amaral Gurgel. 

O presiden te encerrou o Relatorio 
com as seguintes palavras : - "Entre
gando a v. excia. a administração des
ta Provincia, cuja prosp·er.idade foi meu 
ard ent e anhel o e continuará a ser mo
tivo -de meus sin ceros votos-, cong,ratu
lo-me por ficar á iren te della um de seuS 
mais distinctos filh os. 

Palacio do Govern o da P rovincia de 
S. Paulo, 7 de dezembro de 1878. - 
JOÃO BAPTISTA PEREIRA . '" 

• 
• • 

BIBLIOGRAPHlA. - O dr . João Ba
ptista P.ereira e screveu: - "Disserta-· 
ção para obter o gráo de doutor, São .. 
Paulo, 1858; Codigo Criminal annotado, 
R io ; Orçamento Provincial de S . Pau-· 



-- 539 

lo, razões de não sancção, S . Paulo, 
1878; Banco Nacional, Rio 1879; sob o 
pseudonymo de Dumoulin; Processo pelo 
incendio da rua do La vradio, Rio, 1876 ; 
Discursos Politicos ; Condição Actual 
dos escravos, Rio, 1887. 

• 

----

• 

• 

Sobre o dr. João Baptista Ptre;ra ve
ja-se Sacramento Blake, vol. 3; Almej.. 
da Nogueira, Tradições e Remini scen
das, vol. 7.'; jornaes da época da sua 
presidencia de S. P aulo e do seu íalle-· 

• r Cimento . 

- ----

. .. 
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Laurindo Abelardo de Brito 

43.0 PRESIDENTE 

( De 11 de Fever~iro de 1879 a 3 de Março de 1881) 

, 
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LAURINDO ABELARDO DE BRI, 
· TO nasceu a 8 de setembro de 1827, em 

Montevideu, Estado Oriental do Uru
guay, onde seu pae se achava a serviço 
do Brasil. Filho legitimo do tenente Ma
noel José de Brito e de d. Paula da 
Costa Brito, 

Enviuvando. sua mãe contrahiu segun
das nupcias com o doutor Joaquim Igna
cio Ramalho, barão de Ramalho, conse
lheiro da corôa, notavel jurisconsulto t 

lente e director da Faculdade de Direito ' 
da cidade de S, Paulo, Estudou 'em 
S, Paulo, onde, aos 19 annos matri
culou-se no curso jurídico, recebendo o 
seu diploma em 1851. Logo depois se-

· guiu para Curityba,· então S.a comarca 
da provincia de S, Paulo; e ahi iniciou 
sua carreira forense e politica. 

Promotor publico, em 1852; deputado 
á ass·embléa provincial do Paraná quan
do foi creada esta provincia, foi eleito 
pela primeira vez em 1857, Residiu por 

- largos annas no Paraná (cerca ou mais 
de 20 annos), Foi eleito deputado geral 
pelo Paraná na 12,' legislatura do Im
perio (1864-1866), No Paraná, o canse

. Iheiro Laurindo Abelardo de Brito foi 
inspector da instrucção publica, depu
tado provincial em seis legislaturas e 

'. geral em duas, Em 1878 transferiu sua 
residencia para a cidade de S, . Paulo, 
onde foi inspector do Thesouro Pro-
vincial, deputado geral pelo L° distri
cto (o da capital) e presidente da pro
vincia no periodo que vae de 11 de fe
vereiro de 1879 a 3 de março de 1881. 

· Falteceu em 8 de abril de 1885 e foi 
. 

'sepultado noc'emiterio da Consolação, 
,com grandes demonstrações de pesar, 

O prestito funebre compunha-se de 73 

carros, e á beira da ;;epultura falaram 
os drs, Climaco Barbosa, Leoncio de 
Carvalho, Leite Moraes e Fernandes 
Coelho, este pelo Centro Abolicionista 
da capitaL 

Tres mezes após, 9 de julho de 1885, 
a Escola Normal de S, Paulo comme
morou o fallccimento do conselheiro 
Laurindo numa sessão que se revestiu 
de muita solemnidade, Foi orador oHi
cia'l Joaquim de Saltes Pinto, Estive
rem presentes, o dr. Francisco Antonio 
de Souza Queiroz, presidente da pro
vincia; o conselheiro Joaquim Ignacio 
Ramalho, o dr, Antonio Francisco de 
Aguiar e Castro, o dr, Souza Paraiso, 
chefe de Policia, o dr, Joaquim Pedro 
Villaça, presidente do Tribunal da Rela
ção, o conselheiro Bernardo Avelino Ga
vião Peixoto e outros. 

Foi por essa occasião distrib:dda a 
- Polyanthéa - organisada pela Escola 
N armaI de S, Paulo, Na primeira pa
gina, ao centro, liam-se os seguintes 
dizeres: - A Escola Normal de São 
Paulo, Homenagem á Memoriado seu 
benemerito fundador conselheiro Laurin
do Abelardo de Brito, 9 de julho de 
1885, 

Nos quatro angu'los: - em cima, á 
esquerda, Gratidão; á direita, Saudade; 
em baixo, na mesma ordem, Veneração, 
R.espeito_ 

A Polyanthéa foi impressa na typo
graphia King, e redigida pelos senhores 
Elias Galvão de França Bárros, Fran
cisco Xavier Galvão de Moura. Lacer
da e Sebastião Antonio Dias, com a 
coIlaboração de outros, 

O conselheiro Laurindo foi devotado 
amigo da instrucção publica, sincero 
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abolicionista, anima ndo com o exemplo 
da libertação de todos os seus escra
vos, a propaganda da extincção da es-
era vi dão. Adepto das idéas lib era es 

, 

adeantadas, professadas e pregadas por 
J osé Bonifaeio, o mo ço, o conselheiro I 

Laurindo foi sensivel ás suggestões de s
te celebre politico. Chefe partidario de 
grande prestigio, o conselheiro Laurindo 
poude ver reunida sob sua direcção a 
m aio ria dos eleitores liberaes a té sua 
mort'e . F oi profunda e inte n sa a sua 

acção politica e social no m eio em qu e I 

agiu, co'nlO se ve-rá no 5 eguim'en to des1:a 
bi·ographia . 

réis, numa receita de 3.732 :371$176 réis .. 
O ensino secundario reduzia-s e ao de 
la tim e francez, ministrado por uma , 
unica aula da provincia existente em 
Itú. Quant<> "'o ensino pri'vado não ha- · 
via informações por. ser ell e exercido 
livremente. O presidente propugnava re-' 
solutamente pela reorganisação do en
sino em moldes adiantados; .c, num lar 
g o plano, que considerass e a infancia . 
sob o aspecto physico. lI1 0ral e intelle
ctual, habil itando o homem para as lu- · 
ctas da vida e forman do o cidadão par;) 
o exercicio dos direitos . 

UNos tempo.s :actuaes , dizia o conse - · 
lh e·iro LauTindo, não basta lêr. escre-

• i l ver e contar, saber grammat ica e cate -
• • 

Es te presidente empregou esforço, 
para impulsionar a lnstrucção Publica, 
procu rando diffundil- a por todas as ca
madas da população. }~lgava eIle ser 
essa a obra mais tne ritoria do seu tem

po, e se a conseguisse realisar t er ia 

feito jus ao reconhecim ento dos se us 
concidadãos. "A escola pód e resumir O 

elogio de uma admin istração; sem a es
cola a Provincia nunca t erá s·egura a I 
pos ição de proeminencia a que aspi ra ", 1 

affirmava o presidente. 

Até 31 de dezembro de 1879, existiam 
se iscentas e, noven ta e seis - 696 - es~ 

colas de PT imeiras letras para am bos 
os sexos e em 1881 setecentas e Qua ren
ta (740) Exist iam 144 dis t r ictos e 98 
conselhos de instrucção pub lica. A 10-
calisação das escolas primarias não era 
bôa porquanto, umas tinham excesso de 
frequ encia, outras n ão eram p rocuradas . 
por muit o dis t·ante s da r·es idencia dos 
alumnos. Da bôa di str ib uição das esco
las depende a fiel execução das lei s de 

• • 

instTucção e 'o aproveitamento dos d isci
pulos, dizia o presidente. 

Em 1880 ,existia a mat-ricu.la de 13.210 
alumno& com a fr e·quenciamedia d.e 
I I .585. A P rovinci.a despen<lia coma ins
trucção pub lica a quantia de 532 :81 6$580 

eis·m o. Isto j á n~o sat isfaz ás asp ira

ções do espirito moderno. " Para reor 
ga ni sar o ensino, o presiden te ouviu as 
opiniões dos doutores Americo Brasi
Ive·n se de' Almeida Mello, H erculano Mar- · 
cos Inglez de Souza, Francisco Aurelio die' 
.Souza , Carvalh~, , ( inspector geral (11 

inst ru cção publica).; Vice nte Mamede de 
E r,e itas ( di rector da Escola Normal) e· 
Godofredo José Furtado (professor da 
m esma escola) . Esses senhores. reuni -
dos ··e lTI. comm.issão, 
principias dominantes 

a'<:lopta.ram com o 
da reforma os 

seguint es : a) ensi no ob rigatorio. em 
circumscripção limitada ao povoado; 
b) inst rucção laical ·na s escolas , devendo
fic a r aos cuidados das famil ias ou do , 
mini s tros r eligiosos o ensino de s uas 

doutrinas. O curso da Escola Normal era 
de tres ann os dividi,do em Dito cade iras, 

havendo aulas a nnexas com duas' clas
ses. O pres idente preoccupava-se com a . 
fa'lta de casas apropriadas para escola s 
e appellou, com resultado, para os ge
ner osos sen t imen tos dos paulistas qu e ' 

vieram com va'liosos donativos ao en

cont ro dos seus desejos. Uns construi-, 
ram casa s escola res; outros deram ter· · 

renos . 

ESCOLA NORMAL. - Abriu-se no 
dia 2 de agosto de 1880, funccionando · 
numa sala do edificio do Thesouro Pro--
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vincial e ·com a matricula para ambos 
os sexos de 61 (sessenta e um) profes
sores. Nas escolas· annexas á Normal 
matricularam-se nesse anno 147 (cento ! 

e quarenta e sete) alumnos de ambos 
os sexos (55 mascu1inos e 92 femininos) 

SEMINARIO DA GLORIA. - Não 
houve alteração digna de nota. O esta
belecimento contava mais de 100 (cem) 
pessoas e seu estado sanitario era opti
mo, notando o presidente que o Semi
nario devia ser reformado no sentido 
de alargar os destinos das moças ali re
cebidas. 

INSTITUTO DE EDUCANDOS AR
TIFICES. - Existiam 81 (oitenta ·e um) 
educandos. Estes para entrarem .no Ins-

• 

tituto precisav-am ter quatorze' annas 

completos e não podiam deUe sahir com 
menos de tres annos de internação. O 
presidente propunha qu-e se acabasse 

• • com essa eXlgencla, uma vez que o -111 e·· 

nor tivesse quem o pudesse encaminha:' 
e assegurar-lhe o futuro. O Instituto 
atravess·ava um periodo d·e transição e o 
presidente propunha que se transfor
masse em escola agricola ou colonia or-
phanologica. ! 

COLONISAÇAO - ESCOLAS AGRI
COLAS. - O presidente sentia já a 
transição do trabalho 'escravo par.a o li-

• • vre, que se apprOXlmava com Instante 

pressão sobre os que tinham a fortuna 
dependente da agricu1tura, recommen
dando aos legisladores provinciaes me
didas que não podiam ser adiadas sem 

• 

grande perigo. 
A esse tempo chegaram vindos do Rio 

678 (s·eiscentos e setenta e oito) emi·· 
grantes, e por Santos, 324 (trezentos " 
vinte 'e quatro). Destes eram 225 (duz'e'n
tos ,o vinte" cinco) italianos, 40 (quar'en-

• 
ta) portuguezes, 41 (quarenta e um) es-
panhoes e 18 (d'ezoito) allemã-es. Alén· 
,desses emigrant·e·s, remettidos oHióa.1-
m,ent'e 'entrara-fi muítüs outr-05 por conta 
propria e o numero dos espontaneos Na 
inoompariavelment'e' superior aos contra
clados. O governo g,eral par:eda disposto 

a fundar e manter em S. Paulo escolas. 
pratiCias de agricultura, c.alcadas ,em mo~ 

delas allemães. Calculava-s'e 'em 100 (cem)· 
contos de réis o dispendio para montar 
cada escola pratica de ,agricultura, além 
das despezas de custeio. 

Sobr,e este assumpto foram ouvidos e· 
deram parecer escripto os senhores João 
Tibiriçá Piratininga, Benfo Francisco de 
Paula e Souza e Raph-ael Aguiar Paes 
de Barros. Por officio de 26 de outubro· 
de 1880 O presidente communicou ao Mi
nisterio da Agricultura, Commercio e' 
Obras Publicas, então dirigido pelo dr. 
Manoel Buarque de Macedo, o resulta .. 
do ·dos estudos feitos sobre a fundação 
de escolas de agricultur,a pratica em São· 
Paulo. N·esse officio o presidente con
siderava a fundação de escolas agricolas 
como caminho de salVJlçâo para vencer
a crise preparada pela transição do tra
balho escravo para o livre, transição' ag
gravada por choques imprevistos, qne· 

,- , . . 
nao perrnlttlam completa tranquillida-
de á lavoura. 

SEMINARIO EPISCOPAL. - Este 
estabelecimento vinha de passar por 
uma reorganisação que lhe deu maior 
conceito' publico e mais procura por par
te dos paes que desejavam a seus filhos 
instmcção solida " educação religiosa. O, 
numero total de alurnnos era de 210 
(duzentos e dez) dos quaes 22 (vinte e 
dois) gratis e 10 (dez) de meia pensão. 

CATECHESE. - O serviço de cate
chesedos indios continuava em d'ecaden
da, 'existindo re'alment<e: dois aldeamen-, 
tos; o de S. João Baptista, municipio de 
Rio Verde, com 60 indigenas (sessenta), 
e o de Itarery, municipio de Iguap·e, com 
10 (dez). O presidente não tinba aucto
risação para despesa alguma C01n esse 

serviço, e queixava-se de que vindo os 
indígenas á capital periodicamente e 
nada podendo obter do governo, yaga
vam pelas ruas quasi á mercê da cari-, 
dado publica, até que, desalentados, vaI· 
tavam ás suas residencias. 

Frei Thirnoteo de Castel Nuevo, capu·· 
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· chinho, offerecia-se -á Provinda para re
duzir indigenas e cooperar na empresa 
humanitaria da c-atechese. 

PENITENCIARIA. - O presidente 
interessava-se para que este estaheleci
menta não fosse sómente casa de r~-· 

-clusão oorno pena, mas tambem minis
trasse ensino e trabalho como meios de 
r·egeneração, Não era possivel que a~ 

'mulheres continuassem em prisão com 
-muro, nem se podia tolerar por mais 
tempo o aspecto repugnante das prisões 
com paredes denegridas e o soalho ., 

· desfazer-se sob os pés. O estabeleci
-:mento achava-se em ruinas e más con
· diçães de hygiene. 

Os funccionarios eram mal remunera
· dos e o presidente não podia explicar 

. . . , 
como VIVIam e porqu·e se SUjeItavam a 

- tão mesquinhos vencimentos. Os senten-
· ciados trabalhavam em officinas confia-
· das a mestres habeis e moralisados. Era 
-sensivel a mortalida-de entre os senten-
· ciados e só diminuiu depois que Q dr. 
Joaquim Pedro Villaça Junior assumin 
a direcção do serviço clinico. O presi-

· dente interessava-se pelas seguintes 
· construcções urgentes: - prisão cellu
'lar, para mulheres; outra para d-emen~ 

tes, e a conclusão do edificio, segundo z. 
· planta approvada. Era imminente a rui· 
na total do edificio. 

O movimento do estabelecimento. 
,desde sua fundação (1825 ou 1852) (*) _ 

· até 30 de set·e'mbro de 1880 tinha sido o 
.. s,eguinte: - ·entraram 1.103 (mil cento 'e 
tres); cumpriram. sentença 595 (qui-
nhentos e noventa e cinco); falleceram 

·213 (duzentos e trez·e) ; foram removidos 
139 (cento e trinta e nove); existiam 
156 (cento e cincoenta e seis). Do nu-

· mero total d)s entrados eram mulheres 
121 (cento e vinte e um). 

OBRAS PUBLICAS. - O presidente 
-occupava-se com os serviços de viação. 

(*) S.e lá; estatilSitHca se referi'r -a-o e-sotabeleci
_ me'n-t-o situado na Luz, dev-e ser a partir de 
1852. 

ne·c·onhe·cendo que os recursos do The
souro não permittiam att.ender,- cotno 
era desejavel, o concerto de estradas " 
reparação de pontes "Destinae toda a 
renda da Provincia ás exigencia~ da via
ção e ainda assim e11as não poderão ser 
todas satisfeitas". De 1.0 de janeiro a 
31 de d·ezembro de 1880, foram auctori· 
s,adas obras no valo.r de 230 :161$679 (du
zentos e trinta contos cento e sessenta 
e um mil ·e seisc'ent-os e setenta e nove 
réis) . 

ILLUMINAÇAO PUBLICA DA CA
PITAL. - Foi augmentada "om 50 (cin
coenta) combustor·es a gaz, mas esse 
augmento era insufficiente devido á ra
pidez com que cresciam as edificações 
e população da capital, tornando-se ne· 
cessarias outros tantos combustores. O 
presidente r·eclamava contra a falta 1e 
um fiscal remunerado, afinl de que o 
serviço de illuminação a gaz fosse me
lhorado. 

SERVIÇOS DA CAPITAL. - A ci
dade era abastecida d'agua por meio de 
encanamentos e chafarizes. Para cuidaT 
delles havia dois zeladores que perce
biam 30$000 mensaes. Em dezembro 
de 1879 foram montados apparelhos 
photometricos. Os gazometros podiam 
fornecer gaz para o Consumo de· ..... 
1. 982,07 kilolitros, por noite, o que re
presentava pouco mais que o consumo 
da cidade. Em janeiro ·de 1881 funccio
navam 829 (oitocentos e vinte e nove) 
combustores e anteriormente 776 (sete
centos e setenta e seis). 

O consumo total do gaz desde 1.0 de 
dezembro de 1879 a 30 de setembro de 
1880 foi de 604.90S kilolitros. A despe
sa com a illuminação publica -a cargo 
dos cofres provinciaes subiu a réis ... 
85 :141$945, sendo O preço d,e cada kilo'
litro 337 réis. Para o exercicio de 1881-
1882 calculava-se em 123 :216$000 a des- . 
pesa com a illuminação da capital, att
gmentada de 100 (cem) combustores, 
visto como era diario o desenvolvimen
to da edificação urbana. A intensidade 
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,da charoma tinha sido em media de 
,quinze velas. 

OBRAS PUBLICAS DA CAPITAL. 
- Foram levadas a effeito algumas M 
urgencia, entre outras: - um muro na 
Penitenciaria: 8 :541$210 rs.; concertos 
em predios (numeras 18 e 20 da rua do 
Quartel) para servirem de Repartição de 
Policia, secção de bombeiros e estação 
de urbanos, 5 :305$610 réis; superstructu
ra metallica e plataforma de madeira na 
ponte do Ferrão, aterrado do Braz, réis 
7 :900$000; com outros melhoramentos 
no mesmo bairro do Braz, 6 :939$938 rs.; 
com aterros nos fundos do Hospicio de 
Alienados, 2 :000$000 rs. Em fevereiro dc 
1880 lamentav-el incendio destruiu parte 
da Faculdade de Direito e a provincia 
adeantol1 ao governo geral a quantia de 
15 :690$065 rs. para a reconstrucção da 
parte destruida. 

LIGAÇkO DA RUA DIREITA AO 
MORRO DO CRA'. - A ligação da 
rua Direita á do Barão de Itapetininga, 
no morro do Chá, era obra de tal alean

·ce ,que ninguem a e!la I?odia ou devia 
oppor-se, e sua realisação impunha-se 
para futuro proximo. Em 1879, a assem
bléa legislativa provincial auctorisou a 
municipalidade da capital a contracta, 
com Alexandre Fergusson a construcção 
do viaducto destinado á desejada liga
·ção. Não sendo clara a redacção, pois o 
projecto deixava ·entender que o muni
cipio faria a desapropriação, sem defi-
. . -"lllr preCIsamente a compensaçao ao con-

cessionario pelo emprego do capital, ioi 
vetado o projecto, por essas e outras 
razões declaradas. 

Por lei n.· 48 (quarenta e oito) de 6 
de abril de 1880, foi o governo auctori
sado a contractar com Jules Martin a 
construcção do viaductó. Celebrou-se o 
contra'cto, ad referendum da assembléa 
legislativa. 

OBRAS PUBLICAS NO INTERIOR. 
- A provincia estava dividida em seis 
districtos e em todos foram realisadas 
obras por administração ou contract·o. 

COMPANHIA CANTAREIRA E EX
GOTTOS. - Tinham -tomado grande 
impulso os trabalhos desta wmpanhia 
afim de que no prazo contractado a ca
pital fosse dotada dos grandes melhora
mentos que a companhia tinha por fim. 
Os seus contractos foram celebrados 
com o governo a 9 de outubro de 1875 
e 7 de abril de 1877 e alterados pelo de 
8 de abril de 1879. O seu capital era de 
2.200 :000$000,. divididos em 11. 000 ac
ções. As obras da companhia constavam 
essencialmente de duas presas d'agua 
com reservatorios de accumulação e cla
rificação," tanque ll'e1f"1l de distribuição, 
encanamento abastecedor e rêd·e distri
buidora. 

Foram captados os ribeiros - Barro
branco, Gua temy e Toucinho, na Serra 

-- -- . 

da Cantareira, no ponto de sua confluen-
cia deUes. O reservatorio geral de dis
tribuição achava-se encravado no morro 
da Consolação, sua capa'cidade era de 
6.000.000 de litros em duas secções de 
3.000.000 cada 24 horas. O encanamento 
abastecedor, desde a Cantareira até a. 

Consolação era de 14.470 metros. Ao 
tempo do presidente conselheiro Laurin
do (1881 janeiro) faltava apenas o as
sentamento de um kilometro de canos 
para fechar a linha geral. 

A distribuição era feita por dois ra
mos principaes que partiam do reserva
torio da ,Consolação; um pela travessa 
da Consolação, rua 7 de Abril, Aurora, 
Episcopal e Alegre; outro, pela rua da 
Consolação, largo da Memoria, rua da 
Princeza, Imperador, Santa Thereza e 
ladeira do Carmo. As ramificações por 
todas as ruas da cidade tinham um des
envolvimento total de 38.293 metros cor
rentes, dos quaes em janeiro de 1881 es
tavam assentados 20.508 metros. Deve
riam ser coHoeados seis chafarizes em 
outros tantos largos da Cidade e 100 
valvulas de incendio. 

·CAES DE SANTOS. - Dizia o pre
sidente em 1881: - "quando no futuro 
forem rememorados os serviços feitos á 
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provincia de S. Paulo, na actual situa
ção, acudirá á lembrança, entre os de 
primeira ordem, a deliberação de cha
mai-a a encarregar-se da constn)cção do 
caes de Santos". O movimento. do com· 
mercio pelo porto de Santos no elCerCl
cio de 1879-1880 subiu a 51. 658 :064$326 
rs. As obras do porto de Santos eram 
consideradas de maxima importancia p' 
los serviços a, que se destinavam e pela 
avultada despesa que exigiam. Já não 
po4~am ser adiadas, mas cumpria esco
lher o meio mais acertado e m enos sen-

, . 

sivel de realisal-as quanto ás ôespesas. 
A presidencia de S. Paulo occupou-se 

profundamente deste assumpto confor
me pode-se vêr no relatorio de 1881 
tendo sido a materia amplamente tra
tada pelos srs. Francisco Mariins dos 
Santos, Barão de Embaré e Camillo ,le . . 
Andrade. Era pensamento de então se-
rem· as obras do caes realisadas pela 
provincia mediante um emprestimo de 
2.000 :000$000, juros de 6 % e amortisa
ção de 17 annos. 

CANAL DE IGUAPE. - Este canal 
continuava a produzir grandes desmoro
namentos co.m prejuízo de c·asas que 
desappareceram, correndo outras egua1 
perigo. O governo geral considerando 
qu e as obras com o canal de Iguape 
eram provinciaes levou o presidente a 
pedir ao legislativo paulista os meios 
necessarios para. realisal-as. 

JARDIM PUBLICO. - Este 'logra
douro continuava como estabeJ.ecimento 
de recreio e repouso a prestar bons ser
viços á capital, sendo necessario dispen
der 20 :000$000 réis com muros e grades . 

USINA DE PORTO FELIZ. - Esta 
usina recebeu o auxilio provincial de 
10 :000$000 réis e era considerada uma 
das melhores do Bras-il. p.e'rt·encia á 
Companhia Assucareira de Porto-Feliz. 

FINANÇAS PROVINCIAES. - Sen
do crescente a prosperidade da provin· 
cia, -a situação f inanceira paulista ins · 
l,'ir.ava confiança. O progressivo desen
yOlvimento das rendas em combinação 

com a possivel economia de despesa s· 
contribuira tambem para solver a divido 
fluctuante em escala bastante . lisongei· 
ra. A receita orçada para o exercicio de" 
1879-1880 foi de 2.587 :285$000 réis; a 
arrecadação, porém, alcançou a quantia 
d'e 3.768 :465$835 réis. A divida provin
cial ·activa, proveniente de impostos .1an
çados e não arrecadados em tempo mon
tava a 187 :976$235 réis; a divida passivR, 
ia sendo amor'tisada a pouco e pouco, 
sendo que o thesouro provincial por ti
tulos fluctuantes devia 981 :155$660 ré is , 
quando em 1878 a mesma divida era de , 
2.265 :775$332 réis. 

O conselheiro Laurindo resgatou titu
las na importancia de 1.284 :619$672 réis. 
A divida fundada continuou sem altera-

. . 
ção, os juros pagos pontualmente na im-
portancia de 58 :290$000 réis. A reparti- · 
ção do thesouro provincial foi reorgau i
sada e teve novo regulamento. Pelo ba
lanço financ eiro via-se que a provincia. 
de S. Paulo caminhava na vanguarda do 
progresso nacional. No exerci cio d, 
1879-1880 a renda geral tinha attingiuo 
até o mez de novembro a 10.510:591$104. 
réis . A renda de exportação de réis ... 
2.485 :820$315 collocava S. Paulo em pri
meira linha como exportador. A renela, 
do correio foi de 177 :385$211 réis; a do · 
se110 do papel 217 :179$540 réis. 

A esse tempo a provmcia de S. Paulo 
avantajava-se entre as outras pela sua. 
renda e contribuição não pesando sobre · 
o orçamento nacional; ao contrario, for
necendo-lhe fartos recursos. 

LOTERIAS PROVINCIAES. - Est~ . 

serviço corria regularmente, tendo o pro-o 
sidente alterado o plano em relação ao · 
numero de bilhetes, continuando 'Ü mes ~ · 

mo quanto á divisão em quatro partes. 
GRANDES LOTERIAS PARA O 

. 
MONUMENTO DO YPIRANGA. _ . 
Em cumprimento de lei provincial (nu .. 
merO 49 de 6 de abril de 1880) o pre- · 
sidente expediu o respecti"vo , regulamen- · 
to em virtude do qual nomeou a com-o 
missão encarrega<la dessas loterias (Ba .. .. 
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rão de Tatl1hy, drs. Brasilio Machado, 
Ernesto Ramos, conselheiro Ramalho e 
dr. Diogo Pinto). O producto das lo
terias destinava-se ao desenvolviment'o 

' da instrucção primaria e a commissão 
dellas encarregada trabalhava gratuita-. " 

mente. 
, , 

CLASSIFICAÇÃO E LIBERTAÇÃO 
DE ESCRAVOS. - Continuava este 
serviço a ser feito ,ani'madoramente. O 
gover'no geral concedera á provincia a 
quota de 542 :560$213 réis que foi distri
buida pelos 97 (noventa e sete) muni-

, 

cipios .11a provincia, o.s quaes contavam 
em fins de 1880, 164.948 escravos. 

ESTRADAS DE FERRO . - A pro
vincia possuia em pr incipias de 1881, 
1.106 kilometros e 443 metros de estra- I 

'
i das de ferro em pleno trafego. Os tra -

balhos da viação ferrea paulista conti 
nuavam em todas as direcções. As es
tradas de ferro da provincia represen
ta vam 69. OS3 :000$000 réis , com uma ren
da bruta de 8.000 e liquida de 4.000 con
tos annualmente. 

Cogitava-se de um plano geral de via - . , 
ção na provincia, havendo difficuldades i 
na obtenção de bons mappas; e o pre- i 
sidente solicitava a attenção dos legb . : 

• 
ladores para e'sta lacuna. 

• 
Existiam as estradas de ferro: - São i • , 

Paulo e Rio de Janeiro (depois incor-
• parada á Central do Brasil) ; Paulista, . 

Mogyana, Bragantina, Sorocabana e ' 
Ituaoa. Cogitava-se egualmente de um,a 
estrada de ferro para a provincia de 
Matto-Grosso. 

ELEIÇOES. - Foram 
senadores os conselhe iros 
cio de Androada ,e Silva e 

reconhecidos 
José Bonifa

João da Silva 
Carrão; notnr-ado minist.ro do Imperio 
o conselheiro b«rão Homem de Mello. 
Nas respectivas vagas foram eleitos o s 
drs. Mart*!n Francisco Junior e Manoel 
Tamandaré, reeleito, o barão Homem de 
Mello. Houve eleições geraes de verea

. dores e juizes de paz. 
Em Jahú d'eram-se acontecimento, 

que preoccupa'-am a opinião publica, poi, 

que durante as eleições de vereadores 
houve grave conflicto entre os votantes 
e a força de policia resultando ferimen
tos gravie-s 'e duas mortes, consequente, 
aos ferimentos. O chefe de policia par
tira para o local do conflicto e o gover
no pau1ista fez Ilbrir rigorosissimo in: 
querito panf bem apurar a verdade, co
lhendo elemen tos para um imparcial 
julgamento da opinião publica. O presi
dente confessou ter mantido sempre a 
mais perfeita neutralidade nos pleitos 
eleitoraes, empregv.ndo os meios possi
veis para garantir a liberdade dó voto 
e manter a ordem publica. 

SEGURANÇA INDIVIDUAL. - No 
periodo de 10 de l1c.vembro de 1879 a 20 
de outubro de 1880, deram-se na provin
cia 97 cr:mes, sendo homicidios 31, ten
tativas de homicídios 3, e os demais re
partem-se por differentes especies, avul
tando 40 casos de o ffensas physicas. O 
Tribunal da R elação julgou no mesmo 
periodo 71 recur sos e 123 appellações cri-

• mmaes. 

ADMINISTRAÇÃO DA JUSTICA. -
Exis t iam 43 comarcas com 44 varas; 43 
promotorias ; 59 te'rlmos, d.os quaes 17 
r eunidos. 

MUNICIPIOS . - Existiam 110 com 
167 parochias. 

SAUDE PUBLICA. - O es tado sa
nitario da provincia era bom e funccio
nava com regularidade <> Hospicio de 
Alienados e Santas Casas de Misericor
dia em diversas cidades do interior, des-

, 

tacando-se, pelo seu funccionamento, ha-
ver'es e serviços as da capital e Santos. 

FORÇA DE POLICIA E LINHA.
Existiam o corpo de permanentes, com 
937 homens; a Companh ia de Urbanos 
com 148 e a Secção de Bombeiros com 
21, incluido o alferes commandante. Os 
bombeiros eram praças da Companhia 
de Urbanos. A força de linha compunha
se de S4 homens de infanteria e 40 de 
cavallaria. Havia uma Capitania do Por
to, em Santos, mal installada; a Colonia 
Militar do Itapura, mal provida. O ali.-
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!2.lT. ento militar continuava com diffi
culdades e atrazo; ea Companhia de 
aprendizes marinhei,ros funccionava re
g-".darmente. 

ASSOCIAÇOES. - Haviam sido a(P

provados os estatutos das seguintes: -
Sociedade Portugueza de Beneficencia, 
fundada em Santos; Sociedade Gel'lilani. 
ca, capital; Sociedade Auxiliadora das 
Artes e Officios, Limeira. 

VETOS. - O presidente recusou sane
ção a dez leis povinciaes . 

• 
• 

-'~ --

, 

BIBLlOGRAPHIA. - Relatorios do 
presidente 1879-80 - 1880-81. Diario Li
berai (9 e 10 de abrir e 11 de julho de 
1885) . A provincia de S. Paulo, Gazeta 
do Povo, Diario Popular, Diario Mercan. 
til, todos de S. Paulo, dias 8, 9 e 10 de 
abril de 1885 e 11 de julho do mesm" 
anno. 

POLYANTHEA da Escola Normal, 9 
de julhd .:le 1885, Almeida Nógueira, 
Tradições e Reminiscencias, segunda se· 
rie, pago 163 e J. J. Ribeiro, Chronolo
gia Paulista, primeiro vaI., pago '1117. 

----

• 

, 

• 
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florencio Carlos de Abreu e Silva 

44.0 PR.ESIDENTE · 
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(De 7 de Abril a 5 de Novembro de 1881) 
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FLORENCIO CARLOS DE ABREU 
'E SILVA nasceu em Porto Alegre, ca
pital do Rio Grande do Sul, no dia 20 
de outubro de 1839, filho do consorcio 

·do major reformado João Luiz de Abreu 
e Silva. Falleceu, senador do 'Imperio e 
pr·es idente de S. Paulo, a 12 ' de dezem
bro de 1881, contando apenas 42 annos 
de idade_ A sua morte occorreu no Rio 
de Janeiro, onde seus restos mortaes fi
caram até poderem ser tra nsferidos para 
o cemiterio da sua cidade natal. 

Fez seus primeiros estudos em Por
to Alegre, vindo depois para S. Paulo 
em cuja Faculdade de Direifo matri
culou-se em 1857, receb endo o grau de 
bacharel em sciencias juridicas e so
ciaes. Em 1862, r ecem diplomado, re
gressou ao Rio Grande do Sul; e, fi
liado ao pa r tido liberal iniciou a sua car
reira politica, que foi rapida e brilhante. 
Deputado provincial e geral, d-eixou ' ·e
nome como jornalis ta, orador pa rlamen
tar 'e politico. O par tido liberal ric
grandens·e considerava-o um dos seus 
chefes proeminent·es collocando-o ao lado 

,dos homens mais representativos do seu 
tempo na provincia do extremo sul 
brasileiro: - Silv eira Martins, Carlos 
'Chaves, Timotheo da Rosa e outros da 
mesma estatura. 

Em 1880, falle ceu o mar'echal duquc 
de Caxias, abrindo-se a vaga da cadei
ra de senador pelo Rio Grande do Sul, 
-que era occupada desde 1847 pelo gran
de cabo de guerra. O partido liberal do 
Rio Grande adaptou a lista triplice as
sim composta: - Flor'encio de Abreu 

:gcneral José Gomes Portinha e dr. Anto
nio Eleuterio de Camargo. Triumphante a 

" 

• 

lista, o imperador escolheu senador ao 
dr. Florencio de Abreu, 27 de setem
bro de 1880 . 

Era o mais moço dos membros do 
Senado. Nomeado presidente da provin
cia de S. Paulo, tomou posse e exerce~l 
o elevado cargo de 7 de abril a 5 de 
novembro de 1881. Sua missão politica 
foi de fazer a execução fiel da lei -elei
toral, Que, com o nome de lei Saraiva, 
ia ser pela primeira vez applicada, nas 
proximas eleiç,j'ies geraes. O ministerio 
Saraiva, de que o senador Florencio de 
Abreu era delegado de completa confian
ça, punha, nessa execução, o mais de
cidido empenho. O presidente de São 
Paulo desempenhou-se galhardamente 
da missão politica i Imas, soffreu mil 
contrariedades, que precipitaram a mar
cha da molestia que lhe minava o arga-

• nlsmo. 
Sobreveio grave crise no seu delicado 

estado de saude, e o presidente reti
rou-se para o Rio de Janeiro, onde logo 
depois falleceu. 

O senador Florencio de Abreu pouco 
administrou, deixando, porém, demons
trado que, em outra occasião, muito po· 
deria ter feito pelo progresso material 
de S. Paulo. A reconstrucção do pa
lacio do governo foi obra sua e os me
lhoramentos da antiga rua Miguel Car
los, hoje Florencio de Ahre\!, foram por 
elle executados. Não deixou relataria; 
mas, o estado dos negoc ias publicas da 
provincia ao tempo de sua administra
ção pó de ser estudado e a valiado no 
trabalho que á Assembléa Provincial 
apresentou O vice-presidente que o subs
tituiu, marquez de Tres Rios (Joaquim 



Egydio de Souza Aranha). Até agora o 
nome do pr·esidente senador Florencio de 
Abreu é recordado respeitosamente pe
los paulistas que o conheceram e esti
maram. 

Vale a pena reler nos jornaes do 
tempo as luctas políticas que a lei Sa-

• • • ralva ongmou. 

• 
:'. ,', 

• 
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BIBLIOOR.APHIA. - E screveu ar
tigos nos jornaes polit icos do seu parti- 
do, no Rio Grande do Sul e Rio de Ja
neiro. Quando estudante publicou a no-.. 
vella romantica - A Quebra do Jura
mento. Sobre elle, consultar Sacramento .. 
Blake, 2.' vol. e Revista do Instituto 
Historico e Geographico do Rio Granae 
do Sul, L' anno, 1921; jornaes do temo. 
po de sua morte . 
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Francisco de Carvalho Soares Brandão 
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FRANCISCO DE CARVALHO SOA. 
.RES BRANDÃO' nasceu na provincia 
~d·e P.ernambuco, no Engenlío Sant'Anna 
··do Jaboatão, a 31 de outubro de 1840. 
Era filhci de Francisco Pedro Soares 
Brandãci e d. Maria Rissa Gonçalves da 
Rocha, e primogenito dos oito do casal. 
Fez seus estudos primarias e secunda
rias na cidade do Recife, recebendo ·em 
1861 . o diploma de bacharel em sciencias 
juridicas e sociaes pela Faculdade d ~ 

Direito daqllella capital. 
Desde moço revelou intelligencia agu ·· 

. da e uma ponderação elevada, que mai~ 
tarde " o collocaria ao lado dos espiritos 

'nobres e cultos do seu tempo. Em 1867 
·casou·se com a sra . d. Mar ia Anna Pae~ 
Barreto, " sobrinha dos condes de Bôa 
Vista. · Dois annos depois começou a sua 
carreira jorna lística redigindo a folh a 

"liberal - A Provincia - na qual tam
:bem escreviam os illustres pernambuca ~ 

noS Epáminondas de M ello, J. A. d~ 

Figueiredo e" Ulysses Vianna. 
El<! ito. depu tado pr.ovincial pe·rnambu· 

~ca·no, renovou- se-lhe ó mandato em 
va ria~ . legislaturas. Foi tambem orador 
·djlrante annos do Instituto Archeologi

··Co e. G:eographico Pernambucano. Já en
tão os seus t alentos oratorios J a sua 
·capacidade administrativa e o seu fino 

. ,tàcto politico eram · evidentes. 
Em 1878, nom eado presidente da pro

vincia de Alagôas, tomou posse a 11 de 
'março daqu elle anno, deixando o cargo . ' . 
em 20 de novembro segumte, para VIl" 

tomar parte nas sessões da Camara, 
·como deputado geral por Pernambuco. 
Continuando a progredir na carreira de 
homem publico, foi nomeado pr·esidentc 

do Rio Grande do Sul, em 26 de feve· 
reiro, tomando posse a 19 de maio de 
1881, e administrando-a até 14 d e janei
ro de 1882, Recebeu então o titulo de 
conselheiro de Estado, e logo a seguir 
o de ·y.eador de sua maj estarlJe' a impe
ratriz. 

Em 18 de feve reiro de 1882, foi nomea
do presid ente da provincia de S. Paulo, 
tomando posse em 10 de abril do mesmõ 
anno, e deixando a ,administr-ação no dia 
4 de abril de 1883. Entrando em lista 
t riplice de eleição se natorial, foi escolhi· 
do senador pela provincia natal. No mi
nisterio Lafayette (24 de maio de 1883) 
occupou a pasta de ministro dos estran
geiros; e só a debwu, quando aquelle 
minist e'rio se retirou do poder, 6 de junho 
de 1884. 

Com o advento da Republica, em 1889, 
:) conselheiro Soares Brandão retirou-se 
da vida publica, consagrando-se inteira
mente á advocacia e á vida intima do lar 
domestico. Vem a proposito dizer al
gumas pa1a vras sobre a extraordinaria 
senhora que fo i d. Mar ia Anna Soar<!s 
'lrandão, typo de mulher intclligente, 
energica, de rara formosura 
das virtudes como esposa e 

• 
e apnmora-
mãe. Sobr·e 

tão not avel matrona, o histor iador Oli
veira Lima escreveu no jornal - O Es
tado de S. Paulo -, em agosto de 1917, 
interessante estudo intitulado - Uma 
Senhora. 

"Procuro, dizia o escrip-tor, procuro 
uma expressão para qualificar a ~ra, que 
ha poucos dias fa!leceu no Rio de Ja· 
neiro, e não encontro senão a de "gran
de dame", Dotada de peregrina intelli· 
gencia, tão intelligente quanto formosa, 
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:. ;;do recebida esmerada educação. 
co:npletada por uma residencia na Euro
;>2 . o nd e logo ao limiar re{:ebeu o tributo 
poetico de Thomaz Ribeiro. a sra. d. 
Ma r ia Anna Soares Brandão foi uma 
das elegantes do Recife de 1865, um 
Recife em que havia elegancia e vida de 
sociedade. 

De um marido admiravel, foi a sra . 
d. Maria Anna a esposa admiravel, de 
dedicação e de tacto, ajudando-o na vida 
publica da sua esph era mundana e não 
descurando por isso o seu lar, centro de 
carinhosa hospitalidade". 

Tão distincta senhora era sobrinha 
neta do marquez do Recife, morgado do 
Cabo, e sobrinha dos condes da Bôa Vis
ta. Quando presidente do Rio Grande 
do Sul, o conselheiro Soares Brandão 
procedeu tão bem e revelou taes quali
dades de politico e administrador, que 
se tornou candidato permanente do im
perador para presidente das provincias, 
que fossem importantes, ou que se en · 
contrassem em situação melindrosa. Di- I 
zia-se ainda que o imperador viu em Soa
res Brandão uma personalidade capaz de 
substituir ao conselheiro Saraiva. E hoje 
é sabido, que a grande preponderancia i 

do conselheiro José Antonio Saraiva no 
animo do imperador era principalmente 
devido ao facto de imperante e ministro, 
ou conselheiro pensarem do mesmo modo 
sobre os maximos problemas da vida na
cional. 

Afastado da politica quanáo apen"s 
con ta va 49 annos de edade, aconselhei. 
ro Soar·es Brandão não produziu tudo 
quanto podia dar ao paiz por seu talen
to, conhecimento dos homens e dos ne
gocias, e por sua severa probidade. Pre
sidindo a provincia de Alagôas, apre
sentou ao presidente do conselho, con
selheiro João Luiz Vieira Cansansão de 
Sinimbú o relataria. leID que expunha o 
eótado dos negocias ;J·aqueIla pro.vincia. 
O conselheiro Sinimbú escreveu .. lhe a 
propos ito a seguinte carta: 

'j Rio de Jan eiro, 9 de maio de 

, 

-

• 

• 

1878. Illmo. exnto. sr. dr. Francisco· 
de Carvalho Soares Brandão. Tenho 
presente o relatorio, qu e caIU data 
de 2 do corrente, e sob n.·' V' · 
v. excia. teve a b.ondade de mandar
me em execução da circular de 12 : 
d'o passad·o. A fr.an'lu eza com que 
v. excla. se exprime acerca dos dj~ · 
versos pontos de administração, de 
que neIle se occupa, ' o criteri0 com. 
que julga dos homens e dos facto .>, 
o sentimento de justiça em que se 
inspira, e a prudencia e moderação. 
com lQue .procede são titulos que 
abonando o seu merito, muito o rc~ 

commendam á estima do Governo · 
Imperial. 

Pela minha parte, pela parte d·e· 
responsabilidade que me cabe como 
ministro e como filho ' dessa terra,. 
que amo como o meu torrão natal, 
só tenho motivo de desvanecer-me 
pdo acerto de escolha que coube a 
Alagôas. Dura é a quadra, que ao · 
Ministerio actual e ao seu Delegado, 
110S res·ervou a Providencia. De toda 
a parte surgem difficuldades. 

O flagello da secca, e um extem
poraneo e irreflectido projecto de 
emigração que da Italia nos faz vir 
milhares de colonos para as provin
cias do sul, onde nada estava pre
parado para os receber trazem o mi
ni sterio em uma situação verdadei .. 
ramente aff1ictiva. Nunca pensei que 

. situação tão penosa me estivesse 
reservada para uma quadra em que 
já sinto a idade dobrar-se ao peso 
do trabalho 1 

Mas o que fazer? Bôa ou má não 
ha a .escolher; do sentimento do de
'Ver vou ti.rando ,ainda as ultimas 
forças. O que me anima é estar ' 
cercado de uma mocidade, que cons
eia de sua missão affronta as dif
ficuldades, visando o futuro; é ser 
coadjuvado por amigos leaes e de
dicados que não olham nem alten
dem se não para o bem da Patria .. 
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Creia v. exci.a. _ qu e flluita vez dese
jara viver con} meus dignos aux!
Ii'.lres nas provincias lem mais intima 

• • conVlvenCla, escrevendo-lhes mais 
frequentemente; mas falta-me o 
tempo, porque além do mais, a pas~a 
da Agricultura entende com uma in
finidade de negocios, nenhum dos 
quaes dispensa a attenção do mi 
nistro. Sirva esta de satisfação a 
v . . exda. por não lh e escrever ln ais 

. 
vezes . 

Vejo qU,e os generos alimenticio3 

começam tambem ahi a faltar-lhoe, e 
··por is so grand·e parte do oarrega
ment.o que agorá vale é destinado a 
essa p.r-ovincia. Dos >!legocios da As
sembléa Provincial já me tinha m eu 
sobrinho Lourenço informado. Sen-
ti que todos não pensassem cama 
elle; porque saiba v. excia. de uma 
vez, não ha conveniencia politica que I 
eu anteponha aos principias de jus
tiça. Quanto ao delegado de Pilar 

I 
I 

. 
outro n iio podia se r o procedimento 
das autoridades superiores, senão r~.

provando- o. O ministro da Justiça 
fez mais, porque recommenda o pro .. 
cesso de responsabilidade. Sinto pelo 
moço que me dizem ser bôa pes- , 
sôa; mas a justiça com-eç~ por casa: 
e eu desejo que se saiba que o Go· 
verno é sincero quando diz que não 
tolera abusos. Continue v. excia. a 
gove~na r com a mesma independen
cia! e cont e sempre com a minha 
approvação. E' quanto por hoje, e 
muito ás pressas, lhe posso dizer. 

Desejarei que com sua exma. fa
milia tenha gozado perfeita saude, 
e não se desgoste das Alagoas. Sou 
-com particular -estima, de v. excia. 
collega, amigo e creado - João Lu!? 
Vieira Cansansão de Sinimbú" • 

, 

Ainda a p,roposilto da pr'esidenci·a d·e 
Alagôas. o cons·elhe iro Sinimbú escreveu 
ao cons·elheiro Soares B-r.andão as sle
. guintes carlas: 

"IIlmo.exmo. sr. dT. Fra·ncisco de 
Garvalho Soares B'~aJ1'dão. Apresen
tando a S. M. o Imperador o nome 
de ·v. exda. parn pil'lesidente des sa 
prov,j.ncia, nãü s'Óment'e consultei os 

in ter esses publicos, chamando á car
.reira d·a administração um cidadão 
d'e merito Teconhecido, com.o tamb-em 
tive em vista um t es temunhü de con
fiança PIE'ssoal, entr,egando ao talento 
e cr·iterio de v. excia. a direcção dos 
negocias de urnla. provincia, que, á 

• • Cl,rcumstancla de ser -m'eu to,rrão na-

tal, ·reune o facto d·e Sle:t' a quelle que 
repres·e·nto na Camara Vitalícia. 

Devo tado a ca uSla della, desde qu e 
sirvo na carreira publica, eu não 

podia 'esquecel-'a, agora que de mim 
dependi,a em part.e a es,colha do seu 
n'Ovo "dminist,r·ador. 

'E' cer.to qu·e não tenho a vantagem 
de c'onhec·er pessoalmente a v. excia. 
mas conheço '<l pessoa em cuin crite
rio deposito confiança illimitada ; e 
·tant'a ·me basta para tranquil-lisar-me 

quanto ·á escolha do novo presidente 
das Alagoas. 

. 
Devo suppom que aca·tando o hon-

rO SQ cargo -com que o distinguiu a 

confiança d·o Gov·erno Imp·erial, v. 
excia. seguirá se·m denlO'ra par·a o 

pos,t·o que lhe foi designado. V. excia. 
n ão ign'OJr'a .p-ü;r cert.o qual é o p ro~ 

gra·m:m·a CO'ln qu e o a.ctual m,inisterio 
s·e pmpôe desemp·en'hiar a t'arefa que 
lhe foi confiada . 

Temos um fim politico: 
a ·refórma do syst ema 
acab-a·ndo com a ebeição 

- re·alisa·r 
e1;eitoral, 

de dois 
gráus; temos um fim :e:conami·co, e 

- ' . este nao e menos lmportanrt-e, res~ 

taur·ar as nossas finanças, por meio 
·da mais 
pregü dos 

• severa ·etCOnOmla no em-

dinh<eiros publicos; t,e.m01l 
ainda um terceiro. principio, e que 

importa mais qu·e todos, de"ejamos 
moraEsar a administração, devando 
o ·elemento mora! que p'a·rece abatido 
piela luta dos pa:rtid·os . 
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E' sobr·e tudo pa:ra es·te ponto que 
chamo a att ençãa de v. excia. de 
quem . e-sp·elfO qu:e pr'Ü ce,de'rá com o 
maior escrupulo na ·escolha dos 
agentes .en canegados da funcção pu-
blica, e a maior energia na 
dos .a:busos partameUes 
p r;·os que se diz·em amigos 
-çao. 

-f ·epressao 
das pr'O 
da situa-

SãO' conheci<las de v. exóa. a pr'O 
den,ciae m od·eraçãO' com que tem 
procedida,e pretende proceder o 
actual ministerio; ",.ssa será tambem 

'a norma de conducta !)ara seus de
legados. 

Comquanto a ruina de noss'as fi
nan ças não p'ermiH'a dar grande 
desenvolv imento aos int .. resses ma
·teria,es, é todavia cer to que com bôa 
vontad'e de um administrador ·escla
recido, .muito se podeJná faz,er no 
s'entido de melhoral-'as. V. excia. po-r 
certo nã'O deixará de 10ma,r em séria 
a tt enção o es·tado da noss'a de<:adente 
industria agri cola; a do algadão dles 
fullecida por falta de ·est radas, e a 
do assucalC p·ela imperf.eição da cul
,tura, e sua pessima fabricação. 

E' quanto de pa.s,s'agem pO'sso 
·por ora diz·er a v. exci:a., que, nos 

dO' is uh,imos vice-pr·esidentes para 
-eS'Sâ prov inda -no:m-e·ado's·, achará 
quarnto podler·á desejar, pois sãO' pes
soas de muit o cr iterio e dignas de 
toda a confiança. · 

D e'sejando-lhe uma adni,inis,tração 
muito feliz, pr·e'valeç·o-me da oppo.r -

. tunidade para .apresentar os protes
to.s de ·e·st imacom qu,e sau d'e v. 
'exda. CoHega ·e ·a;ttencioso ereadu 
João Luiz Vi·eira Cansansão de Si
nimbú. Rio, ) O d,e março de 1878". 

"Illmo. exmo. s,r; dr. Francis<:o de 
Carvalho Soar·es Brandão. 

D e conformidade com os desej os 
de v. 'excia. SU'a M,agest'ade Imperial 
hOUVle' por b em canceder-Ihe a exon'e
ra:ção qu e p~diu de pr<e side'nte' d'essa 

'provincia nomeando pam substituil-o > 
adro Cincinato Pinto da Silva a quem . 

. -nes ta occaS-lao ' 'escrevo reCOlnm·e11-
dandO' que siga quanto antes para . 
assumir a a dmini s.traçãO' dessa pro-

• • 
vlncta. 

Ficando assim t'tir,min1ada es ta p·ri~ 

mei"'a parte de sU'a carreira admi
nistra tiva, só me re5'ta manifest:ar a 
v. excia. todo o louvor pel-o zelo, cir
cumsp,ecção e in t-elligencia com qu·e · 
se houv·e v. excia. na governo dessa 
provincia, ·tendo plenam e'nte corres
pondido ás vistas e pe ns·amento.s do · 

• 

governo Imperial. 
Da minha par t·e, camo füho. d·essa 

p,r,ovineia não pos so de·ixarde agra
decer-lhe os beneficios que 'a essa . 
terra prestou, com seu gov1e"rn.o mo
desto e justo. Como em poucos dias . . , . 
,aquI es'tara v. 'eXCla., r·es'erVQ paxra _ 
·então .exprimir -Ihe de viva. voz os · 

, 
sentimentos de elevada estima eom 
que sou de v. excia. Collega, 'amigo e 
admiradm. João Luiz Vieira Can-· 
sansão ·de Sinimbú. Rio, 20 de no
vembno de 1878". 

Gomo se verá, o presidente· SOM·es . 
Brandãointeressau-s e muito pelas obras 
do monumen to do Ypir,anga , commemo
ra tivo da independencia. 

Além do qUe cons ta em documentos 
publicos, é oppartuno regis,trar agora o . 
que a proposito escreveu o barão de Ra" 
malho (Joaquim Ignacio Ramalho) p,e
sidente' da commissão ·encarreg,ad:a dess·e , 
mesmo monumento . 

"lUmo. ·exma. sr, cons'elhe'n-o F .. an- " 
cisco de Carvalho Soares Brandão. 

S. P aulo, 28 de novembro de 1883. 
Cumpra um deve.r co.mmunicando a . 

V. excia. a que tem occo:rrido sobre · 
as 'Obras d'O monumento do Ypiranga, 

, 
Em execução ás obras que v. excia. 

deixára a commissão paz a concurso · 
as obra's do mon umento, e, no fim do 
prazo ma,r.cada, ap.r·esentaram-s'e sete · 
concorrent!es, mas nenhuma d'es-sas . 
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. -
propostas satisfiz'eram a commlssao, 
julgando mais -acer-t.ado abrir nova 

. concurso. Esta deliberação foi levada 
ao conhecimento doexmo. presidente 
da provincia ·e porelle approvada. : 

Abriu-se segundo concurso e appa-

T/e'oeram 12 concor,rentes e tinha a 
commissão de deliberar sob-e a pre
ferencia dos concorrentes. Chegando 

• 

ascousas a este ponto, a lmprênsa 
conservadora declarou-se favoravel a 
proposta de Pinto Gonçalves, e a 
liberal a iavo- de um tal Claudino. 

Quan to a idoneidade do proponen
te, j ulgoua commiss ão pr-eferivel 'a 
proposta de Pinto Gonçalves, m'lS 

• 
parecendo o preço mui,to· alto, pr·o-

curou saber se fari" alguma reduc
ção qu-e satisfizesse 'a cC?mmissão. 

O proponente fez alguma reducçã-o, 
mas não me satisfez. Tinha, pois, de -votar ou por uma proposta que nao 

me satisfazia, quanto ao preço, e que 
• • • 'encontrava reslstenna na lmpr·ensa 

liberal e nos meus amigos politicos 
e pessaaes t ou por uma proposta que 
não tinha a seu favor um só vóto na 
com-missão, e sofk,ia Íormal opposi
ção na imprensa conservadora. 

Nesta situação minha posição era 
difficil, visto que não tinha nem ,te
nho candidato protegido, laJttendendo 
sómente 'Os interess·es do monumien

to. Tomei a resolução de propor,e 
assim passar, qu·e se ·ouvisse a opi
nião des. exúa. o p.res,iden.te da pro
vincia sohr.e a ·escolha do-s propo
nentes. 

Fui movido 'a -iSSD primreiro po.:rque 
s. excia. me havia poucos dias antes 
p,eTguntado quando a cümmissão pre
tendia dar começo ás obnas, accre-s
cent"ndo que .a Assembléa Provincial 
tinha de reunir-s·e br·evemente; -se
gundo. porque, qualque.r que f·osse a 
,ua deliberação, s·enia a,coeita pela 
commissão e tirava-me- da difficu-l
dade em que me achava. 

~ía, a deliberação delle foi mandar 

• 

obstar a execução da obra) aguar-
dando-se", deliberação da Assembléa 
Provincial sobre o projecto de lei não 
sanccionado, dando aos dinhe'ros do 
monume-nto destino diverso. 

Em vista desta deEheração con
sultei se a commissão· devia conti. 
nuar a pagar ao arohi.teoto contra-

• 

ct'ado seus venci-me'ntos m'e,nsaes oU 

rescindir o contr-acto declara.ndo que, 
neste caso tinha a commissão de . . 
perder CNca de 20 :O()O$OOO que já. 

. 

havia dispendido, por C011!" de. seu 
eon tracto,e mais 10 :000$00 d·e multa. 

A resposta foi que se re'scindiss·e o . , . '. 

·contracto 'e que não soe fizess'e --m:ais 
despez'as com. as obr.as dü münu
menta.. 

,En1 cU1TI-p-rim~e.nto delsta ordenl no

dia de hontem a commissãü r'escindiu 
o. seu contracto com o ,a,r<:hiteoto. 

Estou certo qu·e s. excia. não tem 
ideias contrarias ás obras do monu-.. ~', 

mento, e que suas razoes nao tlve-
ram por fim protelar as mesmas 
ob.ras propositalmente, senão algu-- . mas Irazoes que m·e cumpre ,r·espeltar, 
sem deixar de lamentar a má situ'a
ção em que ficou a commissão. Em 
vista do que se tem passado'estou 
IÍrres-oluto;e se v. ·excia. quiz'er me 
'auxil'Íar com o seu prudente cülls-e

lho, muito obrigará a quem com todo· 
o ·reJspeito e .consideraçã-o ,tem a 
honra de ,assignar-se, de v. excia .. 
Amigo muito obrigado JO'aquim Igna
cio Ral111a.lho-". 

"S. Paulo, 26 de março die, .1885. 
Illmo. exmo. sr. Cons·eLheiro F,.·an

cisco de Carvalho Soares Birandão. 
Cumpro hoj·e o dev,e.r ·cle <,ommuni

car a v. ,excia. que,no dia' de .hontem,. 

annivers·a;r:io do juramento. da Consti
tuição dO' Imp,erio, fo,ram inaugura
dos os trabalhos do moimmento do, , ... 

Ypiranga. 

Est·e r'esultado s'atisfatorio é devi·do· 
'em grande part·e a'os importantes. 
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serviç'Os que v. excia. prestou nesta 
grande obra, quand'O tão digname~nte 
adminis·tr'Ou esta provincia. 

A e&se tempo o pensamento domi
nante era dos dinheiros do Ypiranga, 
faz·er uma partilha entr·e as cidades 
e villas da provincia; mas v. excia. 
com admirav-el tino :adminis.trativo 
salv-ou esses dinheiros, fazendo com 
a commissã'O o occôrdo de' 11 de ou
tubro de 1882. 

Foi eSse accôrdo que impediu o 
de.smor'Onamento total do monumen
to, 'a:té que viesse o actual p,residente, 
que se poz a fr'ente deste negocio, 
até fazer " inauguração dos ·traba
lhos. 

Recoruh1ecendo t·er sido v. excia. um 
dos que mais tem concorrido para le
vantlalr,-s·e o monumento, do que ·em 
algum di-a dar-ei authentica prova, fe
li·cito a v. excia. po,r tão justo motivo·. 

R'eite,ro a v. excia_ meus protesltos 
de verdadeira -estima, consideração e 
r.espeito,como tem" honra de ass·i
gnar-se de v. excia. Amig'O muito 
obr-igado, Joaquim Ignacio Ramalho". 

"S'. Paulo, 11 rue· s'etembro de 1888_ 

IIlmo. eXIDO. sr. Cons-elheirn Fran-
• 

C1SCO de Carvalho Soa,resBrandão. 

• • • • • • • • 

• • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • 

Já enviei a v. ex.cÍa . .um 'exempla-r 
do '"oss'o r·elato'fÍo á commissão do 
monumento sobre 'O -estado das obras 
do edificio que se cons:tróe na collina 
do Ypiranga; por eUe verá v.excia. 
que estando concl uidos os trabalhos 
mais difficeis e mais dispendiosos, e 
hav-f.ndo fund'Os suffici-entes para a 
conclusào do ,edificio, em pouco tem
po v. excia. veifá concluida es'sa 
grande obra, que v.excia. lev-antou 
das ruínas, em que outros a deixa
ram. 

. Se não fôr:a as providencias ener
:gicas e 'acertadas que -v. 'exda. déra, 

• 

tePia para s,eIDp~re cahido a ideia do 
m,o·n U'men to. 

Isto que levo dito não cesso de 
dizer em minhas conV'ersações Sübr'e 
este as:sumpto e iar'ei quanto pud-er 
para que não fiquem esque.cidos os 
imporltantes serviços de v. 'excia. 

. 
feitos a'O monumento qU'l:ndo todas 
as .tend,encias eram dar ouh''OS desti
nos <las fundos levantados para a 
construcção desta o,bra patriotica. 

O juizo dos homens competent-es 
sobre o qu-e está feito, nos tem f.e·ito 
esquecer de tantas contrariedades 
por qUe passamos. 

Reit-e,ro a v. excia. meus pr'Otestos 
de Isubidac'Onsideraçãoe doe 'f'espeito, 
como quem 'tem a honra de as.signar
se de v.excia. Amigü muito obri
gad'O, Boarão de Ramalho". 

No dia L' de setembro de 1899, faUe
ceu na 'ci'dad,e do Rio de Janeir-o o con
selheiro Francisco de Carvalho S'Oares 
Blr,andão, cuja v-ida política, apeza,r d,e 
curta, foi das mais brilhantes e provei
tosas. 

S. Paulo deve-,lhe bas-tante ,ea sua 
maior divida é ter o presidente. Soares 

I Borandão s:alvo da ruina e dispel1são o 
I monumento dü Ypiranga 'e OS fundos 

recolhidos para e,rigil-o. . 

Seus filhos os drs. João e Francisco 
Soares Brandão casamm-seem S. Paulo, 
com filhas dos condes do Pinhal (An
toni!o Carlos de. Arruda Botelho e d. 
Anna de.Mello Oliveira B'Otelho). 

O pr'esidente Soares B:r:andãoestá se
pultado no c·emiterio de S. João Baptista, 
Capital Federal. 

Sobr:e o seu tumuIo foram gr,avadas as 
palavras que formam 'O epitaphio espe
cialmente escriptü e remettido da EUlro
pa á viuva p,elo rur. Joa.quim Nabuco: _ 

H S'ua vã,da foi uma, extens~, cons
tal1te, suav'e e inflexível trajector-i:a 
pelos radi,antes le! immaculados es
paços do amor, do desprendimento e 
do dever; o mundo moral não offe-



• 

rJoceu) 'no s-eu tempo:, um espe·ctaculo 
mais digno de Deus·. 

O naquim Nahuco)". 

. 
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Publicado no jornal "A Noticia" Rio 
de J.aneiro, 2 de maio de 1899. 

"GALERIA DOS MINISTROS DO 
EXTERIOR . . 1822-1898. Conselheiro 
Francisco de Calr,valho Soares Bran
dão. 1883. 

Devo áamabilid,ade do esariptor 
desta s·er·ie ·e, á do director d'" A 
N otici'a" o privilegio, conc·edido á 

• 

amizade, de ser eu quem dê o traço 
do conselheiro Soares Brandão, na 
gale.fia dos ministros de exltrangeiros 
que es ta folha está publicando. 

O que lastimo é não~e:r. occorrido 
pedir igual favor em r·elação 'a Villa
Be'lLa (DomingOls de Souza Leão), de 
quem S03Jres Brandão politicamente 
-proc ede, como eu, com a difi-er,ença 
que dle . não rec·ebeu só do nosso 
saudoso amigo o fiat p'arlamentar 
que eu r·ecebi, r ecebeu tambem o 
molde, o ,rythmo, o t,emperamento. 

Sem ViJla-BelIa ,eu de c"rt·o não 
teria lentrado paro o p'arlamento ·e 
não tetia tido carreir·a politica sob 
a monarchia; Brandão, 'porém) ·m'es
mo sem elle, mais c·edó ou mais . tar
de, 't'elri'a chegado á camara, -ao mi~ 
nisterio, ,ao sen.ado, .ao cons·elho de 
Estado,e c ombat endo. um -pouco a 
sua modestia, ápr esid·encia do con
selho, para a " qua'l, pelo menos Sa_ . ' . . 
raIva, que pensava mUlto c-omo o lm~ 
perador, dent,ro d,e alguns annos , 
mais, o indica ria de preferencía " 
qualquer. 

E' qu e ' as qualidades qu," lhe vale
ram a con fian ça de Villa BeBa lhe 

• 

teri'ain conquistado a d·e tod os os ou
tros chefes com quem eHe servisse, 
como conquis taram a do imperador. 

"Sr. Soares Brandão, disse-lhe 
uma vez Ma.rtin,ho Campos, quando 
p'residente do conselho, não s'ei o que 
o . senhor fez no Rio Grande do Sul, 

que sempre que trato de nomear pre
sidentes, o imperador lembra-me logo 
o seu nom'e!'. 

O qU'e eUe fizera, é muito simples 
dizer: fizera-se c-onh ee"r . 

A pnesidencia do Rio Grande do 
Sul, p·ela influencia de Silveira Mar
tins, a que·m o lig,ava sUla admiração 
pes soal e sua gratidão pernambucana 
de leão" fôra ·a pedra de .toque do 
s·eu quilate po'lít.Íco, das suas qual;
dad,esessenci,aes, como: a lealdade 
ao partido, dentro, porém, 'da lei, da 
equidade, da auctoriade moral do 
41munus pub1icum" que exercesse; a 

affabilidade, indulgencia, condescen
'dencia ·nat ural de hom em do mundo 
até o limite da sua nesponsabilidad-e, 
d·a comprehensão do seu mandato' , 
a dignidad·e de maneiras, a cortezia 
que não differençava posições, sim
'ples, igual, espontanea, em todas as 

• • clrcumstanclas ; a reserva o criterio , , 
o sangue frio. -O soentimento apurado 
da honra, a dedicação aos amigos, a 
sinoe rid'ade, na palavra e no silencio' , 
:a prudencia, o -animo conciliador, o 
espir·íto arbitral, cie juiz qu;e ficou 
sendo ainda depois de despir a toga .. 

Em política, /e ntregue a si sô elle , 
seria o typo do ho mem bem equili
.brado, imp:arcial, equanimle,; a poli
tica, porém, não adnlitte que n111-
guem conserve ·intacta a sua indole 
e natur eza. 

O politico rueve ter o temperamen
to medio do seu partido, e a vocação 
de Soares Brandão, sua marca, era 
a politica. 

Ainda assim, elle só fez as conDes
sões que não pode -evitar, e na ,atmo s
phera ·tão viciada da lUcIa provincia
na, só Sle afasta!fam delle os exalta
dos, para os quaes passou s~mp r e 

'por guabirú pelas suas relações de 
familia com os Rego Ba.rros e rue 
amizaruO! com -os Souzas Leões. 

Nesse t'empo os artigos do mo de
~ado te· commedido :amigo de Villa-
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Bdla na provincia mal s·e distingui
riam da Enguagem .apaixonadae ve
hemente do.s o.utro.s Ifedacto.nes. 

Muito. trecho seu de 'então. o. ho.r
ripilaria ho.je qUle elle se sente, cada 
dia mais afastar do. ardente libera
lismo.que professava naquelles tem
pos ... ,não tanto, tlenho esperança, 
que Se vá inclinando á esco.la da qual 
suppo.nho. ter ,sido. eu quem desco.brio. 
o. fundador e m1estre inco.mparavel, 
em Gomes de Campo.s, barão. de 
Campo. Grande, que julgava prema
turas todas as refórmas e innovações 
introduzidas em 'nosso. systema poli
tico desde· a Independenda, inclusive 
a pro.pria Independ·encia ... 

A associação fmç:ada do. partido., a 
timidez natural dos provinciano.s 

. diante do.s ho.m1ens ·e das co usas da 
côrte pela veneração. que ,traziam e 
que só desapparleda quando. porsu,a 
vez adquiriam, aos o.lhos da pro.vin
cia, o. prestigio. de perso.nagens do 
Imperia, a época agitada ·em qu,e 
enbrou para a c:amara, a dissolução 
,intestina dos partidos que produziu, 
pelo seu fraccio.namento. lem grupo, 
p,essoaes) a decadencia do gov-e.rno, 

onde no apogeo do Imperio. só appa
reciam las capacidades e as influen
cias, não consentiram que elle guar
das&e em politica todos oS seus. tra
ços, alguns dos quaes trocou pelos 
do partido, da época, dos aconteci
mento.s. 

Por isso. sua individualidade não' 
beve tempo de aflirmar-sle· e de ser 
conhecida, e foi infelizmente no ne
trahimen to fo.rçado dos anno.s que 
se s,eguiram á quéda do Imperio que 
o seu espirito,isolado. do. meio poli
tico) readquiriu a côr nativ.a que a 
politica partidaria sempre destróe, e 
chegou a to.da a sua livre expansão ... 

Nesses annas foi que leu mesmo 
vim a conheceI-o intimamente, e pos
so dizer que não co.nheci o seu 
igual. .. Não ha em suas affinidades 
dessas iI1Jexplicaveis incoherencJas , 

• 
que fazem co.m que o homem aspIre,. 
po'r as.sim dizer, a-o mle'sm-o tempo, a 
subir e a cahir. 

Não. se formam precipitados em. 
sua natureza intima; toda dIa, so.b 
qualqUler reactivo, fica transparente 
e c.rystallina. 

Tarnhem sua vida pasls-ou-se na. 
topre de marfim do seu primeiro. e 
uni co idJeoal: eUe collocou sua ambi
ção d'e mo.ço. "m um sonho. tão alto. 
,que, realisado., fo.i para elbe' o. perp·e-
tua encan.tan1Ie!!1to. • • 

, 
• • • • 

• • • • • • • • • • • • •• 

. Vivemos muit,o perto 'e muito jun
tos, estes- ultimas se.is annos, meu: 
querido Br,andão., le o. que acabo. d.e 
imprimir 'não. é um cliché instaota
n·eo, é a placa exposta dia a dia ao 
mesmo obj ectivo e dando. sempre a 

• ,n1Ie<sma lInagem ... 
Muita yeZ temo.s ·divergido, nossa 

attr,acção. po.litica não tem sido ulti
mam'ente a mesma, a sua é C'Rda vez 
mais paJr:a o pass1ado, a minha é an-

• 

tes para !l1!e, conciliar com os novos 
destino.s, quaesquer que elles sejam,. 
do nosso- paiz. 

Na sinoe'ridade dia nossa convive·n
cia dia ria eSsa diHer'ença ha annos se 
accen tua em discussões sem fim ... 

NingUlem melhor do que V. póde 
attesta.r a transformação ins'ensivel 
do. meu espirito., que ·se refliecte em 
Balmaceda, na Interv,e'nção Estran
geira, em um Estadista do. ImpelroÍo, 
porqUe a aoompanhou pari-passu em 
nossas conv'ersas intimas. Para mim 
,conto entr·e minhas f.elicidades a 
nossa 'corivivencia 'e·m u'm periodü 
·em qu·e a amizade figura'va-,s'e-nos a. 
:ambos como ocuri1.prim,ento do nosso 
ultimo deve,r publico. 

A sorte pelo meu lado ,interrompeu 
essa illusão, chamou-me á aclivida
de, a Mobilisação patriotica: fkz um 
appello.ao mesmo. tempo á minha 

• • • • conSClenCla ,e ,ao m·eu peSSlmlsmo t · 

l.eu-me uma pagina do Kriton, citou
me a maxima de Burke: "o.s deveres 
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nâo são voluntarios", le assim du
rante um largo ,>nter'Vallo, s·e Deus 
me der vida, não nos com-nlunicalr-e .. 
mos senão pido t",legrapho "em fios 
de duas memoriasamiga·s que se 

• • • procuram nas me·sm·as re'mlnlsc·enC\as 
~. Sie encontram na mesma saudade .. , 

Eu me contentava bem, entretanto, 
com o exemplo que <lie;, '" quizera que 
me fos se poupada, depois delle, a ex
patriação; satisfazia-me a liberdade 
qUe ,c·oruquis,tei; de se·rvrÍlr o mel:! paiz 

·sem captiveiro algum partidario; o 
ser-mie, li cito fa",d-o qu,ando ente·n
desse ... contentus ero mihi Ecere." 
Infelizmen(oe' é ·nas vle'spe:rns da par
tida que escrevo estas linhas, com 
este inexprimivel sentimento, - .0 

inverso talv·ez dD d'e B,ruto a<"l deixa'r 
MarceHo no desterro visum sibi s'e 
magis in exilium ire quam illum in 

• 

exilio relinqui : ,parecendo-me que 
não sou tanto 'eu, qu'e parto, como V" 
que fica, o ve,rdadieiro expatTÍado. 

Até quando será assim? 
Até amor,te? 
E doepois? 
D.e· geração em geração? . . I , 
O paiz, porém, esse, não morre, e ' 

ficar'á dLe t ernamente olhando para 
os 'lllona:rchist.as p-a nrlotas, como o 
grand.e· rio p'ara as esphinges meio 
enterradas na aTeia do de~e'rt<)? 

Joaquim N abuco". 

Biographia do conselheiro Soa:res Bran
dão publicada no Almanach de Pernambu
co de 1920 pelo dr. Manoel de Oliveira 
Lima. 

"Conselh,eiro Francisco de 
Ihp Soar>es Brandão. O rifão 

Carva

die, que I' 

ninguem é p.r·op,heta na sua terra, 
deve s'er tido como um dos mais cer
tos da sabedoria popular. 

Conhleç·o uma infinidad", de casos e 
um deUes é o do eonselheiro Soares 
Brandão. 

EUe receb,eu na V1erdade os mais 
altos 't,es'temunhos da estima e consi-

deração dos seus conterraneos maS 

porque nO seu tempo de homem 
publico havia partidos organisados 
cuja solidez resistia á indisciplina 
individual fOn1Je,ntada p/elas ambições; 
ohefes permanent€s que sabiam ava
liaJr os s·erviços prestados I" ajuizar 
<la capacidade: dos seus wrreligiona
rios, e por c:ima desta hiera.rchia pa.r
tidaria, um soberano justiQe';ro e ma
goanimo como foi Dom Pedro lI, 
exer.ce-ndo Slelm plr;eoccupaçõe:s estrei~ 

• ta.s e pessoa~s, que e.ram po.r SI 

alheias á mai·estade· das suas func
ções, o papel de arbitro superior, 
distribu.;ndo a censura aOS que· Q me
reciam te c-onferindo o galwrdão aos 
que: deste se mostravam dignos. 

A ce nSUir,a imp l-ic-ava o ostracis-mo, 
O galardão o poder naquella atmos
phera de ordiem ,em que prim:avaa 

, -orgamlsaçao. 
Não faltaJr'am pois honras nem car

gos ao conselheiro Soares B,randão;. 
O que lhe faltou bem. como ao conse
lheiro João Alfredo - cuja popul'a
ridade data da ,abolição, a 'que pre
sidiu - foi a exacta apreciação pelo 
eommum da gente da sua terra da 
super·iaridade da sua intelligencia. 

Não se d·isp,ens·aV'a, que.r <1 um que~ 
a outro, todo o valor que lhes cabia.. 
Francisco de Carvalho Soares Bran
dão foi um homem die grande cultu
ra, dle notavel sagacidade politica, de 
Jall'ga visão publica ·e de extrema 
tole'rancia. Esta toJI"rancia tanto pro
vinha dos seus principias, como do 
s·eu cor.ação, que resumbrava bonda
de. Não .havia mais perfeito cava-

. 
lheir·o, amigo mais leal, homem de 
famili'a mai s eompleto, caracter em 
s'um·lT1:a mais formoso. 

S'eria o caso d,e tr<1tal-o de fidalgo 
de raça, si não fosse a tris'(oe' repu
tação qUle d·e si deixaram tanto, fi
dalgos, 

Joaquim N"buco, que depois da re
publica teve 'ensejo de conviv'er mui-
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to mai s e int·ima"mle:nt-e com Soares ! 
Brandão, morando na casa ao lado I 
na 'rua M·a:rquez de Olinda e fre
quentando todas· as noit es a do seu 
antigo coJlega liheral, crleou por dle 
uma verdadeira admiração, destas 
qUe vulgarmente' se dizem fanatis
mos, a qual transbordou num roda
pé da Noticia [em. que esc.reveu, entlroe 
out~as cous'as qUle' o. Imper:ador d·es-

. , . 

tinava Soares Brandão á presidencia 
do conselho e dispensava-lhe aprleço 
igual ao qu e tributava ao consdhei
ro Saraiva. 

Ora, obse.rvava Joaquim Nabuco, 
o Impera.dor raramente se enga
nava com relação aos homens. Por 
outro lado ninguem ignora a impor
tancia de que no r·egimen parlamen
tar se reves te a presidencia do con
'selho de ministros, isto é, a cheíia 
responsavel do pode·r executivo. 

Em Pernambuco, só os amigos, e 
talvez nem todos, formariam con
ceito identico do seu comprovincia
no. Villa BeBa, o chefe liberal, com
prehendeu-o porém ou adivinhou-lhe 
o valor e chamou-o· a si. Soares 
Brandão fo i moço, deputado provin
cial e em 1878 entrou para a Ca
mara geral, onde se distinguiu pela . ,." . 
sua Clrcumspe,cçao, tIno e operOS1-
dade. 

Seu feitio era avesso a quanto 
f ass ei espec taculosidade. Durante o 
'septiennio liberal, de 1878 a 1885, 
Soares Brandão foi presidente das 
Alagoas , do Rio Grande do Sul e 
de S. Paulo, ministro dos negocios 
estrangeiros no gabinet e Lafayette, 
e senador do Imperio, escolhido nu
ma lista triplice em que tinha co
mo companheiros, de que se podia 
'orgulhar, Epaminondas de Mello e 
Manoel PorteJla. O pessoal politico 
daquelles tempos avantajava-se ma
nifestamente aos de agora. 

Mais tarde foi ainda Soares Bran- I 
dão conselheiro d'Estado extraordl- I 

nario e veador da Imperatriz. De 
·seu .nalm·al era pouco aulico, mas 
m.esmo aos cargos de côrte não ne
gava a collaboração da sua compos
tura e do seu tacto. Um 'Senador vi
talício passava a residir naturalmen
t e no Rio de Janeiro, e Pernambuco 
foi esqu ecendo 9 fiIhoillustre por 
quem nunca .ptofeSslá ra o mesmo 
enthus iasmo que dedicava a outros 
que o não valiam, nem na cult\lra, 
nem nas virtudes; nem nos serviços. 

N a alta roda politica e social da 
cÔ'r te o prestigio do senador per
nambucano foi~s'e todavia impondo 
cada dia mais, não pelos artificios 
do luxo e de uma urbanidade pos
tiça que desce até á familiaridade, 
mas realçado pela natural distincção 
e viva intelligencia da sua esposa. 
Pelos seus' predicados intellectuaes 
e mo.raes era ella uma das "donas 
de tempos idos" d·e que o Brasil 
pode 't·er tido mais l,egi timo orgulho. 
A sra. d. Maria Anna Paes Barreto, 
neta do marquez de Recife e sobri
nha do conde da Bôa Vista, era 
uma personalidade ·a quem Thomaz 
Riheiro em Lisboa, quando era o 
vate da Judia e do D. Jayme, pres
tou publico tributo nos seus versos, 
celebrando-lhe o encanto, que não 
provinha apenàs da sua formosura 

. 
mas da agudeza do seu espirito. 

No Rio, Cardoso de Menezes (Pa
ranapiacaba) foi até a morte um dos 
sle'us 'mais' fervoros"Os admi\radores . 
Não penso que Soares Brandão ti
'V,esse jamais tido inimigos, não p·ela 
razão apontada pelo marechal hes 
pa nhol Narvaez, de que tal .ausencia 
se explicava pelo facto de tel-os 
mandado supprimir, mas ,porque a 
sua bondade os des'armava. 'Deve, 
:sim, muitos invejosos, da klicidadie 
do seu lar, da consideração inata
caveI qwe d·esfructava, das posiçõ'es 
qu.e facilment e conquistou, mui~o 

mais pela ·equidad·e e pond,e'ração dos 
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que dirigiam a nação cio qUe pelo T 
ia vor ,popular, qll'e n:em sempr·e mede 

• • sua Justiça. 
Estes eram os que atass,alhavam 

s'eu Jnoeúto, latindo baixo, como qu·e 
env'e'rgonhados dá má acção; os que 
depreciavam seu talento que hr ilha
va no c'ampo do direito, no da his
toria e no <Ia sciencia da adminis 
tração, sem desdenhar a jitteratura 
ele imaginação. 

Eça de Queiroz, que tantos admi-, 
rado res contava no Brasil, não ' ti
nha um cultor mais fervoroso do 
que Soares Brandão, o qual podia 
re.petir de cór pagina's do mestre da 
• • • froma; outro tanto acontecIa com 
A. de Siqueira e Sancho de Bar
ros Pimentel, este felizmente vivo, 
que foram vultos distinctos do nos
so parl-amento sClh o regimen jmp'~

rial. Lembro-me de que até os ver
sos nephelibatas, quando entraram 
a apparecer, prenderam s·ua atten
ção. 

Ninguem gosava mais de uma bôa 
an·e-cdota de um dito de .eispirito. Esse 
homem d'e bem era tambem um ho-
·mem de gosto. Seu typo era varo- I 

nil, ao mesmo tempo que a expres
são era suave. A barba muito cer- , 

I 
rada, qua'ndo encaneceu, passando de 

, 

um preto de azeVJiche a um branco 
~ 

,tde neve, ajuntava uma nota de 
maior nespeito á sua physionomia 
calma, attrahente, re,spirando sym
pathia, sem os exaggeros conven-' 
cionaes que hoje é tão c·ostume 
pôr-·se no trato para o torna'f mais 
fino, e que apenas servem para d'i- , 
minuir-Ihe a since.r'dade e a distinc- I 
ção. 

Nem a,s suas sobrancelhas demasia
do cspessas conseguiam emprestar 
severidade a um rosto que, no olhar 

•• • como no sornso, pr'OJectava ament· 
dade. Pdo mais feliz dos consorcios, , 
a , dignidade, tanto de ma'neiras co- : 
mo , dc pensar, que era nelle um cul- ! 

I 

• 

to, não pr·ejudicava aquellaameni
dade, que era incomparavel. Ambos 
estes predicados eram por assim di
zer ,ins'eparaveis da sua personalida
de. Soares Brandão quanto a eUes 

• - . nao vana va: e·ra sempre o mesnlO 
em todas as occasióes, recebendo 
diplomatas ou pret,cndentes no seu 
gabin,e'be' de minis tro, danüo consuJ-

' tas forenses no s·eu escriptorio de 
advocacia, discursando na tribuna 
do Senado ou presidindo sua mesa 
hospitaleira. 

Porque a casa do conselheiro Soa
r'es Brandão continuou depois, da 
nepublica a ser o ponto de r eunião 
social dos pe rnambucanos; natural
mente dos aff·eiçoados ao antigo t'c
gimen, ao qual ",lIe permaneceu f'e! 
,sem ostentação ou dos que collocam 
o s-entÍlnento nacional acima dessas 
questões em summa s'ecund'arias de 
formas de gove,nno e portanto mes-

' quinhas ao lado da g.rande vibração 
'pa triotica. 

Soares Brandão, como era a to1e
rancia em pessoa, admitt'ia todas as 
opiniões e a todas respeitava , só 
exigindo qu'e lhe respeitass em tam
hem as clelle. A morte tem ido car
regando os frequentadores assiduos 
daquellas tertuEas: 'Os irmão, Bar
ros Cava,lcanti de La,cerda, um dos 
quaes, Adolpho, foi presidente d~ 

Pernambuco, Luiz F elippe de Souza 
Leão, dr. Moraes Sarmento, sena: 
dor Barros Barreto, Nahuc-o, o co
porre.! Blrito, os RJe:go Maccd-o, va
rias outros. 

Nunca ouvi da bocea deste homem 
superior pelo seu tacto, pela sua be-

, 

l1evolencia e pelos primores do seu 
espirito, a mais leve palavra offen
siva para o reg,imen a que não adhe
rira. Julgava os seus er·ros - todos 

• os r,egnnens o s cOll1nl'ett-enl! a ques-
tão é de prop:orção - mas não s~ 

julgava a:udori s'aclo a tratai-os com 
a acridez el e um publicista. Na mesma 
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censura eUe punha a compostura to- T das do Morro-Alto, no municipio de 
gada de um senador romano, da- I Amras, na do Ca's'te11o, no municipio de 

, 

<jueHes a quem o barbaro gaulez pu
xava ins,dlenlemente a barba, 

Na intimidade, conversand,o e dis
cutindo entre amigos, d.escob ria-s e 
o parlamentar traquejado nas lides 
oratorias, com a differença que se 
despia de qualquer ·emphase possivel 
na tribuna e reve stia uma d,eliciosa 
.simpJiicidade, que ~ ra aliás sua prin
'cipaJ caracteristica. Simplicidade no ' 
modos, simpliódade nas pa la vras, 
simplicidade, que era .aliás sua prin
alma era sem refolhos, era a alma
do va:rão ju-sto pIOr excellencia,'~rn 

qu e se não' encontrava um defeito. 
Soares B·randão, depo is da. republi
ca, exer cia a profis'são de advogado 
e n'ão lhe faltavam causas. S,eus dois 
filhos , casados em S , Paulo, onde 
tinham fe,t o ,parte do curso acade
mico,com filhas do conde do Pi
nha'l, ali se radicaram como fazen
deiro s, ;mas o e'spiri,to da casa pett"ma
neceu pernan1bucano, numa expres
são mais elevam ainda do que a 
commum porque despida de pr·econ
c"itos, de melindres, de aggres'sões 
filiadas em taes ou quae's occurren
cias, numa oomprehensão candida e 
,equanime do sentimento r·egion",l 
dentro do circulo de a ttracção na
-cional. 

Pamami-rim, 13 de maio de 1919. 

Oliveira Lima." 

* 
• * 

Em 10 de ja·neiT<l de 1883, por occa
sião d'a abertura da Ass'embléa Legisla
tiva: Provincial, o president'e Soar'es 
Br,andão as·sim expioz o estado dos ne
g<leios publicas de S, Paulo_ 

TRANQUILLIDADE E SEGURAN
ÇA PUBLICA. - Não havia sido alte
rada a tranquillidade pu-b-lica. Nas fazen-

Campinas e ,na de S. Pedro, no muni
cípio de S_ João da Bôa V'ista, deram
s·e nos mezes de s:etembro e novembro 
de 1882, casos graves , de insurreição de 
escra vos , s·endo tomadas as providencias 
opportuna'S. 

Não era, porém, completamente saÜs
fadario o estado de segurança indivi
dual. O dr. chefe d·e p,olicia ass igna Java 
como causas a falta de educação do 

• 

povo e a escassez de meio's ' de fazer-se 
s,entir energica e prompta a acção da 

• 

justiça . . Foram tommettidos 97 crimes -
·em · 1880; em ·1881 commetteram-se 205 
e 245 em 1882. Effec tuamm-se 146 p~i-

sões entre as q~aes 14 de desertores , A 
30 de setembro de ' 1882 existiam . na ca-

• 

deia publica da ca{}ital 101 condemnados; . . 

entraram 220, sàhiram · 67, foram remo
vidos 151, ' fallecer·am 10. 

ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIçA. 
- P'o'r decreto de 25 de julho de 1882 
foi ,reconduzido no · logar de presidente 
do Tribunal da Relação, o desembarga
do r Joaquim Pedro Villaça. Tendo falle
c i'<lo a 26 de setembro do mesmo anno, 
na provinda do Ceará, onde - se achava 
em gaso de licença, o desembargador An
tonio Candido da Rocha, foi nomeado 
por decreto de 30 do meS1TIO ln e7., des 
embarga-do'r desta Relação, o Juiz de 
Direi to Espenid i1io Eloy de Ba rros P'
mentel, que a 7 de 110v-embro entrou ~m 

• • exerCIÇ.lO. 

COMARCAS. - Por d'eere,,, n .. 8758 
de 18 dc novembro de 1882, i oram de
claradas: de 2.' entrancia a com"rca de 
S. Carlos do Pinhal e de .1. ' as fie Tie
té e Atibaia, creadas por leis provin
ciaes ns. 38 e 39 de 27 d·e mar,;" , e 97, -
de 22 de abril de 1880. Existiam lia pro-
vin.cia 46 COluarcas, inclusive a ~('l Es
pirito Santo, creada por lei provincial 
n.· 62, de 28 de maio d~ 1381, ai·nd, não 
classificada. 

POLICIA. - A' frenbe d'e>st'e ramo do 
serviço publico continuava o ir. Luiz 
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"Caetano Muniz Barre to que tomou pos
se do cargo de chefe de polici" eru 4 
de abril de 1882. Por decreto de 21 de 
-nevembro do m·esmo anno) foi nomeado 
s ecretar-io da respectiva repartição o dr. 

-
Firmian<l de Moraes Pi'nto, 

A prov;nóa contava 80 d'elegacias e 
185 sub-delegacias. A força policial man
tida peJ,a poovinci-a compunha-se do 
-Corpo Policial, de uma Companhia de 
Urbanos e Secção de bombeiros, nesta 
üaplta.1; 'e das Secções de Urbanos de 
Santos e Campinas. Pela l'ei provincia-J 
n,· 42 de 31, de março de 1882 ficou esta 
forç'a r'eduzid.a ai, 195 praças, inclusive 
offic;aes,ea~s'im distribuída: Corp0 
P olicial, 958; Companhia de Urbanos da 
Ca'p it al, 152 ; Se,cção de bombeiro-s, 21; 
Secção de Urbanos de Sa11,t os, 32; Sec
ção doe Urbanos de Campinas, 32. Total, 
1. 195, Esta força não era p'ropo rciona,1 
ás exigen<lias do serviço da policia e da 

j l1sti-ça, 
Fr equentemente recebia a presidenda 

recl amações das auctoridades policiaes 
e ju,di'ciar'ia-s e das camaras m U!nicipaes 
pe'!a i11suffici'encia do numero de pra 
ças dos destacamentos loca'es . Era d~ 

absol!tl'ta 11'eces'sidade que fosse augmen
tado pelo menos pa r.a 1. 200 o nu mero 
das praças do Corpo de Per.mane ntes. 

PENITENCIARIA. - Sob a direcção 
do cidadão Joaquim Mariano Galvão 
Bu eno" continuava a corr·esponder ao 
fi m de sua ;nstituição. Do quadro que 
'segue vê-~e! qua l o s'eu movimen to des
de a sua fund ação até 31 de outubro de 
1882: - entraram 1,212, sahiram 677, 
faUeceram 234, foram removidos 142, 
existem 159. 

INSTRUCÇÁO PUBLICA - O estado 

I que respeitava 
tirando-o dessa 

ao s seus venclmentos, 
posição humilde e des-

animado'ra em que se achava, quan
to ás -condições materiaes da vida. Na 
ordem "áS mais urgentes necessidades 

" 
logo depois das qu e acabava de apontar, 
seguia-se, no seu modo de pe-nsar, a de 
des-envolverem-se os meios de fiscalisa 
ção d-o cumprimento dos deveres po-r 
par te dos professores, a qual era in-

• •• 
dispensavel que foss'e mUlto maIs 'fIgo-
rosa e eHicz. 

P ensava que ant es de tudo convinha 
dotar a provincia com Escola Normal 
em condições ele preparar profess orado 
verdadeiramente habilitado, para com
p:rehender e execut a r a·s reformas, que 
f.ossem fe itas nas materias e m ethodos 
de ens ino. Seln esta condição primordiall, 
todo o esforço s'eria baldado no caminho 
elas reforma.s po r fa lta d'e executores. 
Por ou tro lado, era necessar io que ~{' 

eleva'ssem g;ra ndemente os venci·mentos 
dos prof,e ssores, tirando-os sob est e pon·
to, das condições de inferioridade em 
que nas differen tes locali<lades viv iam 
p eran t'e os empregados de outros servi
ços, parecen<fo que o paiz tinha em me
nor apreço os da instrucção publica. Ef
fec-tuaram-s·e os exames dos oppositores 
ás ca'deiras vagas de pr imeira-s letras. 
Concorre,ram l09 oppo s'itores d'e ambos 
os sexos . Dentre as oppositoras conta
vam-Se 17 educandas do Seminario da 
Glor ia, as quaes foram approvadas e no
meadas. 

Exis tiam na provincia 867 cadeiras, 
send<J do sexo masculino 546 e do fe
minino 321. Daquellasesta vam providas 
349, e destas 250, funccionando em 1882 
mais 89 eswlas do que em 1881. A ma-

do serviço da inSl'rucção publica prima- tricula e fre'quencia de alumnos nas es
ria na provinda achava-se muito abai- ' colas publicas ['rimarias no anno de 
-xo do grau de notavel adiantamento que 1882 foram a's s'eguintes : ' - Sexo mas
.-apresentava em seu progresso mat erial. " culino (ma;triculad'Os), 9.232; frequentes-, 
Era urgente começar, com decisão e ' 7.551; sexo f~minino (ma t riculados) 
energia, o melhoramento do_ pessoal do- : 5.583; frequentes, 4.729. Total dos ma
-cente, já no que se referia ás suas ' : triculados , 14.815 'Dotal dos frequentes, 

·.-condições in tellectuaes e moraes, já pelo i _12.280. 
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Como estabelecimento rue. instrucção 
publica secundaria mantido ' pela provin· 
cia, existia unicamente a aula de latim 
e irancez da cidade de Itú com 29 alu
mnos. No dia 23 de dezembro de 1882, 
conclui'ram-se os exames de alumnos da 
Escola Nemnal; o resultado foi o se
guinte: appmvados nas mate rias do 1." 
anno, 6 alumnas e 9 alumnos; nas do 
2.°, 7 alumnas e. 16 alumnos; nas do 3.' 
nov.e alumnas e 12 alumnos; aa todo 
22 alumnas e 37 alumnos. 

Na primeira visita que o presidente 
fe z ao Seminario da Gloria, ao mesmo 
t empo que lhe foi agradavel observar o 
z·el0 e bôa ordem em tudo quanto de
pendia de suas directora e preceptoras. 
causou-lhe triste impressão o estado do 
edi'!icio em que funccionava, res·entindo
se da necessidade absoluta de pintura, 
caiação e diversos reparos indispensa
veis. O ",stado de saU'de das educandas 
era bom. Exitiam 100 internas, todas 
pensionistas da provincia. 

• 

INSTITUTO DE ARTIFICES. As 
condições dest e instituto não eram sa
tisfactorias visto que o predio achava
s·eem estado ru·i·noso, sendo insufficien
te para a accommodação dos alumnos e 
empregados, forçando o director a resi
dir fóra ddIe, o que era contrario ao re
gulamento. F.requentavam a ·escola de 
musica 74 .alu.mnos, dos quaes 32 forma
vam a banda marcial. Funccionavam as 
officinas de alfaiate, encadernação, mar-

• • ce'nana e sapatarIa. 

ESTABELECIMENTOS DE CARI
DADE. - O esta-do fin.anceiro da San
ta Casa da cidade de Santos era lison .. 
g.eiro. Com o saldo de 2 :287$034 réis, 
que passou da administração anterior. 
e com o meio benef,co da loteria pro
vincial, concedida em favo r desse es 
tabele.cimento, foram feitas as obras 

/ 

reclamadas ·e auctorisadas pela irman-
dade. O patrimonio dessa instituiçã9 
consta'Va de 79 apcJlices d·e 1 :000$000 réis, 
s~te !1e 600$000, tres de 400$000 e de i 

varios predios que davam um rendimen·· 
to annual de cerca de 6 :500$000. 

A sua receita conforme o balanço 
apresentado no ultimo anno compromis-

" sal foi de 58 :984$100 e a despeza rel, 
57 :659$810, resultand Ç> um saldo . de réis 
1 :324$290. No m esmo periodo, ·0 movi
mento do·s enfermos foi o seguinte : en· 
traram, 849; sahiram, 715; fa!1eceram, 97. 

Santa Casa de Misericordia de Soro~ 
caba. - Era precario o seu estado. O 
edificio do hospital necessitava de repa
ros urgent·es, e bem assim da reforma 
de seus moveí~ e utensílios, gu e se acha 

• 

vam estragados. A lrman.dade contava. 
apenas ·com o auxi1io de pequenas es
molas e seus poucos rendime ntos, que· 

. . 
mal davam para o custeio da enferma-
ria. O movimento do hospital, desde 8 
de dezembro de 1881 a ' 1.0 de novembro 
de 1882, foi o s'eguinte: entraram, 82; 
falleceram, 5; sahiram, 66. 

Santa Casa do Bananal. - Tambem 
muito precario O seu estado. O edif i· 
cio do hospital era elegante, espaçoso e 
de construcção salida, porém ainda não 
estav.a acabado. O s·e11 patrimonio cons
tava ·apenas de· 32 apolices d·a div.ida pu
blica, achando· se onerado com uma di· 
vi<:la superior a 8 :000$000, não ten<:lo 
meios para amortisal-a. A pequena re
ceita de que dispunha era insuíficiente 
para acudir ás imprescindiveis despesas 
do hospital. A sua administração via-se· 
em slerios embaraços palra conserva.
abertas as portas .do hospital, não. só
por terem fallecido ou mu'dado de re
sidencia algumas pessoa·s caridosas que· 
auxiliavam o estabeleeimellto, como por 
já achar-se exhausta a philanthropia dos 
habitantes daqueUe municipio. O movi
mento de enfermos no ultimo anno foi 
este: - entraram, 103; sahiram, 76;. 
falleceram, 18. 

Santa CIlSIIl de Jacarehy. _ Achava-se' 
em más con<:lições. O movimento d~ 

doentes, d'esde 31 de outubro de 188\} 
a 30 de setembro de 1882; fo i o segu'in-



te: existiam, 71; s",hiram, 59; fallece
ram, 10. 

Santa Casa da Capital. - Importante 
estabelecimento de caridade. Tinha a seu 

. cargo um hospital para enfermos pobres 
e unI para morpheticos ; uma roda e Ill0r

domia para a creação de expostos; um.a 
mordomia para sQ.ccorrer os presos po

bres; uma escola-externato para instruc
ção e 'educação de meninas pobres; lima 
empresa funee.",ria privi1egiada. Despen
dia annualmente de 35 a 40 :000$000 rs., 
quantias essas provenientes quasi exdu
sivamente' de juros d'e apolices da di
vida geral e de alugueis de suas casas 

No hos'pital para enfe'r.mos pobres, sito 
á rua da Glori\!, havia a'ccommodações 
regulaDes apenas para 80 enfermos. Esse 
numero, porém, era sem1pre excedido, 
havendo oocasióes d·e serem recolhidos 
mais de 100 doentes, sendo forçosamente 

. negada a entrada a mluitos outros que: 
a solicitavan1 com insta.neia. 

O tratamento dos doentes 'e adminis
tração interna do estabelecimento eram 
confiados a Irmãs fr.anaezas de S. José, 
sob a direcção de um Irmão Mordomo, 
a quem competia a administração ex
terna. Essas irmã·s r-ecomm'endava-m--se 
pela bôa ordem e assdo que conserva
vam no estabelecimento e pela caridade 
com que trat'avam os enfermos. O hos
pital de lazaros a'chava-se em precarias 
c-o.ndições, 'ernvista de sua má edifica
ção, e local pouco a'propriado. 

Existiam apenas 6 doe.ntes, os qua:es 
rece:biam tratam'ento cOlll'pativel com as 

condições ,em que se achava o edificio. 
Em maio d'e 1880 foi inaugurada uma 
escola para meninas pobr'es com 8 alu
rtlnas; contava 150 e,m 1882, s'endo satis-
fa'CtO'r-io o Sieu 

se a cargo de 
José. 

aproveitamento., Achava-
.. , ... 

uma das Irmãs de São 

A administração da Santa Casa, re
conhe'cendo a insufficiencill. das accom
rtlodações do actUlal hosp1(,al, resolve!.! 
~undar um novo com vastas proporções, 
incluindo um internato para a educação 
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f dos expostos e ingenuos. Em ttvereiro:· 

de 1881 foram iniciados os trabalhos no 
Arouche, graças á generosa caridade de 
alguns irmãos, e em 1882 o edificio já 
se apr-esentava em ,estado animador. O 
movimento do hospital no ultimo exer
cicio foi o s-eguinte: - entraram. 675; 
sahiram, 503; falleceram, 86. 

HOSPICIO DE ALIENADOS - Não 
obstante os augmentos por que havia 
pas'sado o edificio, era por demais in
sufficiente, porquanto, o numero de 50 
a 60 alienados elevou-se a 170, dando 
com isso lugar a grande agglom'eração 
de enfef'ffiOS nas salas e dormitorios, 

com prejuizo da of'dem e salubridade do 
estabelecimento. A cfe'speza realisada 
no ultimo exercicio im'portou em réi·s 

42 :179$099; e sendo a quota votada no, 
orçamento do mesmo periodo de réis 

36 :800$000, houve um déficit de réis 
5:379$099. 

... 

... 

O pessoal destina'do ao serviço do es
tabele:cimento era insufficiente, pelo au~ 

gmento progres·sivo ,dos enfermos, tor-

nando-se o trabalho cada vez mais o'ne-' 

roso, e não permittindo descanço algu,m., 

O pessoal compunha-se de: I enfermei
ro, 1 ajudante do mesmo, 6 guardas, 2 
s'erventes, 1 enfermeira, 4 ajudantes da 
mesma, 2 serventes, 2 lavadeiras e 2 co
sinheiros, ao todo 21 pessoas, sendo raro 
encontra;r-s,e lelss'e pessoal compl-eto, por
qUe os V'lencim'ent'Ü's 'e:ram ·dim~llut{)S, ~

ninguenl queria sujeitar-'se a tão a'rduo 
t,rabalho sem retribuição correspondente. 

O enfermeiro vencia 40$000 por mez 
e os d'emais empregados 35$000; as en
fermeiras e as ()Utras empregadas r5. 
25$000. O mO\limento estatistico, desde a 
installação do estabelecimento (14 de 
maio de 1852) até 31 de outubro de 
1882, foi o seguint,e: - entraram 1.371, 
saohiram cU<rados 436, não cu,rados 92, e 
falIeceram 675. 

SALUBRIDADE PUBLICA. - Du
rante operiodo da administração do 
presidente Soares Brandão O estado, sa
nitario da p'rovinoi'a havia sido regular, 



e apenas altera<:lo por alguns casos d" 
variola, nesta capital e outras cidades, 
não t-om'ando, poré.m, cara-ct'er epide-

. . 
:mlCO. 

SERVIÇO PROVINCIAL DA IMMI
GRAÇÃO. - Ess·e importante serviço 

.a!chava-se sob a direcção do dr. Nicolau 

de Souza Queiroz. As obras de accresci
mo e melhoramentos do proprio p~ovin-

· cial que servia de hospedaria de immi
'grantes achav,"m-se conc1ui<:la·s. De ja-

· neiro a novembro de 1882 o movimento 

de j'ID'migração na pr-oV'incia foi o se
,gui-nte: - entraram na hospedaria 

.2.418; entraram na j)rovincia pelo ser
viço de internação a cargo do governo 
gemi, 1.971; tota,l, 4.389. 

No mez d·e novembro de 1882, entra
.ram nesta provincia 403 immigrantes. 
.Além desse nun1erOJ ll1luitos outros im

migra,ntes ' vi'eraJTI para ·a provincia, 
-dispensando os favores do alojamento. 

Posta de parte essa fracção, e, sendo 
·a -entrada de itnrnigorantes no po,rto do 

Rio d·e Janeiro, no periodo de 1.' de 

janeiro a 31 de outub-ro de 1882, con
forme _,a estat1stá~a pubt-icada pela' im
prensa. 18.600, uma quarta parte des,"e 

-num1e1ro aproximadamiente veiu, para a 
. . 

proVlI1Cla d'e :':. Paulo. TencLo o dr. Joãü 
Alves de Siqueill'a Bueno feito doação á 

• 

provinda d'e uns 'tle'rrenos sitos na fr:e-

.gueúa d'e N. S. d'a Conceição dos Gua
rul.hos. com o fim deestabd'we!r-sle um 
nucleo colo-nial, man{}ou o presidente 

,cllen1arcar 'ess'es terrenos ·e div,j'dil-os em 

lotes qUe pr.efizelmm o nUilller·o de 10, 
dispencle,ndo com ·essies trabalhos ..... . 
1 :500$000. 

Nos lotes n's. 4, 5, e 9 já se achavam 
estabe'1ec1idas tres famiHas d,e immi

'gr,antes aHemães, cujos chefes, depois 

de terem examinado as terra's del!as , 
s·e agradaram. Foram-lhes fornecidas 
ferramentas e SelTIrentes, na importan-

· cia tot,,"1 de 63$940, além de um peque

no auxilio pecuniario a cada uma da,s 
referidas familias para construcção dé 

'b'a1bitaçóe's provjsori~s. Essle's terr,enos 
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foram vendidos d·even<:lo a importancia 
de se'mentes, ferramentas e auxilio para 

habilitação ser accrescentada ao valor 

de cada lote. 
REPARTIÇÃO DE OBRAS PUBLI

CAS .. - Cont.inuava na sua direcção 
o engenheiro capitão Antonio Candido 

Rodrigues. Entendia o dir·ector que a 
reforma do regulamento de sua repar

tição era d'e urgente necessi<:la<:le, con
vindo que a Assembléa tomasse em con

s'i.cleração o projecto que lhe f"i apre
sentado na sessão de 1882. 

Varzea do Carmo. - A necessidade 
de melhorar as condições en1 que se 
achavam ess·es va-stos tletr,enos dentro da 
ca'pita.tl, não sóm·ente para o alarga-
menta e 
tambem 
resaltava 

aformoseamrento desta, come 
p1elas eXJigencias hygi'enica~;. 

ás vistas de todos os obser-
vaclores. As respectivas obras ligavam-
se a outras, assaz 

50 do rio Tieté ·e 

mandUatehy, que 

di'spendiosas, no cur

de seu affluente Ta-

tinham por fim • 
eVl·· 

tar as inundaçã.es 
,desobstrucção de 

Tieté e canalisação 

·e vinhaml a, ser: 

cadho-eiras do rio 
do Tamandualtehy, 

além da dessecação e aterros de qua31 
toda a vasta ár,ea. 

Essas obras de melhoramento das 

var~e·as d{) Tam"nduatehye Tieté lelrMn 

incontestavelmente o mais grandioso 
serviço que se podia prestar a esta 
capital. 

ESTRADAS DE FERRO. - O mo

vimento do trafego da estrada de San

tos a J undiahy, abrangia o período de

corrido .de 1.' de janeiro a 31 de agos

to de 1882, por ser aquelle em que foram 
processadas as contas. {}o cuseio pela 

respectiva commissão. Naquelle period·o 

de tempo o movimento do trafego foi 

o seguinte: ~ rec~lta rs. 3.213 :278$880; 

despeza 1.279 :539$560; saldo .......... . 
. -

1. 933 :739$320 rs. Compara<:la a receita 

desse período de tempo com a corres

pond.ente do anno de 1881, na impor
tancia de 2.768 :957$080;' via-se qu·e hou

ve um augmento de 444 :451$200 a favor 



573 

,do anno de 1882. 
, 

13.792 tl'ens ; que 
Transitaram na linha 

p er<:orreram 365.122,· I 
, 

' kilometros em 17.160 horas. O consu-
mo de carvão foi de 89.728 toneladas " 

.250 kilos, sendo o ' preço medio d,e ..... . 
19$321 por tonelada. O telegrapho func
cionava regular-m1ente J tend o sido expe

, didos 10.580 tdegrammas parti<:ulares e 
' 18 .055 em serviço dru Companhia. Os , 

tr abalhos da Companhia I ngleza faziam
s,e todos com s'egurança e perfeição. 

Conforme o disposto no art, 36 dos 
.. estatutos da Companhia da estrada de 
ferro "Bragantina", o seu cap ital $0 -

, cüd era de réis 2.320:000$000 represen
tado por 11.600 acções do valor de .. , . 
200$000 cada uma, go'sando do favor da 

.. garantia de juros de 7 % ao anno, ape
nas 7.000 acções. Os juros pagos pela 
provinda a ensa com'panhia até s'etem
bro de 1882, por conta do capital garan
tido, montaram a 192 :341$820 rs. As in-
formações sobre o trafego da estrada 

, de ferro Sorocabana, só puderam 
abranger o periodo decor";do d'e L' do 

, janeiro a 30 de junho de 1882, por ser 
es.se em que se 

, do custeio pela 
exa-minadora. 

liquidaram as con tas 
. . -r espectlva commlssao 

As estações e nlais edifícios estavam 
bem conservados, tendoCs'e fei-to um pe

·-qu eno armazem ,de mercooorlas -na es 
tação de BarueTy. A via permanente 
offe,recia as pnecisas 

.. g u rança. Func-cionava 

.' gular idade a linha 
constava de dois fios 

condições de se
cam bastante re
te1egraphica, que 
entre S. Paulo e 

. Sorocaba, e de um só nas outras es 
' tações do pro longamento. Foi auctorisa
,da a abertura! ao trafeg o da secção 
comprehendida entre Bacaetava e Boitu

' va , na ext ensão de 17 kilom etros, reali-
sando-se a inaugu ração a 16 de julho 

,de 1882. 
A receit a foi de 162 :870$850; a des

' pesa ioi de 158 :994$410 com um saldo 
,de 3 :876$440. As informações referen-, 
tes á estrada de ferro Paulista abran

,giam ' o periodo d'ecor,rido de 1.0 de ianei-

1'0 a 31 de outubro de 1882. O movimento 
do trafego de merca.dorias, no semestre 
findo a 30 de juo,ho de 1882 foi o mais , 

importante até então. O nurnúo total cEe 
toneladas de mercadorias transportadas 

• 
foi de 52.733, ,em 1.870 trens mixtos e 

especiaes, corre.sp'Ondendo á capacida
de ,de 25.285 vagões. 

A rece>ta montou aI. 264 :679$865; ~ 

despeza a 412 :772$074; o sa1do a réis 
851 :907$791. 

,o.,sse saldo foi destinada a quant ia 

de 661 :061$880 para pagamento do 26.' 
dividendo ao,\" ac'cionis tas, á razão de 
10$980 'por a<:ção, ou cer ca de 11 % ao 
anno. O 'p,eTcurso total das locomotiva.s 
foi de 241.762 küometros, e consumiram: 
I. 572.000 kilogrammas de ".arvão, 2.656 
de graxa e 13.477 litros de azeite. As 

• 
informações do trafego <Ia estrada de 
ferro Ituana, abrangiam o per iodo de 
janeiro a junho de 1882. A receita do 
trouco enbr'e' Jundiahy e Itú montou a 
147 :664$010.; a despeza a 120 :996$020; 
s",ldo, 26 :667$990. A receita dos ramaes 
montou a 135 :527$140; a despeza a réis 
95 :226$200; O saldo a 40 :300$940. O mo
vimento de mercadorias no tronco fo i 
de 10.059.371 kilogrammas; e nos ra-

, 

maes de 7.855.411 kilogrammas. 
• 

,As locomotivas per<:orreram. 10.3.859 
ki lometros, scndo 42.895 no tronco e , 
60.966 nos ramaes consumindo: carvão, 
731. 925 kilogrammas; graxa, 1. 745 e, 
azeit e, 2.178 lit ros. E stavam 'liquidadas 
as con tas do capital da estrada Mogya-, 

na, COIIll garantia de juros da provin
cia, , e foi fixa,do pela respediva com

TIlissão fisca l do g overno em réis .... 
5.100 :000$000. Tendo a provincia s~ 

obrigado pda garantia de juros de 70/0 
sobre o capita'! maximo de 5.500 :000$000, 
h ouve uma economia de 400 :000$000 "la 

• 

cOl1strucção da est"",da, que reverteu 
em favor do Tohesouro. 

O movimento de J?assag-eiros elevou-s e 
durant·e o semes!ne findo a 30 de' junho 
de 1882, a 43.428 s 'e.ndo cEe 1.' clas~e 

9.724 e de 2.' 33.704. 
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o movimento de mle!rcad-orrias f.oli d·e 

19 _ 869.059 kilogrammas. 

A receita montou a 472 :710$543; a 
desp·eza .a 243 :257$901; o saldo a réis 
229 :452$642. Durante o semestre, as 10-
comotivaspercorreram 205.250 ki10me
Wos ec{)ns-umiram: canão, 1.209.947 
ki10grammas; azeite, 5.411 litros. Até 
8 de novembro de 1882, ainda não estava 
acceita definitivamente pela provincia , 
a estrada de ferro S. Paulo e R.io de 
Janeiro, ,cujo trafego ,continuava a ser 
fléitlQ com -caracte:r provisorio. A lin-ha 
telegraph'ica fUl1>ccionavacom regulari
dade, tend'O sido -expedidos 6.110 tele
grammas particu.lares. No semestre de 
janeiro a junho, o movimento do trafe
go apresentou os segu.iptes resultados: 

receita, 528 :417$320; despeza, réis ... 
456 :954$209; saldo, 71 :463$111. P.ercorre-

I las seu fundam·ento na lei provindal 11 •. 

13 de 13 de fevereiro de 1880, na lei ge
raI n." 1. 740 de 13 de outubro de 1879, 
e garantiam os interes·ses do Estado e 
da provincia na execução dos trabalhos. 

IRRIGAÇÃO DAS RUAS DA CA
PITAL. - Tendo em vista a n·e·c,elSsi-
dade urgente de providenciar-.s·e sobr-e 

este serviço, attentas as exigencias da 
hygiene publica e da co':'llTIodidade da 
população, o president·e solicitou em 1." 
de setembro de 1882 da companhia Can-
tareira e Exgottos, a necess,aria aucto
risação par" a companhia de bombeiros
utilisar-se das aguas da Cantareira e dos 
apparelhos de registro e inc·endio, 11e
cessarias ao serviço da irrigação. Assim 
achava-se organis'ado o serviço de irri

gação da,s ruas, para s'empr,e que fosse-_-
• necessano. 

ram a estrada 75.162 passageiros, sen _ ILLUMINAÇÃO PUBLIC"'- - Exis-
do de primeira classe 7.284, de' segunda tiam 922 Iampeões publicos, (·endo-·se dis-
62.858; de ida e volta, 5.020. Transita- ' p-endido até 31 de outubro de 1882 a 

• 

ram 15.488.817 ki10grammas de merca- quantia de 112:062$515 rs., in-cluida ms-
dorias. Percorrer<lim a estrada 2.499 sa somma, adifferença de cambio re-
tr'ens, que fizeram 410.786 kilome-tlros. presentada por 23 :975$186. Sendo o cre-
-O carvão consumido foi de 2.073.012 dito para illuminação ap-enas de réis ... 
ki1ogramm-as. A ·estrada estava regular- 106 :000$000, o déficit approximado seria 

mente conservada. 

OAES DE SANTOS. - Dizia o pre
sidente que não precisava expor a gran
de vanta,gem publica que resultaria da 
construcção dessa im.porta-ntle- obra, 'a 
que e11·e ligava toda attenção. Tendo o 
Ministerio da Agricultum, Commercio 
e Obms Publicas, em avis.o de 2 de ju
lho de 1882,redamado -a remessa das 
informações exigidas afim de habilitar
se a resolver acerca do modo de ficar a 
sua execuçãü a -cargO' da provincia, fo
ram as ha$es, sobre as quaes tom'aria a 

• • 
prOV1nCIa a obrigação de construir 1. 

mesma obra occorrendo ás necessaria~ 

des.pezas, a'pres1ent1adas ao governo ge·
ral. . 

Para lllaior clareza, fez 'Ü presidente 
preeeder es-s,as héts'e'S' duma ITl.e-moria -jus
üficativa, demonstrandú que tinham el-

" 

de 40 :000$000 rs. Era indispensavel ele
vara 1. 200 o numero de lampeões pu
blicos. 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E 
ECCLESIASTICA. - A provincia es
tava dividida em 112 mun,icipios, que 
compreh:endi,am 174 freguezi:a!S. .D-eblas 
tiveram in-stituição canonica 155. 

SEMINARIO EPISCOPAL. - O es
tabelecimento era dividido em duas sec
ções; u-ma do curso sup·erior. e outra de
curso de prepa:ratori,os e sciencias au--
xiliares. As aulla's do curso superior com-o 

punham-se de: Theologia Dogmatica e 
Moral, Direito Canonico, Historia Eccle-
siastica, Lithurgiae Cant{)-chão. As 
aulas preparatorias e sciencias auxilia

rle·s consbavam de: Philo-sop,hi·a. Physica, 
Geologia, Geo!11let~ia, AIg,ebra. .-\.ri·thme
tica, Ge-ographia, Historia Sagrada e 
Pmfan-a, Rhetorica, Latim, Fr·a'ncez, In--



glez ,e Pürtugu1ez. O numero d'e a{umnos 
'ele\"ava-,s'e a 282, dos quaes 21 educados 
gratuitamente 16 12 pagavam meia p,ensão. 

BANCO DE CREDITO REAL E HY
POTHECARIO. - Sobre a mganisa
ção e estabelecimento deste banco oc
correu o seguinte: por aeto de 17 de 
maio de 1882, o presidente nomeou o ba
oharel Theophilo Dias de Mesquita para 
servir de fis,oal do mesmo. Por decreto 
n.' 8.647, de 19 de agosto do mesmo 
anno, foram approvad.os o.s' respectivos 
estatutos. Em 18 de outubro teve lugar 
a installação, üOUl a reunião da aSSE.'ln

blé,a geral dos accionistas. 

CARRIS URBANOS DA CAPITAL 
- O serviço a c'argo da companhia de 
Carris Urbanos eHectuava-se regular
menteJ proporcionando cQmmodo trans
porte. Em 15 de maio de 1882, em vir
tude do pedido da directoria da compa

. nhia, e de accôr-do com o parecer da ca
fi'ara municipal e do res'pectivo enge
nheiro fiscal, o presidente concedeu au
ctO'risação para alterar-se o traçado do 
prolongamen to da linha do Braz, para Q 

'bairro ,da Moóca. Em geral achava-'se 
em bom estado o lnaterial rodante com
posto de 24 carros de passageiros, 3 
vagões de carga, 3 trolys par,a trans-

, 

porte de ma teriaes e um carro para 

ensino d·e aninlaes. A receita da. C0111-

panhi'a no anno social, findo a 30 de 
junho de 1882, teve um accrescimo cle, 
renda na importancia de 8 :000$000 ap

'proximadamente sobre a do. anno ante~ 

rior, Foi prolongada a linha cle Sant~ 

CeciEa e estabelecida a da Moóca. 
ALISTAMENTO MILITAR. - Com

quanto não se pudesse ainda dizer que 
des·appa.receranl completam·ente os eTI1-

. baraços que se oppunham á realisação 
deste trabalho, era lisongeiro declarar 

. que no anno de 1882, havia elle cami· 
nhado com mais regularidade. EntTe" 
tanto enl algumas parochias, apesar de 
todas as diligencias, o alistamento es-

.. tava por fazôr-se. Nem sempr·e os ju:-

575 

zes de paz, presidentes das juntas, e os 
sub-delegados, membros das mesmas, to
mavam o devido interesse por esse ser
viço, e, além disso, dependendo o alis
tamento das listas ,a cargo dos inspe
ctoTes de quarteirão, havia parochias 
onde não se encontr·ava pessoal que se 
presta·sse pacra es'ses 10gar·es de inspe
ctores. 

O alistamento foi feito em 122 paro
chias, incluindo oito onde as juntas veri
ficaram que -não houve alteração 'no 
pessoal alistado, relativamente ao do 
anno anterior. 

COMPANHIA DE APRENDIZES 
MARINHEIROS, - P comman'dant,e 

, 

d'essa companhia composta de 34 me-
nores era o capitão-tenente Francisco 
Antonio de Salomé Pereim. Além d'o 
commandante, -a·chavam-se ali em exer
cicio, um segundo cirurgião, um enfer
meiro, um official de fazenda,. um fiel, 
um l1lestre d'annas, um cozinheir.o e 
tres imper.iaes l11'a'rinheiros. 

CAPITANIA DO PORTO DE SAN
TOS. - Essa repartição tinha sob sua 
guarda o antigo Arsenal de Marinha, 
comprehendendo u.m·a vasta área com 
seus r'espectivos compartim·entos. N ece,s-' 

sitando estes de concertos e reparo's, fo
ram feitos e remettidos ao 11inisterio 

d'a Marinha os orçamentos (Ias despe
zas de ta,es obras. A S'e'Cretaria da Ca
pitani.a funcci.ona va no m·eSlno edifício 
em que se a·chava a companhia de a'pren· 
dizes m.arínheíros, e o seu pess'oal, além 
do capitào-tenente Francisco Ant01üo 

-de Salomé Per·eira, constava de aro se
cretario, do ?atrão-mÓ"r, patrão da lan
cha, tr·es pharoleiros e s·eis remaDores. 
O pharoI da Moc11a na entrada do por
to de Sadtos, continuava a prestar os 
serviços para que era destinado, sem 
que tivesse apparecido reclamações con
tra e11e. A fml-aleza da Barra Grande, 
era commandada pelo tenente-corone.! 
reformado Manoel Geraldo do Carmo 
Ba-rros, e tinha um patrão de escaler, 
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quatro remeiros E. doi.s gua<rdas da a1- J 

fandega. O armamento constava de 6 
peças de ferro. A fortaleza d" Bertio
ga era commandada pelo alferes J oa
quim Antonio de Mattos, e segundo elle 
informava, nece:ssitava de glrandes con
certos. 

COLONIA MILITAR DO ITAPURA. 
- Essa colonia, s:ituada no município de 
Araraquara, confinava com a provinda 
de M.att.o-Grosso, pelo rio Paraná, com 
a de Minas Gera·es, pelo rio Grande, e 
com a do Paraná, pdo -Pamnapancma. 
Sua população "Ta de 300 almas appro
xima-dament,e, inclu.sive officiaes, praças, 
machinístas e operarias. Po,ssuia terra:; 
da maior fertiUdade e apr"Opriada~ á 
cultura do café, canna de assucar e (h~ 

todos -09 generos alimentícios. A, Sl,.1a 

maior necessidade era a construcção de 
uma estrada que, partindo desse esta
berlecimento, fosse ter á extincta colo
nia militar do Avanhand,ava. 

SECRETARIA MILITAR. - Func
danava sob a dir,e<:ção do capitão Ma
noel da Silva Rosa Junior. 

FORÇA DE LINHA. - Compunha-sé 
de uma companhia de infanteria cujo 

. ·estado completo era de 62 praças; e uma 
. de cavallaria Dom 57 praças. Sendo <Jimi-

nuto este numero, -foi necess-ario re
quisitarr-se do Ministerio da Guerr'a um 

• 
'contlngente, qUle chegou lem 7 de novem.-

bro de 1882, compondo-s.e de um tenen
te, um alfe,res' e praças de pret do 7.' 
b.a talhão de infanteria, s·eguindo em 8 
do m-esrn·Q mez para Campinas, onde 
e.st.acionou. 

COMPANHIA CANTAREIRA E EX
GOTTOS. - Não estavam concluidas 
as obras para o abast·ecímento d'agua 
da capital. Comquanto em agosto de 
1880 se tivesse dado começo ás excava--çoes para os reservatorios de accumu-
lação, não soe achavam eJ1es ainda con
cluídos, e o engenheiro fiscal achara 
ess'e acto explicavel pelas continuas chu
vas que cahiam na sem-a. Nã-o ohstante, ' , 

achavam-se _ já const'ruidas as represas· , 
d'agua dos ribeirões denominados - Tou" 
cinho e GUaJtemy. A <oonstrucção dos re
servatorios de distlribuição na Consola-
ção estava adiantada. Continuavam em 
construcção a's obras dos exgotto3, mas, 
lentamente. 

ENGENHOS CENTRAES. - A com
panhia assucarei,ra de Porto-Feliz inau-· 

gurou seu engenho centr'aI em 28 de ou
tubro de 1878, e se bem que ainda não
totalmente desembaraçada dos obsta
culo-s qu·e 'lhe entorpeciam a marcha. 
noS' prime~ros tempos de seu estabeleci-
menta, parecia ter entrado em via de' 
desenvolvimento e :prosperidade. A sa
fra d·e 1882 produziu a receita liquida 
de 44 :575$354, equivalente a um juro de 
11 'fo sobre o capital garantido. Essa 
quantia, porém, foi em'p,regada em pa-
gamento de dividas da CDmpanhia e de 
juros de debentures emittidas. 

Se não 'existissem compr.omissos nr-
gent·e,s a slatÍsf'azer, melhor s'eria o re
sultado da safra, que a companhia foi 
obrigada a vender por preço inferior
áquelle que poderia obter, se o genero 
aguardasse melhor quadra par.a a ven
da. A despeza e receita da presente' 
safra foi: 

R.eceita 

5.729 de • • saccas pnrn,elra 
1.974 

" " 
segunda -

1.586 
" " terceira 

88 
" " quarta. • 

750 • 

de cargu-.el"ro aguar-
dente. • • - • • 

Despeza 

Despezas geraes c{)mprehen
dendocombustive1 fer·ro , , 
bronze, conducçõ~s, gas
ito.S de escríptOlrlO, ditos 
de viagem, panno paTa 
·saccos, feitio dos mesmos , 
enxofr,e, féri,a dos traba-

111 : 120$600 
33:600$000 
20 :101$000 

I :320$000 

12:774$660' 

178 :916$860' 
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Ihauores, cal, e tc . 

Sa'lados men saes ·d'e 

gauos . .. 

Canaes • • 

• 

empre -

• 

• 

29 :408$896 

12 :180$144 

92:756$474 

134 :345$514 

A fahri ca estava münta-da em condi

ções de m oe r diadame·nle 12S.000kilo 
gmmmas decanna e de produzhr 7.500 

kilogmmmas de asstlca 'r. O pessoa! em·· 
pregado variava de 95 ,,100 pessoas. 

A companhia do enge nho centr,a! de 

Piracicaba, foi auctorisada a funccionar 

no Imperio, pelo d'ecret o n." 8 .364, de 31 
de dezembw de 188l. 

Comquant:o ain-da não perfeitamen t e 
inst a llado, já trabalhava de modo sati s · 
fuctorio desde 1." .de novembro de 1882. 

• 

Era situado pouco aba ixo do Salto, á 
margem direita do Rio Piracicaba, fa 
zendo fa,ce á cidade desse nome. Como 

• 

força m ot or a, o engenho aproveitava <13 

aguas do rio Pi~acicab:a, canalisadas des

de um kj,l om etro ac ima do Salto. O en
genho podia moer dia·ria1l1ente 150, 000 , 
k ilogrammasd.e canna e produzir além 

• 

d e aguarden t e, 12. 000 kilog rammas de 
as suca r. Nelle' trabalhavam 50 pesso",s. 

Organisa.da em Londres, a 2 de agast e 
de 1882 a The São Pa ulo Ce nt ra l Su
gar Factory o f B-ra zil Limited, essa com-

• 

panhia aguardava do Governo ImpeTial 
a uctorisação para funcc iona r no Brasíl, 
bem como appr·ovação dos seus estatu
tos, das plantas e orçamento do enge

nho central, qu e tinha de estabelece~ no 

municipio de Capivary. Esse novo esta
bel ecimento s,eria montado com a'ppa

r elhas e machinismos inglezes1 rivali san
do com os francezes). emprega-dos nos 

fllge nhos vizinhos. Póde,ría moer d iar ia 

me nte 250 . 000 ki logr.ammas de canna, 
e produz ir a lém da agua-r.d"n te, 20_000 

kilos de as'suco< de va.rias qualidades. 

Havia em Lorena um engenho de recen 

te organisação, pelo qu e sobre elle nado 

se podia informar. 

CO MPANHIA FLUVIAL DE NAVE-
CAÇÃO PAULISTA. - E ssa compa
nhia f·uncciol1l3.va regula.r-m·ente. p-ro

curando melhorar e augmentar o se rvi-
. , , . . 

ç·o que Ja prest'ava a provmc1a, .e es-
pecia lm en te ás regiões ma is de perto 
servidas pela respect iva navegação. 

LYCEU DE ARTES E OFFICIOS. -

Com est e nome existia na capital uma . 
lltili s s1ima in.stituição de ensúl.o prima-

1'i·o e profissional fundada em I." de 

setembro de 1882 pelo conselheLro Leon- . 
cjo d·e Ca rvalho, e ni-antid .. pela Asso-

ciação P ropagadora da Instrucção Po 
pula!r , de q ue foi tam·bem ()rganisador ' 
a'quelle mes,mo cidadão. D es tinava- se o 
L yceu a min istrar g r·at uit-amente ao povo 
os conh ec iment os neeessarios aos offi- · 
cios' e a-r tes, ao commercio, á la v-Oura e 
á s in du st ria.s. Havia 622 alumnos matrj 
cula,do.s. 

ESTADO FINANCEIRO DA PRO 

VINCIA. _ Era lisongeiro o "st'aclo ·fi-· 
nancelro da prov incía. Sua renda n o u l
timo exe-rcicio, foi de inlportancia mui

to superjor á orçada, e, por outro lacl o 
. ' 

o en cargo r esultante da divida passiva . 
não era desanimador. Com a r e.solu ção 
toma·d-a a r·espeito da a pplicação do' pro
ducto da s loterias do Ypira nga, acha.r-

se-ia d e ll t~o de pouco tempo de todo 
p aga a divi da f1uctua n te. 

D epo is disso ficaria a d ivid,a pass iva 
a ssim cons tituida: mil contos devidos á 
commissão do monument'o do Ypiran
ga , os q uaes não venceria·m juros po·r 

bastante tempo; e, depois convertidos 
em apoli ces a juro de 6 %; não sendo, 

por ta nto l exigivd 'a ,e·ntrega , nào ,só
m en t e desse capital, como do ma is qu·e 

sot>rasse ·das despe·sas da construcção 

do m'onumen to, nos termos da referida 

. resoluçã o ; ou tros mil contos da divida 
em apolices, proveniente doa compra de ' 

acçõ·es da compa nhia de est rada de fer

ro It ua na, Sobre essa divida pedia o 
pres id e,nte que lhe co·ncedessem aucto-

_ ris·ação para convertel-a em outora'l g-ob.. 
• 
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. -cond iç ões de lenta a,morüsaçao, toman· 
do por base o tytlO dos. titulos g·e raes, 

,do emp.restímo do governo de 1879, afim 
de que fica.sse garantido, em um pe
riodo fixado, o seu resgat'e, addicionan
do apenas· á provincia ás despezas dos 
juros uma porcentagem de dois ou tre~ 

' por cent'o,para ·amo.rtisa,ão do capitaL 
Além dess as havia a divida de réis 

3.687: 128$680., importancia de juros 
adiantados pelo Thesou~o Nacional á 
estrada de feno S . Paulo e Rio de Ja
ne,ro, pela garantia de 7 %, dada a essa 
em»resa, nos termos do Decreto n. 5.60.7, 

. <te. 24 d·eabril de 1874. Acreditava o pre-
• 

sidente que essa divida não traria em-
bar,aços á provincia. Entretanto, a bai 
xa ·extra'ordinalria do preço do café; (; 

,a crise consequente podianl comprornet -
ter o futuro fll1an-c-eiro da provincia, 

' pela diminuição da exportação e :en
das aduaneiras. S·egundo o relatorio do 

'Thes'Ouro Provincial, referente ao exer
cicio de 1881 a 1882, sommava are

' ceita ú·recadada em 4.0.14 :688$381, scn
do .a o-rçad:a para n fi-esmo exerc icio. 
áe 3.80.7 :892$0.0.0. ou mais 596 :864$593 1'.5. 

em <iliverso.s titulas de r'ece ita e 11\.!r.os 

390. :0.68$212 em outras , o que dava uma 
differença a·precadada para mais de rs. 
20.6 : 796$3 81. 

Quanto á despeza para o menc'on:, .. 
do eX'eJ'cicio, tendo sido a fixada de réis 

, 3.80.7 :892$00.0., foi a reali·sada de réis ... 
3.500 :369$476, ou menos 30.7 :52US24 1'5. 

Além da de,s peza realisada pela, verba .l 
vo,tadas no orç.amento, houvl! ainda a de 

. 244 :31O$ú70., que se effectuou por cre
ditos especiaes abertos pelo presidente 

'e seus antecessores. Com parada a re
'celta ar·re cadada, na importattcia.. ele r5. 

., 4.014:688$381, CO>m a de 3.74~.679$54(Í, 

... do t otal da despeza roalis ada. " sa l<' o 

H;) fim do exer-cicio att ingiu i SOlnma 

de 270 :008$835 rs. 
THESOURO PROVINCIAL. -- Não 

h'ouve alteração no pes.soal da reparti
ção. Os trabalhos marChaVaG1 Cc m rc~ 

gularidade. 
SECRETARIA DO GOVERNO.

Dirigia ess'a repa'rtição, o bach'Hel João 
de Sá e Albuquerque, no exerciclO d" 
cargo de secretario do governo. OS Ç0111-

:partimentos em qu·e funccionava essa 
secretaria não o.ffereciam sufficiente se
gurança, e não davam ba.stante espaço 
para o seu tra1:>alho· regular. Os emore
gados cuttrlp.riam regula·rm·ent,e os seus 
-dever·es. 

• 

* • 

BIBLlOORAPHIA. - O conselheiro . 

Francisco de Ca.rvalho Soares Brandão 
escreveu: Relatorios presidenciaes, re
fer'ent es á's administrações de Alagoas, 
Rio Grande do Sul e S. Paulo; Discur
sos proferidos em var ias épocas; Arti
gos na Revista do· Instituto Archeolo
gico de Pernambuco, 1863 a. 1872, 2 vo
iumes, 561 e 811 pags . in 4.', com es
tampas. Sobre o p,r esidente vêr jornaes 
da época do seu fallecimento: Jornal 
do Commercio, do Rio, de 5 de março 
de 1922, onde o sr. Ulysses Brandão 
publicou - Dados Biographicos - so
b re o conselheiro Soares Brandão ; Sa. 
cramento Blake, vol. 2.', pago 424. Ob
tive informações do dr. Francisco de 
Carvalho Soares Brandão, filho do pre
s idente. Além dis so ha os art igos qu e 
sobre O conselheiro escreveram os drs. 
Joaquim Nabuco ·e Oliveira Lima, a,rtD
gos que m-er·e'Cle"m a maior divulgação 
pass ivel, .pe lo que 'são aqui repwduzidos . 

-. 



Domingos Antonio Raiol 
(BARÃO DE GUAJARA') 

46.0 PRESIDENTE 

(De 18 de Agosto de 1883 a 29 de Mllirço de 1884) 
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DOMINGOS ANTONIO R.AIOL nas
ceu no &rá a 30 de ma1"ço de 1830 e 
fal1eceu 'a 27 de outubro de 1912, Seus 
paes {'oram Pedro Antonio Raic>1 e d, 
A'I"c hangela Maria da Costa Raiol. Ti
nha o diploma de bacha'l"'el em sc;"ncias 
jurid:ica'se sociaes pela Faculda,de de Di
reit" do Recife, onde se fo .. mou em 

. 1854. Exerceu o ca'rgo de procurador do" 
feitos da Faz'enda Nacional, no &rií.; 
deputado província:l, -po r vaor.i'ais vezes, á. 
Assembléa Vegi slat iva da sua prov'inóa; 
deputado geral na decima segunda le
gislatu.ra ,em 1864, 'egualmen tJe repreS'ên
tando o Pará; presidiu á Provincia de 
Alagôas, em junho de 1882; á do Ceará, 
em ,outubro seguint'e do m1eSIDO an'nú; ~ 

á de S. Paulo, de 18 de agosto de 1883 
a 29 de março de 1884. 

O d'r. Domingos Antonio Raiol dedi
oou-se em suas horas vagas ao estudo 
dru histori'a patria, princ,ip'almente' dos 
facto·s e a1conteci'mentos que se deram 
no Pará. Era socio cOúrespondente do 
Ins tituto His toríco e Geographico Bra
sileiro. O Governo Imperial distingu iu-o 
c'Ü'm o titulo nobiliaxchico de barão de 

advogá,ra, da abertu.ra dos portos do 
Ama2)ona's. Quando entrou paTa o Ios
titut'o HistÜ'fico, em 1866, já havia pu
blicado a sua obra - O Brasil Politico 
- e já cLrcula,va tambem o primeiro vo
lume do valioso t rabalho int itulado -
Motins Políticos da Provincia do Pará. 
E ste trabalho é de folego e só ' ficou 
concluido em 1884. 

O seu gov~rno em S. Paulo foi de 
pouca duração,; e o ba~ão de Guajar:í. 
adm in is trou a P.rovincia n1l111'a época de 
crise finance-ira. 

* 
• * 

Nomeado pTesi<lente de S. 
de junho, tomou 
agos to de 1883. 

posse no 
Paulo a 30 --
dia 18 de 

DiTigindo-se á Ass'embléa Legislativa 
de S. P",ulo assim expoz o estad<l dos 
negocios publicos: 

HYGIENE PUBLICA. - Manifestou
se 'epid.emia de va,riola em diver,sas lo
calidades . . Em LoI1e,na ,e Oajurú {oram 
acomtllJeltti'd'as 205 pessoas, das qua"", 

I 
118 eram .indigent es. Em Serra Ne8'ra e 
Amparo lambem houve variola. Na Ca-, 

Guajará, por decreto de 3 de março d e I pital manifest:.r·am-se dois ,casos fata-e,s. 
Felizmente o mal não se propagou 'e 
a Capital nã'Ü soff.reu o ter,rivel flagel
lo. Po r avisos do Ministerio do Imperio. 
de lO de outubro e 5 de dezemhro, fo
'ram concedidos doi's creditos de réis 
5 :000$000 para occorrer ás d'espezas com 

1883. 
Quando deJjJutado g eral, propugnou 

pela ,ab..-tura "OS portos do rio Ama
zonas á liv-r e na vega.ção e commercio, 
com os paizes cultos e amigos do Bra
sil. Além de trabaJhos diversus publi 
c.ados na imprensa diari-a, escreveu e 
puhlicou . ob'rasque lhe ~rangearam o 
renome de historiador co,nsciencioso. () 
barão de Guaj'ará teve a felicidade de 
vêr convertido 'em ~ei (Decr.eto n.°"3.749 
de , 7 de ' dezembro de 1866) a these, que 

-

soccorros publicos no corr'ente • e.xerCl-
• 

CIO. 

INSTITUTO VACCINICO. - Já foi 
exposto á Ass,embléa o estado em que 
Se achava o s'erviço vaccinico. O lnst i-

, 

tuto precisava ser posto em condições 
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de pedeit" funcc ionamento. O p.re si 
dent e chamou pa ra o assumpto a at
tenção do poder legisla tivo. 

INSTRUCÇÁO PUBLICA. - Exis
ti",m na Provincia 848 escola·s publins 
de ensino primario, se ndo 525 para o 
s.exo masculino e 323 para o femi.nino. 
FCHam "readas no anno fin<lo de 1883. 
90 escoIas, da.s quaes 68 .pa·ra o sexo 
masculino e 22 para O feminino, eleva,,
do-se a·s·sim a 938 o seu numero. ser.
d" 593 p·ara o sexo masculino 'e 345 para 
o femin ino. 

l\.. mat ricula de alumno.s nas escola ;; 
elevou-se a 16.483, sendo 10.019 do sexo 
ma'';culino e 6.464 do feminino; foram 
provida.s de moveis e utensili os 107 esco
las, sendo 70 do sexo masculino e 37 
do feminino ; ex is tindo grand e numero 
aé escolas que não receberam ainda 
utensilio·s , ape s.ar de estarenl fU l1cci onan
d o e de outras qu e neces-sitam novo tor
neci-mento -de moveis por se a·charem in
g:erViirveis, -pela àntigui-dade e estragos, 

õs qúe ' foram " fornecid os pri111itivamen
te. Ha na Pro.vincia 151 dis trictos de 
Instrucção Publica e 1()() conse.Jhos de 
ilistruc~ão , faltand{) ainda a creação dós 
m es-rnos c-onse lhos em lll uito s mun·ic i

pios ri()\~ament e éreados. O C' llsino pu

blie'a . secundaria -limitava -se ao latim e 

fra,nc·ez, ministrado na cidade de It '1. 
p.ela un:icainstituição desta odem, aIi 
·cons·ervada. 

. 
'. A Lei n. 130 de 25 de ab".il de 1880 

·auctorisou a ' abertura da Escola N ar
-mal,' para cuj6fim foi promulgado o 
r'egulamento de -30 de junh o do mesmo 

• • 

inno, coineça-nd·o a funcdon ar a mes
ma es<:ola no dia 2 de' agosto seguinte. 

. . 
"N ooneau igualm,ente O Gov-enno uma 
c'ómmis:sã6 . composta "dos drs. Am erico 

BTa snliense de Alme ida Mello, H ercu la
no Ma,rques Inglez de Souza, Vicente 
. Mamede de FII'elitas, 'Godof.pe<lo J oS'é 
'Furtádo e do lnspecto·r Gera l da Inô-

-

·trucção Pub!i,ca, enca rega.dia· de o'rga-
ni sar um plano g eral de refo·rma da 

I Instrucção Publi,ca prima-ria da P,,-ovin
, cia, cansoli'dand'Ü a Legislação e regu

lamentos ·respectivos de modo a abran· 
ger ,e. [,egular t{)das as t1elações d,est-e 

ram{) d'o servlÍço publico. 
• 

Iniciados o S tTabaLh{)s da commissão, 
. 

foram posteriormente inter.rompidos em 
consequencia da enfermidade de um de 
seus membros e retirada de outro ",ara 
fóra da Provincia, moas, afinalJ r'eunid'a 
de novo, fazendo par t e della o d-r. F 'ran
ci'sca Rangel Pes'tana, em substituição 

• 

do d·r. lng!-ez <le Souza, concluiu os seus 
Drabalhos, que foram apresentados á 
Assembléa "'o anno de 1882 por um dos 
membr,os, o refer;do dr. Rwgel Pes ta- · 
na, sem qu'e delles tomasse conheciJl1en
t o a mesma Assembléa, fica,ndo as,sim 
s·em exe.cução o art. 14 da Lei n . 130 
de 25 de abril de 1880. 

Verifka-se que a causa da diminuição 
dos alumnos e alumnas-mestras foi a 
s·uppres·são, peJ.a Assembléa Legislativa 
Prov.incial do favor concedido aos pro~ 

fessores que quizess em estudar na Es
cola Normal, segu·rudo o art. 8.° § 14 da 
Lei n. 9 de 27 de março de 1874, e an. 
7.° da Lei n. 130 de 5 de abril de 1880. 
"'evogada.s OIe<S ta part·e p'do ",rt. 44 era 
Lei n. 86-A de 25 de junho de 1881 
o que os im poss ibilitou de manterem-se 
na Capital durante os 3 annos do curso 
normal .s·em a perc,epção do ,,,spectivo 
ordenado . 

Tendó sido posta em concurso a cadei
ra de gra1mm,altÍ'ca .e língua .nad,onal, só 
oom,paree eu, dentr<e os 4 concorrlEmltes 

inscrnptos, o baoharel Antonio da Silva 
Jardim; que; "a 'pproy,ad,op~:ena,mle'fLt'e, foi 
provido na ~de";da cade;ra pOlr' Ado de 
26 de 'abril proximo passado. p.osta iguaJ
mente em concur-so a c.adeira do sexo 
masculino, a"nnexa á m esma Escola, effe~ 

ctuaram-.se oS ex",mies no dia 28 de 
nov·embro, concorr·en<lo a dl", s úres oppo-

I sitores, um dos quaes o professor 
~nt.erino da m encionada cadeira, Gera1d,'

! no da Silva Campis ta, o qual, sendQ 
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approv.ado, foi nom1eado ·de:finiltiva,mle·n,tle" 

po,- Acto d'e 14 cle dezembro. 

Aulas annex",," á Esco,la N oIlllaJ. -
Achav<I!m-se ",,'oü,rkulada,s na do s,e'XC 

feminino 131 alu1l1.na·s, sendo a frequen
cia médi'a de 70; e na do sexo mas
culino 89, s'cndo a frequencia média 
de 58. 

LYCEU DE ARTES E OFFICIOS. 
- Esta instituição continuava a pres
tar relevante-s serviços á Provinda, des
>envolvendo l;argam'ent-e o ensino primra
r-ia e profissional. O curso prima60 c 

o grupo de aulas relativas aos oHicios 
e artes funoc1onavarncom a maior re
gtilaridadle possiv'e!, s,mdo ke,quentadas 
por mais de 500 alumnos. Grande nu
mero de cidadãos tem ali aprendido as 
mater·ias -da instrucção primaria e se 
habilitado para os exercidos dos 'oHi
cios e -a;rtes. Ent're os professores do J 

Lyceu figura um antigo discipulo da 
Pro'j).agadora da Instrucção Popular em 
cujas a·uIas fez os seUB estudos. 

Co,nvenódo da utilidade da institui
ção, o presidente mamdou entregar á 
neisp'e-ctlva din::ctoria um auxilio de _ qua
tro contos de ·réis :pela verba de Ins
trudção Pl1MicaJ, seguundo, o exemp,lo 
do seu anteceS.S'Ü'L 

ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIçA. -
TI'ibunal de Relação. -- Houve <le 1.' de 
janeiro a 31 de outubro. 71 sessões 01'

dinarias e 11 extraordinarias. (1883). 
Foram "a.pr1esentado,s á respectiva se.cre
taria 813 pr-ocessos , com declaração de 
suas especies r assim classificado.s: ap
pellações crimes, 117; appellações civeis, 
113; recur.sos cf'imes, 44; aggravos, 55; 
reC'llrs·o,s el'eitora·es 474; p,rücess'os de 
responsabilidade, 3; conflictos de juris
dicção, 4; cartas ,t1ôst1emunha.veis, 3 
total, 813. 

COMARCAS. - Exist,iam ereadas 51 
comarcas. Desta,s iam installar-se .as do 
Espir-.tto Santo~ S.'i1veir'as, Rio. NovD, 
S. João Baptista do Rio Verde, Cunha 
e ParanapanemcL Providas com juizes 

de dire·ito estavam 44; vaga, a de Mogy 
das Cruzes. 

TERMOS. -- Hav~a na Provincia 80 
termos, sendo 63 com juize .. letlrados e 

17 reunidos. 
CORPO POLICIAL PERMANENTE. 

- O Cor.po de Permanentes ainda não 
tinha quartel pr'oprio. Continua;va alo
jado em parte das d'ependencias inte
riores do cünvento do Carmo da Ca;pi
tal, não offerecend,o eHas as condições 
indispe,nsa ve·j,s de a·cc.om'1TIodações -para 

as pm·çasnem o ,e,stab"lecimento das 
repartições do Corpo em um só edifi
cio, pelo -que a Provin,cia despendia an
llualmente co,m o aluguel de acanha-das 
depe'lldenoias da O'rdem Ter,ceira do Car
m'o, onde se achava estabelecida a en
fermar~:a e outra.s re1partições. Assim, 
era de maxinla urgencia a acquisição de 
um e-difri·do apropriado. 

O numero de praças nã-o estava 'com

pldo. Em clata de 18 de setembro apr'e
sentou a commissão -inspectora do Corpo 
P.olicial Permanente O relatorio do exa
me a que pf<ücedeu. D'esse relatario cons
tava que o a1ca11ce encontrado no refe
'rido corpo montou ,á qua.ritia de réis 
3S :157$329 .. cujos res'j)onsaveis para com 
a fazenda publka era.m: 

o eX-C0111l11al1dante Francis
'co de pa;ula ToIedo Mar-

• tms. . • • • • 

O ex-quartel-mestre Manoe,l 
Caetano ele Abreu Junior 

Capitã'Ü P.ed'ro José do Espi
rito Santo . • • • 

Gonçal-Tenente Benedioto 
ves de Ftigueiredo . • 

Somma . • • 

24:517$050 

8 :217$039 

1 :823$240 

600$000 
---
35 :157$329 

O capitã,o P·edTo José cio Espírito 
Sant'Ü já havia reco-Ihido ao Thesouro 
Prüvinoial a 
ponsa bilidad·e. 

• • 
1l11:portanül.a 

PENITENCIARIA, - O 

de sua res-

• mOVImento 

da Penitenciari'a deBde a data de sua 
fundação até 31 de outnbro de 1883, foi 



o seguinte: entraram 1262, sendo, ho

mens, 1.131; mulher-es, 131. 
Cump riram sentença 705, sendo : ho

mens, 602; mulheres', 103. 
FaUeceram 246 : homens, 239; mulhe

res , 7. 
Foram r emov id-o 5 144: 'homens, 137; 

mulhelres, 7. 
Ex,;st.em 167: h omens , 153; mulheres, 

14. 
AchOU-Se apen.as concluida a parte ter

rea do edificio, contendo 160 ceUulas. 
Prompto o edificio accommodaria 250 

- , 
homens e 50 mulhene$ , condemnadas a 

- . 
prisão cellular. 

FORÇA DE LINHA. - Compunha-se 
de u.ma compMlhia de in fantaria e ou · 

tna de c<l!vallaria, as qu a'es faúam a 
guarnição- da Capital, tendo ambas um 
pes,soal diminuto. P·elas _ emergencias do 
serviço, f,oi nec essa'r io requiútar-se do 

Ministerio dia Guerra novo c'O.ntingente, 

que chegou, compondo-se de um capi
tão, um teneillte, u'm aHer'es, dois se·· 

gundos sargentos , seis cabos d'esqua

dra, se-~e! anspeçadas, trinta e' qua tro 
soldados e um cornete,iro . 

COMPANHIA DE APRENDIZES 
- -
MARINHEIROS. - Compunha-se de 45 
menores; o seu effectivo era de cincoe n
ta. Os menores fr eque.ntavam escolas 
de primeiras lett ras e de appare'lhos; a 
pf'ime i-ra com bastante apnJveitamento 
e 'a sle'gunda limitava-se a tra'balhüs sim
ples de ma rinh eiro e a costurar pannos. 

Tod,os os menores faziam exercicios d'e 

infantaria; os mais fortes e robustos já 

remavam bem. 

CAPITANIA DO PORTO DE SAN
TOS. - FUoflcoiünava em um reparti

imento do antigo arsenal de ma-rinha, 
onde estava aquart elada a c01110panhia 
de m enor·es. O c3lp it ão do por to p edia 

que fos.s·e e~erv.ado a 10 o numer·o de- r-e

meiros, pois 6 não eram suHic;entes para 

guarnecer uma lan;;ha de 12 remos e 
uma baHeira de 6, que se achavam em 

• . c:;erVlço. 
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DIVI SA0 ADM I NISTRATIVA. - A 
pr-ovin cia a'chava-se dividida em 112 mu
n icip'ios, constituidos por 172 pa rochias 

das quaes providas canonicamente 158 

e não ,providas, 14. 
SEMINARIO DA GLORIA. - Con

f.ia'd,o á direcção das Irmãs de S. José, 
aohava -se em boas condições, já quan
to á administração, já quanto ao estado 

s!a,n:Í:tar io. A reStpectiva. dirôc.tora jul

gava ·nocessa'rias algu.mas reformas e 
melhor amentos, notando que o edificio 
era acanhado, o que não p.odia o gover

no -deixaT de r econhecer, attendendo-se 
ao n-um er-o de 100 educandas e do pes
SOail qu e o d·i.rige e serve. 

HOSPICIO DE A LIENADOS. -

Conünuava sob a d irecção do sr. Fre
d-erico An tonio de Alvarenga. In.stalla

do em 14 de maio de 1852, mais como 
uma pequena casa de detenção de ali e
nado,s, acha'va-se completamente t~rans

formado, já em relação. ao edifício que, 

apesar de v asto, ainda não d Ispunha de 
c om me>dos suHioientes ás necessidades 
ocourrentes) já quanto ao s·eu regimen. 

Tratava-se da co.ncl usão de um dos seus 
ra ios -com casas fort es e outros com-, 
modos para mulher es. O m oviment o dos 

• 
a lie nádos, desde a fundação do hospício, 
até 31 de outubro de 1883, foi o se
guin t e:. Entra'ram 954 homens ·e 528 
mu lheres; existiam na mesma data: 96 
homens e 83 mulheres. 

ESTABELECIMENTOS DE CARIDA
DE. - Santa Casa de Misericordia da 

Capital. - Diz o presidente em seu r e
latorio : 

" S~l5'undo as informações prestada~ 

pelo r espectivo prov edor, nada de ex
traordinario oecorreu no ~nno compro
m issa l, findo em 2 de julho ult imo c 

• 

dahi em deante, s·enão o facto de hi-

ver augmentado progress ivamente o nu

m ero .dos enferm-os, tanto naquell e hos-
,pital como no dos lazaros 

tos, occasionando tambem 

e dos ex pos-
• 

o accrescw.1O 
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'de suas despeza. compromissaes, que 
são pagas promptaJmente, ainda por 
adiantamentos não pequenos e com re
cursos propr-io-s, pelo irmão thesoureiro 
coronel Antonio Proast Rodovalho, a 
·quem deve a Santa Casa outros rele-

, 
\'antes ,servIços. 

S.endo insufficiente o a.ctual hospital 
para a"commodar a 110 enfermos, que 
actualmente existem, e para admittir ou
tros que estão á e~pera de vaga, trata 
.se de effectuar a mudança dos mesmos 

. 
para o novo hosp ital em construcção 
no bairro do Arouche, na parte que se 
acha quas'i prOfip,ta e que comporta 200 
-he~tos; o que se ,r·e'alisa-rá 'o ·m·ais taTdar, 
-até fevereiro proximo. Ponde-ra o re f.t -

ri<io provedor que, para solver o enl

prestimo que contrahira a Santa Casa a 
juro de 8 %, para occo,rrer ás despesas 
·com a constru<:ção do novo hos'pital, 
começada em 1881 com" õ pro,ducto de 
g enerosos donativos, -conta com a inlpor
taneia da venda do gra.nde predio da 
rua da Glor ia, o rud e actualmen t e func.
'ciona o hOSlp;tal, e de diversos terre
'nos do estabelecimento, bem como com 
·0 auxilio da' ca~idade, 

Finalmente, invoca o 
-no lna a.cqui s ição do 

auxilio do gover
referido pred:o 

" . -com vantagem para a prOV'lnCla, VIsto 
'prestar-se o mesmo a qualquer estabe
lecimento provincial pela sua vastidão, 
·e não pôr a mesma Santa Casa diffi
·culdades quanfo á fôrma do pagamento 
do seu preç-o, que dev e regular de 80 
.a 100 contos de reis conforme a com
pra in cluir ou não tooas as dependen
,cias do ed ificio pri ncipal. Parece-me 
conveniente acceitar a proposta feita 
ao governo pelo poved-or deste pio es
tabelecimento, sendo esta presidencia 
auto,dsada a effectuar a compra de tal 
predio, o qual se poderá destinar á Es 
·cola Normal e Lyceu de Artes e OHi
cios, ou ao quartel do corpo policial 
permanente, que tão mal se acha numa 
pa rte do convento do Carmo," 

Hospital de lazaros da cidade de 116. 
- Este estabelecimento, Lundado em 
principias do seculo XIX .pelo padre 

Ant-onio Pacheco e Silva, á sua custa, 
foi inaugurado em 1806 e fun'c·cionou até 
1820 .sob a d;recção de seu fundador, 
manterudo·se .com a rendado patritnonio 
por elle doa.do, constante de uma pe
quena casa e pas1to contiguo, com os 
supprimentos por elle fornecidos e C0111 

esmolas. Era muito ,precaria a , -sltuaçao 
do hospital. 

Santa Casa de Misericordia de Sal1' 

tos. - O movimento do hospital de 
julho de 1882 a ju,nho d'e 1883, foi o 
seguint'e: recolhidos e tratados 896, fal
leoer,a,m 108, sahiram 732, existiam 36. 

Hospital de Misericordia de Taubaté. 
- Possuia este es tabelec·imento 23 apo
lices da divida publica, que produziam 
annualmente1:320$000 rs. de ju.ros, uni
ca fonte de renda que tinha e insuf
fiden te para fazer face ás despezas com 
o custeio do hospital, em que eram tra
ta'dos mais de 200 enfermos; a men
salidade dos irmã-os, que nos annos an
teriores elevava-se a 9 :000$000, baixara 
a 2 :000$000 rs, 

Dll'rante o· anno de 1882 entraram para 
o hospita l: homens 183, mulheres 55. 
Tiveram a lt a: hom ens 140, mulheres 33. 
Falleceram : homens 21, mulh eres 9, 
Existentes em 1883: homens 23, mu
lheres 12. 

Hospital de Misericordia de Jacarehy. 
- O movimento d es te hospital, de 1." 
de outubro de 1882 a 30 de setembro de 
1883, foi. o segll'in te: - Exis,tiam enfer
mos: homens 3, mulher·es 1. Tiveram 
alta 2, falleceu 1, existe 1. 

Santa Casa de Misericordia de Soro
caba. - De 1.' de dezembro de 1882 
a 31 de outubro de 1883 foram reeolhi
dos e tr",tados no respect ivo hospital 
74 en fe rmos de ambo. os sexos, a sa
her: existen tes em 1.' de dezembro de 
1882, 16; entrados até 31 de outubro de 

I 1883, 58; sahiram curados 52; falleceram 
6 e ficfi"fi'm em tratamento 16. O Seu 
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patrimonio cons·istia num predio em 
ruinas, 30 a!>olices da divida publica, 
no val'ar nomi.na! de 30 contos de réis; 
em 10 a·cções da cOIl1j!>anhia Sorocabana: 
na igreJa de Santo Antonio, e em umas 
terras no Boituva, !>arte das quaes oc 
cllJ!>adas por .jntrusos. 

Hospital "Feliz Lembrança" de 19ua
pe. - Est·e hospital achava-se a cargo 
da irmandade da Feliz Lembrança, ere
cta em 7 de set·embro de 1873, sob a 
protecção de S. João Evangelista. Seu 
hos-pital é um vasto edificio assobrada
do, de soliaa construcção, ·e achava-se si
tuado no largo da Mise~ioordia. T em 
capella, duas amplas enfermarias, quar
tos pa.ra enfermos·, refeitorio, botica, 
sala para c'onfer'endas e cosinha, abas
tec'idas de agua encanada. 

FUNDO DE EMANCIPAÇÃO. - 3." 

Quota - Depois do ultimo r·elatori" pre
sidencial foram .alforriado.s mais 60 es
cra vos por conta da 3." distribuição de 
quotas do fundo de emancipação nos 

• • • 
:llUIUClplOS. 

4.' Quota. - Foi distribuida a esta 
província a 4.& quota do fundo de eJ.nan " 

cipaçã-o, na impo.rtancia de 370 :000$00(1 
rs. acC'rescendo a: esta quan tia a de r s. 
S5 :000$000, a r recadada durante o exer
ciciú de 1882 a 1883 (L' de julho d e 
1882 a 12 de fev ereiro d e 1883), prove
ni'ente das ;origens especificadas nos us. 
1 a 3 do aptigo 5.' da lei proviricial 11 . 

52 de 4 de maio do anno de 1883. 

. 0, saldos resultantes da applicação d •• 

3' quota foram reunidos á quarta á pro
porção que a 3.'.s-e liquidava em cod'a 
. 

murn1cip_lo, na fórm'a do pa1r'agrapho 2.", 
uhima par!;., do .artigo 45 do regimento 
n. 5.135 d'e 13 de novembro de 1872. 

C011PANHI!\ FLG'VIAL DE ~A

VEGAÇÁO PAULISTA. - Consta do 
relatario: - "Tendo o meu antecessor . 

o exmo. sr. visconde de Itú, resolvido 
dar execução á carta de lei, mandada 
publ icar pela Assembléa Legis lativa Pro
vin cial, pela qual fôra concedido a esta 

I companhia o aJUxilio, a ütulo de emp !'e,-· 
timo de 200 apolic es da divida provin-. 
cial, correspondente a 200 :000$000 rs.,_ 
aHm de pôr a companhia no estado de 
pod'er sustentar convenientemente o
serviço de trans'port'es j a seu cargo, n'
uniu-s.e a nl!eSma com-pa.:nhia, em 3.ssern- 

bléa ger.al, a 15 e 19 de junho do anno 
proximo pa_ssado, para deliberar não só· 
sobre a applkação da quantia acima •. 
como sobre a regularisaçã-o da cOlmpa
nhia, de conformidad-e com o Decreto ' 
n. 8.821 d" 30 de dezembro de 1882 e 
para este fim foram tomadas as del:
berações necessarias. 

Assim" quanto ao primeiro objectú,. 
auctori sou ella o ger·ente ·da companhia, 
dr. Estevam Ribeim de Souz·a R ez.,'lnde:. 
1.' a fazer qualquer operação de credi~ 

to com a s apoli"es conc-edid<ts pela "ro-· 
vincia, no interess·e da cÜ'm·panhia, fa
zle~ndo com o seu pr'Oducto eIlC0111m!en ... 
das do materia'l pre-ciso, de pre ferenciil 
a quaesquer outras despesas. 2.', a se
rem concedidas a-o m es mo gerente tan-' 
tas apoli ces, ao par, quantas sejam ne-

, 

cessarias para completa liquidação da 
d-lvi-da, q ue a comipanhia tem com 0 -

mesmo, inclusive a i'l1demnisação que · 
lhe foi arbitrada, equivalente á que re -
cebeu O seu antecessor. . 

Quanto ao segundo -objeoto, resolveu 
. -nomear uma commlssao para rever o;, 

respectivos estatutos, e desde • que seJa . 
prompto ess·e trabalho, deverá o geren
te convocar uma assembléa geral ex
traordinaria especia:l, para sua . discussão · 
e approvação. 

Tr·ansportára a companhia, durante o · 
anno de 1882, mais de 240.000 arrohas 
de m ercadorias, das quaes 168.000 de ca-· 
fé; e nos quatro prim'firos mezes do an
no findo, cerca de 115.000 arrobas, seno' 
do mais ou meno,s 90.000 de ca·fé, 

Estes algarismos demonstram o des
envo'lvi m ento progressivo do s.,rviço a 

cargo da companhia, comquanto -nao 
. 

I disponha ainda do mate,.iaJ necessar;o · 
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ás e",igencias do trafego, -e atten,ta a dis-
-

tancia que tem de percorrer, de mais de 
40 leguas". 

Do balanço apresentado pela directo

ria, no ultimo senlestre havia a compa
nhia realizado lucros a distribuir em di

videndo, pelos acc ionistas, na razão de 
5 % sobre todas as acções emittidas. 

SERVIço DE IMMIGRAÇÁO r.:: 
HOSPEDARIA DE IMMIGRANTE~_ 

DESTA CAPITAL. - A corrente de 
;mmigração tinha toma'do um augmen

to progressivo, a ,ponto de aHingir qua

si ao dU910 das entradas doe 1882, pois 

que, serudo aqudlas em num ero de 1.994, 
-

as do anno seguinte subiram a 3.955 . 

O maior numero de familias e traba

lhadores eram italianos, e estes, na 
maior parte das provindas do norte d;:t 

Italia; immigra'lltes que melhor tinham 

corres'pondido ás exigencia.s da lavoura. 
ENGENHOS CENTRAES. - Piraci

ca ba - Em ou tub ro do anl10 de 1882, 
ficando conduid'Q o assentamento das 
machinas1 fizeram-se RS primeiras ex·· 
pe ri enoias, fabri<:ando- se ce rca doe 3 _000 
arrobas de assucar de 1." sor te. 

C.,pivary. - O capital real da com

panhia subdividia-se em 5.625 acções d~ 
.t 10, todas subsoeriptas, fa lta-ndo apenas 

a realisação de 200. Nos termos do COI1 -
- tractoce1eb.rado pela compa'1hia com 

o governo in~perial reservaram-se 10 % 
do capital para fazer ad-ial1tamel1tos aos 

planta-dores de canna, o que a cOlmpa

nhia já fez com alguns delles. Diversos 

contraeotos de fornelcin1·ento decannac; 

t inha m sido lavra-dos por esoriptura pu--, 
bJi,ca ent r e a companhia e os planta-

dores. 

No mez de ab'ril de 1883 fora m ence

!-ados os trahalhos preparatorios do t er

reno, no logar do engenho, como na par ~ 

te ood·e se montou uma ola,ria, que fa -
-

bri cou 700 milheiro, de tijolos em seis 

mezes . No dia 12 de maio collocou-se a 
primeira pedra fundamental com a s so-

-
lemni,da'des do estylo. No dia 31 de ou_-

tubro achavam-s,e conc1uidas as obras, 

do edifício, qu-e tem 700 metros cubicos 

de ali.cerces de pedra e 1. 300 de alve
nat1ia de tijolos. A 15 do mez de 110-

vembro findo -estava montada a <lhaminé

COl1l1 25 metros de altura_ Na mesma 

data já se achava ass-entada bóa paTte 

das machinas e apparelhos do engenho,_ 

estando ainda outras na AHandega de 

Santos dependentes das formalldades dos 
de s;pa<lh os-

ILLUMINAÇÁO PUBLICA. - (;()m~ 

panhia de Gaz desta Capital. - O ser

viço de illuminação a gaz desta Ca,pitaL 

tinha recebido var;os melhoramentos. A. 

de speza da illuminação publi-ca em 1882-
83 foi de 266 :565$448 rs. 

Companhia Campineira de iIIuminação

a gaz. - Esta cOl1l1panhia, autorisad" 
por De<:reto do Governo Impef'ial , -nu
mero 5.358 de 23 -de julho de 1873, já 

funccionava ha 8 annos e o seu esra do. 
era prospero. 

O seu cus teamento geral montava ap
proximadamente a 100 :000$000 por an no, 

subi ndo a renda bruta a cerca de réis 

150 :000$000. 
Têm funccionado 772 combustores de

illu m in-ação publica e 550 particu lares. 

i Os divid endos di s tribuidos nos 3 ultimos
al1110S, foram de 10 %. 

ESTRADAS DE FERRO - Compa
nhia Ingleza. - Era prospero o estado 

desta est'rada oujo trafego de dia em 
dia au.gmentava com o desenvolvimento 

- -

da viação ferrea da provincia. Ligando 

a Capita-J ao porto de Santos. era natu

ralmente o v"hiculo da maior parte da 
pnodu,cção agricola, assim como das mer
cadorias de importação qne, q-uasi toda,_ 

é feita por aqu elle porto. A sua pros

peridade, portan to, estava perfei ta mente 

garant ida. O movimento do trafego, de 
1.' de janeiro a 31 de agosto de 1883 
foi - o seguinte: receita, 3. 4S() :408$600 

i rs_; de ~peza, 1.197 :855$120; saldo, réis 

! 2.342 :523$560. , , 
• - O movimento d e passagei ros foi de 



:89. 999 pessoas, sendo 27.068 
e 62.931 de 2.'. 

de 1.' classe 

Companhia Paulista. - E stavam li qui
dadas as contas do capital ' da com pa
nhia, a tê 31 de dezembro de 1880, n a 
im,portancia de 15.012 :071$089. O mo
vimento de passageiros no semestre fi 11 -
dq em junho de 1883 foi de 77.573, sen

·do 16 .022 de 1.' dasse e 61. 551 die! 2.' 
A ,cOlTIpanhia proseguia em ,novas obras 
e prolongamentos que eram objecto de 
seus contractos e obj·ectivo. 

11.212 pessoas, sendo 3. 416 d e l.' classe 
I e 7.796 de segunda, 3p'reslen t and-o s'().bre 

o per iodo corr espond ente do anno pas
sa'do um augmento de 2.760 passageiros 
(1.0 semes tre de 1883 e 1882, ·re.spectiva
mente) . Graças aos esforços da actual 
dir ectoria, m elhoraram as condições fi
nanceiras desta companhia; entr·eta·nto l 

ainda era.m precarias, com prejuizo da 
provincia que se via onerada pela ga· 
rantia de juros sO:bre o elevado ca.pital 

de 5.500 :000$000 r s. A Sorocabana con· 
t inuava a estudar os seus ,prolongam en-Companhia !tuana. - O movimento 

·de passageiros no tronco foi durante o 
1." se mestre de 1883, de 17.552 pessoas, 
sendo 5.025 de primeira classe e 12 .527 

-d e s·egunda. Nos ramaes, esse movimen
to, no mesmo periodo, foi de 11.579 
passageiros. A receita do tronco elevou
se a 157 :525$180, .sendo de mercadorias 
95 :217$030; de !>assageiros, 31 :862$880; , 

tos 
Companhia S. Paulo e Rio de Janeiro 

- Ainda não tinha sido acceita defini· 
. . 

tivamente esta linha ferr·ea, cujo trafe-
go desde 1877 estava aberto, em cara
c ter provisorio. O governo geral tem 
pago de juros á companhia, desde janei
ro de 1875 até 30 de junho de 1883. a 
quantia de 4.303 :696$311 r s . A provincia 
apenas pagou 182 :612$862. rs. A receita 

foi de 599 :842$150 r,s. e a despeza de 
469 :744$532, ver ificando-se, portanto, um 
saldo de 130 :097$618 (l.0 semestre de 
1883) . Transitaram pela linha 74.946 pas· 

de t elegrammas, 957$630; e outras di

versas , 29 :487$640 rs. A desp eza foi de 
106 :712$310, manifestando-s e portanto, 

um saldo de 50 :812$870. Não se podia, 
entretanto, ter como assegurada defini· 
tivamente a situação financ·eira da com

·panhia. 

Companhia Sorocabana. - T endo sido 
reparaod<Js os estragás causados pelas 
·chuvas de janeiro de 1884, que 
.gra ndes d esmoronament os e 
dois pontilhões, achava-se a 

caus'ararn 
abateram 
!in'ha em 

. bôas condiçõ'es de seguranç·a. Durante o 

sem es tre fim:lo em 30 de junho de 1883 
·correram 362 trem de .pa-ssageiros en

tre S. Paulo e Sorocaba, 358 mixtos e11-
·tr e Sorocaba e Tietê e 377 d·e mercado
ria s, perfaze,ndo um total de 977 tr en s. 

.A recei,ta durante o mes'mo semestre foi 
de 240 :397$970 e a desp·eza de ré is ... 
195 :638$770, havendo, portanto, um sa l
do de 44 :759$200. Comparada com a r e
c'eita correspondente do anno passado 
na importanda de 162 :870$850 rs., vê.se 

,qu e houv e um accresci.mo de réis ... 
77 :527$120. 

O m ovimento de passageiros foi d e 

sageiros, de 1.' e 2.' classe. , I uma renda de 7 :622$580 rs. 
• 

• 

I , 
I 

Companhia Mogyana. - O movimento 
de passageiros elevou--se a 43.285, seno 
do 9.213 de L' classe e 34.042 de .s e-
gunda. (l.0 semestre de 1883). A receita 

i foi de 536 :969$825, a despeza de réis ... 
287 :645$460 e o saldo de 249 :324$365, 
que se destinou ao pagamento do 20.' 
dividendo á razão d·e 7 % do capital ga · 
rantido e amortisação do emprestimo 
oontràhido para o ramal do Ribeirão Pre
to. A reoeita d·o ·ramal d'e S. Simão· foi de 
65 :599$020 e a d'espesa de réi s 49 :935$485, 
man ifestando-se a ssi m um saldo de rs. 
15 :663$535. O ramal da Penha apresentou 

um déficit de 5 :576$790, com receita de rs . 
11 :054$540 e despeza de 16 :611$340 rs. 

A companhia con tinuava a desenvol· 
ver-se. 

Companhia Bragantina de ESltrada de 



Ferro. - A estrma de ferro Braganti

"!:'t.a , que, d esde os seus primeiros dias 

·de existencia, luctava com as ma iores 
diff iculda des para leva'r a eHeito a con
clusão de $luas o bras, achava-se em e.s 

tado tal qu e n em siquer proporciona as
'5umpto algum para a organisação de um 

relataria. T odos os trabalhos da linha 

achavam-se completamente paralysados 

por falta abso lut a de c",p itaes e para E
vraT-se des,se ·e.lnbaraço a directoria con

seguiu da Assembléa Provincial um au

gmento de cap ital de 920 :000$000 r5. 

A directoria decidiu convocar uma 

· assembléa geral . de accionistas para re·· 

'solver qual O melhor meio de se con-
· cluirem as obras da estrada. Dias depo is 
des!sa reunião, varios cavalheiros , r es;· 

·dentes em B-ragança, apresen taram uma 
prOlpo'sta á directoria, para a conclusão 

, 
da estraldoa, que fo i' acc'eita, achando-se 

já mgnisadas as bases do respectivo 

contracto, ,afim de serem apresentadas 
.ás partes para se lavrar a es'criptura e 
proseguirem os trabalhos , 

Companhia Rio Claro. - Em 15 dt 

·ou'!ubro de 1881 fora m inaugurados )s 

trabalhos de con s trucção da es trada, de

pois d·e approvrudos Os estudos def ini t i

vos, estando as obra,s concluid as e ex e
cu'trud,as com a necessaria solidez, A li e 

:nha offerece bôas condi ções technicas; 
tem um desenvolvim-ento de 77.012,m34, 

. 
o raio minimo das. curvas é de 120 

metros, empregada poucas vezes, e a 

taxa maxima dos declives e rampas é de 
, 0,02, 

Em 2 de maio deste anno foi inaugu· 

rado o tra fego provis'orio, pr·e.ceden do 

aucto-risação do Ministerio da Agricu·l

tura em A viso sob n. 12 de 6 de a br il 
• 

e desta p r es idencia em officio de 26 

do m es mo m ez, A exploraçãü do .. pro

' Iong-amento a1 é Araraq ua-ra está con-

· c1uida com 51 ki l-ometros de linha estu

,da·da , A ex,plora ção para o Jahú está 

,em via de C:onc.lusão, devendo ficar mais 
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.ou m eno s ·com 121 kilometros de linha 

es tudada. 

CARRIS URBANOS, - Capital. -

o. estado da empre .... era cada vez m ais 

pros pero, de dia para d ia avu ltando a s 
suas r endas . 

A s linhas novas eram ·estas: - a d,:. 
Commercio d'a Luz, qu'e Sle: ,estendle .até "
Pon t e Grande; a de Santa Cedlia , que 

te rmina no Novo Hospital Os prolon

gament os e nova.s ligações serian1 de 
grande utilidade publica, 

A linha d'e carr is urbanos de Taubaté 

não ",adia ter futuro. A de . Campinas, 
autor·isada por D ecreto do governo im

peria1 n , 7387 de 26 de julho d e 1879, 

oom eçou a fu ncc ionar em 25 de setem

bro do nles-mo anno. O seu capital r ea 

lisado era d e 100 :000$000, divididos e m 
500 acções d e 200$000. o. custeamento 

I ge ral da empresa orçava por 30 :000$000 

a nnuaes ; e o producto do transito de 

passageiros ma nt inha-se mais ou m en os 

na m es'ma m edia; pOlf es,sa razão a com

pa'nhia n ão dava dividendos, 

Oscar.ris urbanos d'e Santos a São 
Vicente tinham em,pregado em suas li

n.has 200 contos de cap ital Os luc ros, 
porém, não attingia m n em 5 %, sendo 

que a emipreza c on ta va já cerca de 10 
annos de ex is tencia. 

CAN T AREIRA E EXGOTTOS', -
Consta ·do relata ria: - "As obra,s, de 

cu ja ex ecução se obrigou esta compa

nhia p elos contra'ctos de 9 de outubro 

de 1875 e 7 d e ahril .de 1877, foram :Ia
da s como <:'onduidas e em estad·o de 

funccionam ento em data de 26 de ou

t abro do a nno findo, pela companh ia, 

que, para o recebimento definitivo del
las, deverá cumprir dent ro do praso de 

3 mezes um certo nu mero de obr iga 
ções a,pontadas em seu relato r ia pelo 

c ngel1 h·ei ro --f1is~c·a l t sendo, ,por ernquanto, 

accei ta.s com ca ract er proviS'Oiio, .eon
fo rme o A cto do governo de 12 de de
zemb ro do anno findo , 

Aba,f;tedrnento d'él'gua. Funccionou re-



gularmente durante o anno o serviço 
prov1smio de 'distribuição d'agua, s'egun-' 
d'O 'as disposiçõ·es do re gulamento appro
vado pelo goverllJO por Acto de 27 de 
janeiro de 1882. Os systemas postos em 
pratica para a distribuição . d'agua nos 
domicilios, nenhum delles satisfaz as 
classes men'Os favorecidas de recursos 

. por serem mui dispendiosocS, quer o sys
tema de pennas, quer o de hydr'Úmetro, 
até hoje emprega<los. 

Exgottos. - Vis ta a convre·nienáa de 
quanto antes ser uti!i.sado o serviço dos 
erucanamentos e mais apparelhos de ex
gottos, á medida que as 'Obras iam sen
do promptificadas, f'Oram, no correr do 
anno, entregues ao uso pu blico, com ca
ra·cter provisOrlo, to.dos os districtos e.lU 
que se divide o sy.stema geral. A orili ·
ta dentro da qual devem ficar os prc
dias sujeitos ás dispoosições do con-tr~ 

cto de 7 de abril de 1877, acha-se de
marca,da pelacam.aramunicipal nos ter
mos da clausula L' do rderido côntra
ct'O, pelo qu",l o gove·rno se obcrigou a 
pagar á companh ia semestralmente, nos 
m ezes de fevereiro e agosto de todos o.:; 
annas , durante o te,m.po do respectivo 
privilegio, metade da taxa auctorisa<la 

pelo art. 6." da lei provincial n. 45 de 
-

20 de' abril de 1875, á razão de 36$000 
ou 10$000, annuaes por predio, na con

fonmidade da mesma .lei, em que o sys

tema de exgottos se achar em eX'ecução 
por 'tJrle'sm'ezes, não -tendo, ,ate a pre~ 

sente data, a companhia apresentad o, 
para servir de base ao pagamento co~

respondent;, ao L" semestre, a lista de

finitiva dos predios d'O 1. ' di.str icto uni-, 
co em que funccionou o exgol'to em 

tempo de habilital-a a receber a primei
ra prestação seme~ tral. 

Para que o serviço de exgottos sej" 
convenientemente feito, torna-se neces-

• 
sano que ao sys tema adQptad o, por me-

lhor que seja, se allie um severo regi
men hygienico t endo-se muit o em vi sta 
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as condiçõe,s de lavagem e ventilação · 
-da rêde subterranea n" 

OBRAS PUBLICAS. - Durant-e O 

periodo decorrido de 21 ' de agosto de' 
1883 até 30 de novembro do mesmo 
anno, f'Üram 

portancia de 
• • 

e InteriOr. 

• 

auctorisadas obras 
rs. 153 :851$180, na 

• na lm-
capital.. 

CAES DE SANTOS. - Lê-se 110 re 
lataria: - "A observanc·ia do Deere-

• 

to n. 8.800 .de 16 d e dez-embro de 1882, 
. 

tem údo a norma d e ,conducta do KO-

verno !provindal, re'lativamente á cons- ' 
trucção do cáes de Santos. Para realisar 
as necessarias madifi.cações ·ao plano B 
do en.genheiro 'Rob er.t<s, foi nomeada em 
:>1 Ide janeiro -d·o corrente anno. u·ma . 

comm-issão, 'composta dos engenheiros 
Antonio Candido Rodrigues, Eusebio · 
Stevaux e R icardo f.,!frooo Medina, de 
conformidaJde com a ,clausula L' do refe
r ido Decreto . 

Em 27 de agosto do cor rente an no, . 
mandei affixar editaes .pelo ,prazo de um 
m'ez, cham"ando con,correntes par.a 3 _ 

const rucção das obras . Em 19 de setem
bro me ' foi ,dirigitda uma representação 
da As sociação Cammercial da cidade de 
Santos, no sentido de suspenderem- se 
as m edidas lPara a -construcção do cáes · 
pelo ,plano ,B, modifica;do pe10s enge
nheiros da provin.cia e adoptar -s.e um 
cáes ,corrido de p edra . A d ivida passiva 
da provincia já é avulta;da; eleva-se a 
n1ais de 6 nlil 'contos, -como fica demons
trado, e suhirá a 9 mil, se effectuar-se 
esta illliportant'e obra. E' preciso, po~" 

relilectir madu ram ente sobre este a~ 

sumpto, a·fim de não se augmentarem : 
• 

maIS os encargos da ,provinda, senão 
em serviços que forem de natureza tão 
urgente que não possam ser adiados." 

MONUME NTO DO YPIRANGA. _ . 
A çonstrucção de um monumento com
memorativo da Independencia do Brasil, . 
tem sido, de longa data, uma das as- · 
pi rações .dos paulistas . No Id ia 10 de de-

i zenrbr o <de 1882, foi col,Iocada l1a collina . 
• 
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c do 'fpiranga a pril\!eira pedra do Monu
mento, sendo este acto a'1.i'ctorisado p·eto 

presidente da provincia, que tambem as
signou a acta da cerimonia. Postas as 
obras a concurso -e vencido o prazo -no 
dia 30 de junho de 1883, a.ppareceram 
sete propostas, q.ue não f':)[am acoei1as. 

AbrLu-se novo COnCurso 110 dia 4 de 
setembro e apresentarem-se 12 con
corrlentes. E o .gOVie1rno, a cuja apr-eóa,.... 

ção foram submettidas estas ultimas 
propostas, reflectill'do 'estar proxima a 
reunião do co r po 'legislativo provincial, 
que tenl de conhecer das razões da de

'negação da sancção ao projecto que deu 
destino diverso, ,ao beneficio das 10te-
r ia.s do Y.pir,anga, deliberOlt sohrestar 
no andamento das mesmas .obras, até 
que o mes·mo resolva e !profira a sua 

' u ltima palavra ,acerca da Lei ,de 1883; 
"não sancciona.cJ.a relativamente a este 

. assum1pto. 

Achava,rrJ- se suspensas as obras do 

M onum en to >do Y!pirall'ga , iaguardamlo 
as 'deliberaçõe,s do icorpo legislativo. 

ESTADO FINANCEIRO DA PRO
VINGA, - Era melindroso o estado 
'financeiro da provincia. Orçou o The
souro a re'ceita do exercicio de 1884-
1885 tem 3.243 :000$000 rs. A receita do 
exercicio de 1881~1882 foi orçada em 

J .807 :892$000; a a rrecadação e.levou-se ": ', 
4.014 :688$381 rs. e des penderam-se réis :, 
3.744 :679$54~ n. Orçada a neceita de 
1882-1883 em 3.693 :455$5DO, a arrecadada 
foi de 2.625 :332$333 (incluida a de a'p 
olicação especial, 19 :602$666) e a des
pesa elevou-se a -3.789 :095$375, ou mais 

já - do ;'que a arrecadação - réis .,. 
163 :763$042 rs, 

E ao pa~s o que para o exercicio foram 
ainda orçadas tanto a r eceita como a 
despesa em '3,763 :461$621, subiu a des
'pesa calculada -para o exe rcicio futuro 

• 
oa 3,783 :969$256 rs., ex cedendo em réis 

, 

540 :969$256 á receita acima orçada de 
.3 .243 :000$000 rS. 

Quanto ao exercicio liquidado de 1882- , 

1883, o respectivo balanço annexo ao r 'e' 
latoria do TJl e·souro -demonst ra que, 

tendo 'sido a receita orçada de réis .. . 
3.693 :455$500, foi a arrecadação de .. . 
3.605 :729$667, ,excluida a de aPI?_WE,~ção 
e~'Pecia l, ficando inferior áqué'tfr -em r5. 

87 :725$833, diffe rença que se deve attri
buir especialmente ás a>lterações do im
posto ppe'dial ,e taxa addicional pela 
Lei n. 52 ,de 1882, e que mais alto su

biria ,a não ser a alta do preço do ca fé, 

a 'qua l, em contrario,elevou a renda dos 
direitos de sahida. 

• 

A <l es/p esa do mesmo exercicio foi fi
xada 'em 3 .693 :455$500 e havendo 5ido 
a realisada de 3.789 :095$375 rs., sendo 
pelos creditas ' do orçamento réis .... 
3.465 :302$205 e q,or creditas especiaes de 
323 :793$170; houve um excesso desta so
bre aquella de 95 :639$875, e da mesma 
despesa sobre a receita de 3.605 :729$667, 
arrecadados, de 183 :365$708 r5. que é o 
deficit apre,senta,do pelo exercicio. 

A divida passiva Lmportava em réis . _. 
6,619 :473$795, dos qua'Bs 4.303 :696$311, 
garant ia de juros adiantados á estrada 
de ferro S. Paulo e Rio de Janeiro pelo 
T hesouro Nacional. 

O resto compunha-se de 1.000 :000$000 
rs. em ~polices dadas em troca de ac
ções da es trada d e ferro Ituana , na 
mesma importancia; de 200 :000$000 rs. 
ele em-prestimo em apolices para a Com
pa nhia d e ,Navegação F.Juvial Paulista; 
de rs. 46 :000$000 unica ' letra a pagar; 
de 'rs . 50 :000$000, d;vida d'e iexeJrcicios fin
dos: - de 19 :774$484, dinheiro emcon
ta ·corr:entlel

, ·caucion~do pelos exa.c:to.f'e's; 
e, fina.Jmente, de 1.000 :000$000, entre
gues pela commissão do monumento do 
Ypira nga. 

SEGURANÇA INDIVIDUAL E DA 
PRo.PRIEDADE. - Foram capturados 
60 criminosos. D e 1.0 de outubro de 
1882 a 30 de setemlbro de 1883 houve 
348 crimes, No mesmo periodo deram- se 
9 sui,cidios, 16 ,de,sast res e 8 incendios. 

Palacio d o Governo de S. Paulo, 16 



de janeiro de 1884. - BARÃO DE GUA
JARA'. 

* 
* * 

SIBLIOGRAPHIA. - O barão de 
Guajará escreveu: - . O Brasil Politico, 
Pará 1858; Motins Politicos, -em 4 vo· 
lumes, abrangendo o per iodo de 1821 a 

• 

• 
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1835; 1.' vot, Rio 1865; 2.' vol., São 
Lu iz 1868; 3.' vol., Rio l883; 4.' vol., 
~io 1884; Abertura do Amazonas, Rio> 
1867; . Limites do Brasil com a Guyana. 

Franceza. Sobre o barão de Guajará ve
ja-se: - Sacramento Blake, D iccionario, 

Biblioglraphico, vol. 2.' ; Vasconcellos" 
Archivo N abiliarchico ; Rev. do Inst. 

Hist. Bras., vai. 76, 2.' parte, pago 661. 

----



José 'Luiz de Almeida Couto 
• 

47.0 PRESIDENTE 

(De 4 de Setembro de 1884 a 18 de Maio de 1885) 

• 

• 
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JOSE' LUIZ DE ALMEIDA COU
TO nasceu na fregu ezia de Pirajá, pro
vincia da Balhi,a, no dia 28 de outubro 
de 1833 e fa lleceu na cidade de SãQ 
Salvador, Capital daquella provinc ia, 
'hoje es tado, no dia 9 de outubro do 
1895, 

Fez todos os estudos na sua pravin
·cia natural e recebeu o diploma de dou· 
tor em medicina pela Faculdade da Bahia. 
Se'Us .paes foram J oaqu im 'Cae tano de 
Almeida Couto e dona Luiza Bemvinda 
D aria Co uto. 

FIe>: curs.o brilhante e revelou apti
dões 'medicas pouco vulgares, toruando
s·e clinico dos mais procurados, Sabia, 
era feliz nas curas e alliava ao talento a 
bondad e de coração. 

Foi medico Ide ricos e ~pobres, pren
den·do a todos pelo reconhecimento e 
gratidão, Após um concurso que deixou 
m emoria, obteve a nomeação de lente 
cathedratico da F.aculdade da Bahia. 

Prole s,sor illustrado, ·orador sabia e 
fluente, claro na exposição e pro{undo 
noscondeitos e conclusões, o dr, José 
Luiz de Almeida Couto era considerado 
um dos mais bellos ornamentos dJ cor 
po docente brasileiro. Ainda estudante, 
fundou o centro abolicionista - Dous 
d·e Ju lh o - e presidiu á sociedade pa
triotica - Sete de Setembro - Vê-se 
bem ·qu e o dr. Almeida Couto não se .. " . 
-contentava com a SClenCla Imeulca; seu 
espirito inclinava-se tambem á politica, 
para a qual entrou servindo o partido 
liberal. 

Recebeu o titulo de conselheiro da 
corôa, loi intend·enfe municipal de São 
Salvador e gosou, durante a monarchia, 

de grande pres tigio social. Foi deputado 
provincial bahiano em varias legislatu
ras, e á assembléa geral, tambem pela 
Bahia, 1879-1881. Administrou duas ve
zes sua provincia natal e a de S. Pau
lo, em 1884-1885, tendo deixado nome 
de administrador capaz. intelligente e 
de vistas elevadas. 

,Com a 'proclamação da Republica, o 
dr. Almeida Couto acceitc>u os fac t os 
cons umados e <:on tinuou a prestar seus 
bons e leaes serviços á causa publica. 
Pres idia á sua p"rovincia, quando se 
proclamou o regimen republicano, Fc,i 
bom elemento para a nova organisação 
politica da Bahia, tendo occupado uma 
cadeira no senado bahiano, 

Quando falleceu, os jornae·s de S. Sal
vador p ublicaram estudos sob re a perso
nalidade do poli ti co e do scientista; des
tacando-se os .artigos insertos na Re
vista Medica da Bahia, em varias nu
meras. Na sua curta, mas brilhante ad
m inis tração da ,provincia de S. Paulo 
(4 de ,setembro de ,1884 ,a 18 de maio 

. . 
de 1885) teve ensejo de patentear o seu 
saber, a sua pratica dos negocias publi
cas e o seu elevado e Inobre patriotis
mo, 

O seu relataria, cujo resumo se vae 
lêr, é jJ. prova evidente do ' que se está 
dizendo. Os paulístas só têm mot ivos 
para bem dizer a memoria do illustre 
')ahiano, Foi ·elle quem, no dia Z5 de 
março de 1885, lançou a pedra funda
mental do monumento do Ypiranga, 
onde funcciona o Museu Paulista; c a 
mesma colher e soquete de 'prata Com 
cabo de marfim, qu'e serviram nessa ce
ri mania foram !pelo dr. Almeida Couto 
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empregados em IS, Salvador, em iden
tica cer 'monia, quando, naquella capi
t.al se lançou a primeira pedra do mo
numento ao Dous de Julho. 

A _proposito 1eia-se - ,Chronologh 
Paulista -de J. J _ Ribeiro, no lugar pro
prio, (1.' volume, pags. 358 e seguintes)_ 
E' interessante e digno de attenção, 

, 
como -a-Ii-ás tud6quanto J. J. Ribeir a 
colligiu. 

*
* .. 

INSTRUCÇÃO PUBLICA. - Co110-
cando o presidente na primeira pagina 
do seu relatorio o artigo referente á 
instrucção ",ubhca, dava sem duvida a!
guma vivo testemunho de quanto seme
lhante assumpto prendia sua attençã~_ 

Era para impressionardesagradavelmen
te, que, em uma província como 'esta, 
berço de !preclaros cidadãos, nobilitada 
!}or t'r-adições glodtosa,s - a instrucção 
publica, que aliás era defici-ente em todo 
o Imperio, 'houvesse sido tão descurada 
a·qui, mantendo -s e conseguint emente e11l 

um nível, que i-mp·unha a necessidade 
indeclinav-el de se lhe abrirem melhores 
e mais dila tado.s horizontes. 

Si nos de ixassemos guiar sómente pelo 
numero cresci-dissim o de cadeiras publi 
cas ,primarias, elevadas a 1021, afóra as 
particulares, assim ,como pelo numero de 
alumnos matriculados, que, segundo os 
dados estatisticos, -subIam a 19.563, ,e 
ainda pela frequencia de 16.448, chega
rianlOS á confi rmação de que a instruc
ção primaria oHerecia a melhor e a 
mais seductora perspectiva. 

Entretanto, esses dados fornec idos 
-

p'elas estatisticas, radicalmente defei-
tu osas , estavam em completo desaccôr
do com os resultados colhidos, em face 
do estado actual da instrucção. A razão 
dessa , incongruencia, derivava-se de ser 

,a matricula a expressão de uma formr.t
lida<fe ilIusoria, assim como ·a frequ·eI't-

. cia, que não correspondia á estatistic::. 

em sua fiel realidade. Entre as causa~ 
• 

concorrentes para O mau estado do en--
sino e aprendizagem, figurava podero
sament-e a ,desigualdade na distribuição
das cadeiras, donde resultava que, em 
algumas localidades, muitas escolas não
eram ·convenientemente frequentadas; e 
em outras, apesar d-e sufficiente popu
laçã o

J 
não existiam cadeiras cre.adas _ . 

. . -que proporcIOnassem melOS ao enSlfiO .. 
Outra causa de summa importancia era 
o melhoramento do pessoal docente. 

Os meios de fisca1isação tão frouxa e· 
improficua mente exercida, havia·m com 
certeza contribuido, para que os pro
fessores em geral, fossem descuidados e
desid iosos no cumprimento de seus de
veres. 

Existiam na provincia 937 escolas pu
blicas, sendo 592 para o sexo masculino· 
e 345 para O feminino. Foram creadas em 
1884: 84 escolas, sendo 46 para o sexo 
masculino e 38 para o 'feminino, achan
do-se pois, el evado a r numero de 1.021,_ 
assim dividido: sexo masculino 638, fe-
minino, 383. Dessas escolas -estavam va
gas 282, sendo 205 do sexo masculino e 
77 do feminino; e 739 providas e func
cionando, sendo 433 do sexo masculino' 
e 306 do feminino. Foram nomeados 49 
professores ·para regere·m tcadeiras s·en

do 38 na qualidade de proprietarios e-
11 como substitutos. 

Foram removidos a pedido 113 p ro
fessores; obtiveram ;aug.mento de ven
vimentos, 22; d-eclarados vitalicios, 2; li
cenciados pelo Governo, 80; aposenta· 
ram -se, 8. 

D os mappas fornecidos pelos reSipecti
vos professores, verificava-se que o 
numero de alumnos matriculados ele
vou-soe a 19.563, sendo 11.811 do sexo 
masculino e 7.752 do feminino, dos quaes 
foram frequentes 10.448, sendo 9.823 
do Sle'xo masculino e 6·.625 d<:> feminino. 

I A Escola Normal, creada a 2 de agosto 
de ,1881, continuava a funcciona r regu-



larmente. o respectivo director, -em seu 
relatoriO", fazia ver, com razão, a ne·· 
cessidade da construcção de um edificio 
apropriado para nelle funccionar a mes 
ma escola, por nã-o ter o predio actual 

as nec-essarias accommodações em con 
sequencia do avultado numero de alum
nos e de achar-se paTte do mesmo oc
cupado pelo Lyceu de Artes e Officios. 
Referia-se tambem ás difficuldades cc,;n 
que luctava o corpo docente, quanto ao 
ensino, pela má ·distribuição das ma-

• tenas. 
Ascade;ras achavam-se providas defi-, 

nitivamente, com excepção da de fran 
cez, cpeada pela lei n.· 59, de 25 de 
abril de 18&4, a qual foi posta em con
curso, inscrevendo-se 10 oppositores ; e 
de pedagogia por ter pedido e obtido 
dem issão o respectivo professor dr. 
Igna.cio Soares de Bulhões Jardim. 

No anno Ide 18&4 inscreveram-se 71 
aspirantes (de ambos os sexos) á ma
tricula, sendo nos respectivos exames ap

provados 58, reprovados 9 e deixaram de 
compareoer 4. Matricularam-se: no L° 
anno, 35 alumnas e 46 alumnos; no 2.°, 

22 alumnas e 23 alumnos e no 3.·, 2 
alumnas e 13 alumnos, ~om O total de 
141. 

LYCEU DE ARTES E OFFlCIOS. -
Conservava-se em prosp~ras condições, 
continuando a diffundir pelo povo a ins
tmoção primaria e profissional. Seus -
beneficos eHeitos já se faziam notar nas 
fabricas ·e officinas, onde sobresahiam os 
artis tas e operarias que frequentavam 
a s aulas do Lyceu. 

HYGIENE PUBLICA. - A h ygiene 
estava muito longe de attingir á altura 
a ' que tinha direito a saude do povo. 
Esse importantís s imo ramo do serviço, 

que taotas ligações tinha com os ·prin
cipios prepoo de<roan tes d,a sciencia mo.d<e'f
na, de novíssima p'hysionomia era me

recedor de toda atteoção. A hygiene na 
provincia como em todo o Imperio per
manecia muito aquem não ;ó do nivd 
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que lh e pres-cr·evia a sciencia, como tam
bem das justas aspirações da salubri
dade publica. Exigia o concurso efficaz 
provincia.l, municipal. Devia, porém, ser 

melhorado. 
INSTITUTO VACCINICO. - Crea

do pela ,lei O.· 21 de 5- de março de 1838, 
e regulamento de 3 de agost<l do mesmc 

.' . . . . 
anno, o mstltuto va.cctn!co na provmCla 

havia passado por singulares fluctuações. 
Apesar de todas as oscillações, subsis
tia ainda, sem organisação regular, e 
por isso não ' havia prestado os bons 
serviços a que se destinava. Funccio
nava no domicilio do dr. Commissario 
Vacdnador e inspector da vaccinação, 
sem qu·e fosse auxiliado por individuas 
decompetencia profissionaL P elo dimi
nuto numero dos que eram annualmen
t!e vac6nados, p,od e'ria a ass embléa ajui
zar da de ficiencia des se serviço. 

TRANQUILLIDADE PUBLIC A. -
• 

Permane-cia inalteravel a tranquillidade 
publica na provincia, não obstante pe
q'ueno Sl movimentos Decorridos em di

versas local idades. 

SEGURANÇA INDIVIDUAL E DE 
PROPRIEDADE. - Não era satisfa
ctorio o estado de segurança de pessôa 
e 'Propriedade. Regist rou-s·e grande 1lI.'

mero de delictos. Predominavam C0l110 

causas: a insuHicieocia de força publi
ca; a falta de educação mo ral e reli
giosa; o uso de armas defesas e de b·e
bidas alcoolicas. Effectuaram-se 231 'pri
sões -de criminosos; fora-m capturados 
tambem 22 desertores . 

.CADEIAS. - Na maior par te das lo· 
calidades serviam de cadeias casas par
ticulares, qu·e não possuiam as condi-

. ções necess arias dOe segurança e nem S1-

quer as de hygiene, conforme o precei~ 

to const itucional. A propria cadeia ·da 
Capital não estava em muito superio
r'es condições: era insufficiente para 
conter o numero crescente de detido:.:, 

pois a 'População augmentava. 
P.RESOS EM CUSTODIA. - O rno-
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vimento das diversas estações de Urba
nos desta Capital; no. período de L' de 
outubro de 1883 a 30 de .'etembro de 
1884, foi o seguinte: - ebrios: - ho
mens, 512; mulheres, 179. Por diversos 
motivos: - Ihomens, 521; mulheres, 70, 
Alienados: - homens 21; mulheres 2. 
Total, 1,305. 

SUICIDIOS. - DeTam-se 15 suicidôos, 
sendo 9 de pessoas livres e 6 de escra· 
vos. Houve 21 desastres e 8 incendios 
de pouca importancia. 

ENTRADAS E SAHIDAS DE ES
TRANGEIROS DO PORTO DE SAN
TOS. - O movimento no periodo de 
1.0 de outubro de 1883 a 30 de setem
bro de 1884, foi o seguinte: - 'entra
ram, 2,422; sahiram, 1.441. 

IMMIGRANTES. - Entra,ram no 
meSmO periodo supra: - 1.490. 

ENTRADAS E SAHIDAS DE NA
CIONAES, ESTRANGEIROS E ES
CRAVOS NO PORTO DE SANTOS. --
No período de 1.' lie outubro de 1883 ,a 
30 de setembro de 1884, o movimenlQ 
foi o seguinte: entraram de fóra do 
Imperio 22 brasileiros 'e 1.720 estrangei
ros; de 'portos do Imperio 1.311 brasi
leiros, 702 estrangeiros e 1 escravo. Sa
hiram .para fóra do Imperio 19 brasilei
ros e 657 estrangeiros; sahiram para 
portos do Imperio 1.246 :brasileiros, 784 
estrangeiros e 4 'escravos. 

Entraram no mesmo periodo supn: 
724 embarcações de differentes especies, 
sendo: nacionaes, 303; estrangeiras, 421. 

ADMINISTRAÇÃO [DA JUSTIÇA. -
Houve de L' de janeiro de 1884 até fim 
de outubro do mesmo anno, 76 sessões 
ordinarias e tres extraordínarias no Tri
bunal da Relação. Durante 'este periodo 
entraram 723 feitos sendo julgados 762. 

,COMARCAS. - Das 51 comarcas 
• • • • eXlstentes na provmcla ap·enas Clnco 

ainda não tinham classificação: - ,sil
veiras, Rio Novo, S. João Baptista do 

, 
Rio Verde, Paranapanema e Cunha. Ex- : , 
ceptuada a de Araraquara, cujo juiz de I 

[ direito fa!lecera, todas as outras se acha' 
l vam ;providas. 
[ POLICIA. - Era chefe de policia o de. 
I , Antonio Arnaldo de Oliv,eira, juiz de di

reito. A quantia- de tres contos de réis, 
para os serviços secretos era insufficiente. 

FORÇA PUBLICA. - A força pro
vincial decretada para o exercicio de 
1884 a 1885 compunha-se do Corpo Po
licial P'ermanente; Companhia de Ur
banas; Secção de Bombeiros e Policia 
Local, distribuida por 47 cidades, 55 vil
las e 20 freguezias. O Corpo Policial 
Permanente compunha-se de 2,2 officiaes 
e 476 p'raças; e a Policia Local de um 
effectivo d·e 800 homens, A guarnição 
de linha da provincia constava de duas 
companhias isoladas: 1 de cava11aria, e 
outra de infanteria com o total de 122 
praças. 

MONUMENTO DO YPIRANGA. -
A elevação de um monumento na colli
na do Ypiranga, sempre foi aspiração 
nobre de todos os brasileiros e parti
cularmente dos paulistas. Satisfazendo 
os votos da -provincia, a assernbléa pro
vincial de S. Paulo, em 1853 votou a lei 
de 18 ele abril, pela qual mandou erigir 
na co11ina do Ypiranga, anele o Senhor 
D. Pedro I prccbmou a lndependencia 
do Brasil, um lTIOnU1l1ellto, em memoria 
deste acto glorioso. 

O plano s·eria dado pelo governo im_ 
perial, mediante solicitação do presiden
te da p'rovincia. Para a execução d(ssa 
lei, o presidente de então nomeou Ulna 

commissão de nove membros, -encarre
gada de promover em toda a provincia 
uma subscripção, e cuidar de tudo quan
to fosse concernente á realisação das 
obras do monumento. Essa commissão 
não chegou a reunir-se: não foi a lei 
executada; mas não arrefeceu por isso 
a idéa dos paulistas. Em 1869, por oc
casião dos donativos que fizera o com
mondador J eronymo José de Mesquita, 
por si e pelo conde de Bomfim, para 
serem empr'egados no monumento do 
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Ypiranga, a Camara Munici'Pal de São I 
Paulo, nomeou uma commissão central 

bre as razões da denegação de sancção 
á referida lei. 

na córte, para tratar dos meios de le
var a efleito essa empresa patrioticâ, 
sendo presidente ddla o visconde de 
Bom Retiro. 

Essa commissão auxiliada pela lei pro
vincial de 6 de ahril de 1880, reuniu em 
1881 os fundos precisos para serem em 
pregados na fôrma da lei 1e 13 d'e fe · 
vereiro do mesmo anno; mas,para "a 
sua execução, fazia-se mister resolver. 
quaes os edificios que deviam ser cons
truLdos e que s·e prestassem ao serviço 
da instrucção primaria, tudo em menlO
ria ao acto da proclamação da Indepen
dencia do Brasil. PO'r accôrdo do go
verno <:om a comm;ssão das obras dD 
monumento, celebrado a 11 de outubro 
de 1882, sendo presidente o conselhei
ro Soar'es Brandão, ficou assentado que 
se executasse a lei de 13 de fevereiro, 
construindo na colli na do Ypiranga um 
edi,ficio com capacidade de recebe'r 300 
a 400 alumnos . 

Em execução dess'e accôrdo, mandou 
a commissão levantar a planta do edi
ficio 'Pelo archit ecto Bezzi; a 26 de mar 
ço de 1883, porém, subiu á sancção uma 
lei provincial, mandando que os edifi
cios destinados á instrucção primaria 
fossem construidos nas cidades e villas 
da provincia; e dando outras providen
cias sobre ' os dinheiros do monumento 
do Y'Piranga. O ' presidente dr. Soares 
Brandão negou sancção a essa lei; (~ 

no dia 3 de abril de 1883 a:pprovou a 
planta levantada, auctorisando a com
missão a dar-lhe execução. E ssa mesma 
planta foi submettida á apreciação d~ 

S. M., que d·eclarou merecer . a sua ap-
-prova:çao. 

Foram postas as -obras a concurso e 
levadas as propostas offerecidas em no" 
vembro de 1883 ao conhecimento do 
presidente da provincia, o barão de Gua
iará; e s. excia. sobrestou a escolha, até 
que o corpo legislativo deliberasse 50 -

Encerrada a sessão e não teno.o a as
sembléa provincial tomado conhecimen
to e reconsiderado a lei não sancciona
da, o vice-presidente da provincia, dr. 
Luiz Carlos de Assumpção, acco.rdou 
com a commissão o andanlen to das 
obras ; não com o plano já approvado, 
mas construindo-se no largo da Luz edi
ficio para o Instituto; e na col1ina do 
Ypiranga, monumento condigno da gran
deza do assumpto .. 

Logo que o pres idente dr. Almeida 
Couto iniciou sua administração dirigiu 
a att-enção sobre o importantissimo ser-

• 
VIÇO, por tanto tempo retardado; - e re-
solveu dar-lhe começo no mais breve 
te-mpo posslvel. Observou, porém, a com
missão, Que a idéa principal a reatisar 
era a de um mo.numento; e que esse 
não corresponder ia a seu fim, senã'O 
erguido no lagar em que a Independen
cia foi procalama. Sendo esta re flexão 
bem acceita, ficou assentado que todas 
as obras do monumento fo ssem cons-

i truidas na collina do Ypiranga, exe
, cutanclo-se. a planta levantada pelo arI chitecto Bezzi, 

. PROLONGAMENTO DA RUA HEL 
VETIA. - A Camara Municipal da 
Capital, querendo alargar os . meios de 
transito publico, resolveu o prolonga
mento da rua Helvetia, atravessando a., 
nivel dos trilhos da estrada de ferro de 
Santos a Jupdiahy; a companhia, porém, 
negou o seu consentimento á ohra que 
tanto reclamavam os habitantes do la
gar. 

ALISTAMENTO MILITAR. - Ain
da não haviam desapparecido os emba
raços que costumavam dar- se na reali
sação do alistamento militar. E não era 
facil removel-os de pr.om"pto.. porque, 
devendo esse serviço ser feito em todas 
as paro chias da p'rovincia, em numero 
de 156, muitas das quaes se achavam em 
pontos longinquos, onde a acção da au-
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ctoridade e as providencias precisas nem 
sempre chegavam a tempo, não era, -por 
isso, de extranhar qu'e em parochias 
nestas condiçôe:s 'Ü serviço ficasse 'retar
dado, Em 123 parochias fez-se o alis
tamento; apenas 13 deixa'ram de curn~ 

prir o dispositivo legal. 

GOLONIA MILITAR DO ITAPURA 
- Essa calania era colloeada á mar
gem direita do rito Tieté, 3 e m'eia le
guas acima da sua 1'-:)2, que media io 
braças (154 meÚos) de largura des
aguando no rio Paraná. Dividia-se cmn 
a provincia· dO Paraná 'pelo rio Parana
panema; com a de Matto Grosso pelo 
Paraná e com a de Minas Geraes pelo 
Rio Grand'e. Por decreto n." 2,200 de 
26 de junho de 1858, foi mandada crear, 
c'Omo estabelecimento nacional, sendo 
ministro da marinha o conselheiro José 
Antonio Saraiva, qUt incumbiu dessa 
commissão o capitão de ma'f e guerra 
Antonio Mariano de Azevedo, o qual ali 
chegou a 29 d'e maio de 1859, inauguran
do-a nesse mesmo dia, 

A colonia ficava i:Estante desta Ca
pital 188 leguas; os meios de commu
nicação eram os da navegação fluvial. 
O seu estado sanitarío não era mau' as , 
fehres inteT;mitt'entes ia-m ·es·cas,seandO'J 
devido ás grande 3 derrubadas, au des
cortin,amento das margens do rio e á 
observancia dos preceitos hygienicos, A 
população constava de 273 pessoas; exis
tiam 24 pr'edios do Esta,do " 65 de par
ticulares; frequentavam as' escolas 4S 
meninos; havia uma escola, de musilca 
que fazia progres·sos, A nnaiol' parte 
,dos habitantes occupava-se no Dlantio 
de roças, creação de gado e aves, O di
rector da colonia insistia sobre a n'e
cessidade de uma estrada de rodagem 
para a extincta coloni!a do Avanhandava, 
e dizia que, sem essa estrada, de fórma 
alguma prosperaria a do Itapura, que 
se achava reduzida a s'eus proprios re
cursos, aliás quasi nullos, 

CAPITANIA DO PORTO DE SAN-

I TOS. - Creada po.r decreto d,e 11 de 
setembro de 1847, tinha suaséde na ci
dade de Santos e funccionava em um 
predio á rua Xavier da Silveira, arren
dado ao cidadão José Antonio de Maga
lhães Castro Sobrinho, O mesmo predio 
servia tambem de quartel á companhia 
de -aprendizes marinheirü:s, e necessitava 
de alguns concertos, não· só na parte do 
aloja'mento dos menores, como no sys
tema geral de exgotto. 

O pessoal constava de um capitão-te· 
, , 

nente, um prImeIro tenente, um secre-
tario, um patrão e cinco remeiros. Pos
suia uma lancha de -doze r'emos, um esca
ler de dez, uma baleira de ,seis e uma 
canoa de um, pau só. 

PORTOS, - Os princ:~aes da provin
cia eram: Santos, Igu~pe e S, Sebastião. 
O porto de Santos, por onde se fazia a 
maior parte do commercio da provin
cia, fôra outróra muito profundo, tant'o 
que, grandes galeras de doze pés e mais, 
de calado, atracavam ao littoral da ci
dade, e assim faziam o servi'ço relativo 
aos seus carregamentos; mas~ infeliz
m'ente, já não acontecia assim, pois ha
via sido obstruido e continuaria a seI-o . , 
devido principalmente á construcção da 
primeira ponte da estrada de ferro de 
Santos a Jundiahy, e de todas as ou
tras que foram estabelecidas no mesmo 
littoral. 

O de S. S'ebastião, continuava sem ter 
soffrido 'alteração algumanotave1. As 
barras da Bertioga e S, Vicente acha
vam-s'e ainda no mes'mo estado, ser
vindo ,a segunda tão sómente para as 

embarcações pequenas, de pouco ,calado, 
empregadas na pesca, e a primeira só 
para e-stas, como para as que flaziam "Ü 

commercio entre S. Sebastião e o porto 
de Santos, A barca de Canané" prestava 
bons serviços ao porto de Iguape, e não 
necessitava de melhoramentos, 

Phar6es. - Deviam ser dotados com 
pharóes os pontos seguintes: Ilha do 

I Bom Abrigo, Lage e ponto S, E. da Ilha 
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-de S. Sebastião. Muito conviria que 
fosse collocado um pharol de 1.' or
·dem na perigosa Lage de Santos; não 
só interessaria altamente a navegação 

"-transatlantica, como mesmo a de cabo 4 

tagem em geral. O pharol da Ilha da 
Moela, unica que havia na provincia, 
·como indicativo especial para entrada 
da barra grande de Santos, mas qu·e não 
-prevenia aos navegantes o perigo de 
serem levados a outros pontos salien
tes da costa proprilamente dita, corno 
·sobre as Ilhas Queimadas, Alea trazes 
e Lagoe de Santos, era de systema de 
luz muito antigo, e já estava bastante 
estragado não sendo visto por isso se
não a curta distancia, o que o tornava 
relativamente pouco prestavel á nave--gaçao. 

COMPANHIA DE APRENDIZES 
MARINHEIROS. - Contava 58 meno
res, sendo dois dep·ositados, aguardando 
ordens superiores. Os aprendizes em sua 
pluralidade mostravam adeantamento ma 
instrucção primaria, que lhes era dada 
por um prof.essor sufficientemente ha
bilitado; e não menos na arte propria
-mente ditla de marinheiro ,isto é, em 
certos trabalhos feitos de cabos, bem 

• • -como em coser panno,e nos e:x.erC1ClOS 

de remos, natação, preliminares de arti
lharia e algumas manobras de infante
ria. O ensino da profissão em gemI re
s·entia-se comtudo, da falta de um pe
-queno navio, -ou quando menos de um 
mastro convenientemente apparelhado. 

FORTALEZA DA BARRA GRANDE 
DE SANTOS. - Commandava essa for
talem o capitão honorario do exercito 
.Antonio Emilio Vaz Lobo, nomeado a 
26 de julho de 1884. Além desse com
mandante havia um patrão de escaler, 
·quatro .remeiros e dois guardas. Estavam 
-recebendo' reparos os telhados de seus 
edifidos e foram orçadas as despezas 
·com os concertos precisos em outros 
'pontos da mesma fortaleza. 

FORTALEZA DE BERTIOGA. -

Essl3; fortaleza continuava a cargo do 
alferes honorario do exercito Joaquim 
de Mattos Junior. Achava-se em mau 
estado de conservação. 

POPULAÇÃO ESCRAVA. - Segun
do os d",dos estatisticos fornecidos pe
las estações fiscae"S, o movimento da po
pulação escraVla da provincia até 30 de 
junho de 1884 foi' o seguinte: - Exis
tiam 96.737 homens, 70.754 mulheres no 
total de 167.491. 

ESTRADAS DE . FERRO. - Era 
grande o desenvolvimento que iam ten
do na provincia. A Sorocabana, apesar 
de percorr,er 160 kilometros por terre
nos incultos, a,s suas rendas cobriam 
as desp'esas de custeio, com O trafego 
de productos industriaes. De conformi
dade com as disposições da lei ·n.o 3.150, 
de 4 de novembro de 1882, foi fixado o 
capital da comparrhia Paulista na im
portancia de 20.000 :000$000 rS. divididos 
em acções do valor de 200$000 cada 
urna. O fundo de reserva da companhia 
eleva va-se a 698 :897$176. 

No 1.0 semestre de 1884, o movimento 
de passageiros foi de 81.827, havendo o· 
augmento de 4.254 .sobre o semestre cor
respondente ao anno anterior. O mo
vimento das mercadodas no mesmo pe
riodo de tempo foi de 55.942 toneladas 
metricas, .s,endo d·" exportação 39.408 
toneladas é de importação 16.534, quan
tidades essas inferiores ao periodo cor
respondente de 1883, que excedeu so

hre aquella totalidade de 7060 toneladas 

metricas. A receita elevou-s·e a réis ... 

1.118 :182$590; a_ despeza a 525 :070$629, e 

o saldo a 603 :111$961 réi,s. Foram trans

mittidos 30.274 telegrammas que pro

duziram a renda de 9 :143$230. 
Em sessão da assembléa geral dos ac

cionistas, em 1S de novembro de 1883, 

foi deliberado que os accionistas dos ra
maes da Companhia Ituana, concorre
riam com 30$000 por acção para paga
mento da divida antiga da companhia, 
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con trahida na occasião de conclulr em -se 

"5 obras dos ditos ramaes. 
Essa divida era da importancia de 

462 :442$716 rs., e o producto de 30$000 
pelas 15.545 acções dos ramaes seria 

I 2 :757$005 para fund o de r eserva e réis, 
1 :254$892 que ficou pendente de liquida
ção. No ramal de Ribeirão Preto. ioram. 
expedidos 4.418 t elegrammas , e no da, 
P enha 427. 

.,' . pouco superIor a quantIa necessana para 
a'quelle fim. 

Concorreram só 8.482 acções que, á 
razão de 30$000, produziram 254 :460$000, 
ficando a divida reduzida a 207 :982$716. 
No L' semestre de 1884, o movimento 
de passageiros na linha de J undiahy a 
Itú (tronco) fbi de 18.529. ' 

O movimento de mercadorias tambem 
no tron'co foi de 12 : 720.856 kilogram-
, . 
mas ; e nos ramaes de 10.367.503. O mo-
vimento de passageiros nos ramaes foi 
de 14.271. A receita do tronco foi de 
162 :598$130, a dos ramaes de 169 :387$900 ; 
a d'espes" do tronco foi de 116 :100$210 ; 
e a dos ramaes 78 :376$610. 

No L' ,semestre de 1884, o movimen to 
de pas,sageiros da Companhia Mogyana 
foi de 45.474. No mesmo periodo, o movi-
mento de mercadorias a!t ingiu a ..... . 
23 171.298 kilogrammas, sendo de exporta
ção 15.142.468 e d,e importação 8.028.830. 

No ramal de RibeIrão Preto" o movi-
• 

menta de pas,sageiros foi de 10.416; o 
de mercadorias 4.471. 327 kilogrammas, 
sendo de exportação 2.509.630 e de im
portação 1.961.697 kilogrammas. 

No ramal da Penha, o movimento d~ 
passageiros foi de 4.156; o de merca
dorias de 1.380.249 kilogrammas, sen
do de exportação 906.852 e de impor
tação 473.397 kilogrammas. A r ece ita 
no mesmo semestre, na linha de Cam
pinas a Casa Branca e rama[ do Am
paro, com garantia provindal, foi dc 
548 :430$537 ; a despesa de ' 319 :218$640, 
e o saldo de 229 :211$897. 

Deste saldo a companhia applicou .... 
191 :250$000 rs. para o 22.' dividendo, á 
tazãode 7$500 ' por 'acção '; reservou réis 

,33:950$000 para pagamento dos juros do 
emprestimo para conclusão das obras do ! 
ramal do Ribeirão Preto; de duziu ré is I 

A rec'eita da Sorocabana na linha ga 
rantida (128 kilomet ros) foi no L' se -o 
mestre de 1884 de 273 :226$610 ; a des
pesa de 174 :156$490 ; e o saldo de ré is 
99 :070$120. A receit a da linha não ga
ran tida, (58 kilometros) foi de réis . .. 
49 :412$230; a despeza de 28 :354$840 ; ~ 

o saldo de 21 :058$390. 

Não haviam sido recebidas deiinitiva
mente a s obras da est rada de ferro São 
Paulo e Rio de Janeiro, por não leI-as 
ainda a companhia concluido. de co :l - ' 

fonllidade com as exig<enÓa~ d'o gcwewo' 
provincial, na occa·sião de acceital- as 
pro'VÍsoriamente; e isso devido ao est a
do financeiro da companhia, que te ndo, 
contrahido grandes dividas pa-ra oecor
rer as despesas da construcção, torna
va-se-·lhe, principalmente necessar iojo 
sa ldar os seus compromissos para com 
os credores: 

Durante operiodo decorrido de ja" 
neiro a agosto foram transmit tidos 9.045· 
telegrammas, que produZliram a renda. 
de 8 :766$740, sendo a despesa d'ers. 
15 :549$517, e, conseguintemente apresen
tando um deficit de 6 :782$777 réi s no ba 
lanço. Acoml'anhia devia ao governo 
provincial 182 :612$862 rs.; e ao "'over-

" ~ 

no geral 4.711 :899$,394 réis. No 1.' se -
mestre de 1884, a receita montou a réi s, 
605 :703$080; a des,peza a 449 :054$573 e 
o saldo a 156 :648$507. O movimento de 
passageiros foi de 79 .390. A divida da . 
companhia na praça de Londres eleva
va-se a 6.793 :800$000, ou !ibs . 764.200,. 
garantida por 33.969 acções, elas qua os -
foram resgatadas 3.906 na importancia 
de 781 :239$,376 réis. A companhia havi , 

pago de juros por es-sa divid', .té 30 de 
s'elembro de 1884, a somma de réis ·· .. 
3.434 :831$709. 

A estrada de ferro de S. J Qão do Ri o 
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Claro aS. Carlos do P,inhal foi entrr- , 
gue ao trafego pro.visorio, desde maio 
de 1883; e, definitivamente, em 15 de 
outubro do mesmo anno. A extensão da
(judie trecho era de 77 kilometros e 280 
metros e o capital despendido de réis 
1.800 :000$000 rs. De janeiro a junho do 
1884: a receita foi de 205 :013$110; a des
pesa de 108 :144$115 rs.; e o saldo de 
96 :868$995 rs. O movimento total dos 
passageiros foi de 24.249. Foram 
mittidos 1. 651 telegirammas. O 

trans·· 
• 

mOVI-' 

menta de mercadorias importou em réis 
149 :639$930 representado por 10.412.179 
kilogr·ammas. 

A despesa por kilometro foi de réis 
1 :399$000. O prolongamento para Ara
raquara me·dia uma extensão de 49 ki
lometros e 403 metros a partir ct.e São 
Carlos do Pinhal. Os planos foram ap· 
provados pelo governo im;:>erial por de
creto n" 9 .127 de 26 de janeiro de 1884 
e inaugurados os trabalhos de construc
ção a 25 de fevereiro do' mesmo anno. 
Calculava-s·e o capital de construcção em 
500 :000$000 rs . 

. 

Em virtude da lei 
cedeu privilegio por 
nl:teiro Martiniano 

provincial que con-
60 annos ao' enge
da Fonseca Reis 

Brandão, foi contractada com o' mesino 
a eonstrucção do ramal ferre o do Rio 
Pardo. Para levar a e!feito a construc
ção das obras foi organisada uma com
panhia com o capital nominal de' réis 

'1. 300 :000$000 rs. 
A estrada de ferro Bragantina depois 

de ter as suas obras completamente p,a
ralysadas por espaço de quasi dois an
nos, recomeçou-as a 2 de janeiro de 1884. 
Alguns membros da directoria que ti
nham empenhado seus clapitaes nessa 
estrada de ferro, e não queriam per
del-os de todo, cüntrahiram sob sua 
responsabilidade pessoal um emprestimo 
de 800 :000$000, subscrevendo 4.000 ac
ções. 

emittir debentures no valor de réis ... 
640 :000$000 rs., cuja emissão realisada. 
até 1885, importava em 410 :000$000 rs. 
A assembléa provincial elevou a garan
tia de juros até o capital de réis .. 
2.320 :000$000, e reduziu o prazo da ga
rantia que era de 30 para 15 annos. O 
custo total da estrada importol\ em 1'S. 

2.388 :000$000, sendo o custo kilometri
co de 46 :836$554, quantia essa que não 
deixava dle ser avultaàa conwa·rativa
ment'e ao d.e 'Üut1[laS 'estradas de ferro, . 
na provincia e cta mesma blito!a de um 
metro. 

O numero de passageiros que transi
taram nessa estrada de f.erro, de maio 
a 30 de setembro de 1884, foi de 4.274. 
'O moviInento de mercadorias foi de-
1.228.958 kilogrammas na importancia 
de 8 :863$200 rs. A rece,ita foi de réis 
15 :682$890; a despesa de 36 :635$585; o 
deficit de 20 :952$695 rs. 

COMPANHIA DE CARRIS DE FER
RO. -- Continuava a cargo da repar
tição de obras publicas a fiscalisação da. 
companhia carris de ferro desta Capi
tal. Consideravel fôra o augmento das 
suas l\inhas; t, como conse·quencia na
tural, conferiu lucro-s taes, que as suas 
acções depreciadas de cerca d·e 50 por 
cento, rendiam em 1884 juro superior a· 
25 por cento sobre o seu valor nominal. 
Durante o anDO social dessa companhia, 
findo em 30 de junho de 1884, o movi-

. 
mento do trafego ·excedeuao do anno· 
anterior em 82.648 passageiros. 

Esse emprestimo considerado ainda 
insuffiC'iente, obrigou :i companhia a 

A receita continuou em progressivo 
augmento er1-evando-se a renda exclusi
vamente de' passageiros á somma de' 
228 :775$800 t's., que, comparada com a 
correspondente do annoanterior, pro· 
duziu um augmento superior a réis .. . 
16 :500$000. A linha de carris de ierro 
de S. Paulo á' villa de Santo .'\,maro 
partia desta Capital, rua da Liberdade, 
esquina da de S. Joaquim, e seguia pela 
estrada Vergueiro até o kilometro 2 ~ I desse ponto se afastava a linha até a es-· 
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taca 245, sendo 2 kilometros e 900 me
tros do ,ponto de partida, continuando 
.daqui por deante o traçado, ora a,p,pro
ximando-se, ora afastan'<io....lse da estrada 
·.que conduz áquella villa. Quando com
pletamente terminada, a linha seria de 
15 kilometros. 

ILLUM,INAÇAO PUBLICA. - De 1.0 
de novembro de 1883 a 31 de outubro 
de 1884 foram fabricaJdos e consumidos 
951.837 metros cubicos de gaz; a illu-

'" minação pubHca importou em reIs ... 
292 :442$116. Auctorisou-se o numero de 
267 ·combustores, dos quaes 117 estavam 
·collocados e 150 seriam opportunamen
:te di'stribuidos. A companihia de gaz 
·da cidade de Campinas funcciona va ha 
nove annos. O seu capital r ealisado era 

·de 420 :000$000, dividido em 2.100 ac-
-ções. • 

O custo das edifdcações, gazometros. 
:receptaculos, encanamento geral e lnais 
.accessorios, montava em 411 :885$101 rs. 
'Tinha um fundo de re serva, a maior 
'parte conve rtido em acções de estrada, 
·de ferro, na importancia de 36 :360$000. 
·e mais uma reserva especial no valo: 
·de 11 :947$600 rs. O seu passivo, até 30 
,de junho de 1884, data do ultimo balan
·ço, era de 84 :825$710. O seu custeamen
to g>eral havia montado, approximada
mente, a 100 :000$000 rs, por anno, su
'bindo a sua renda bruta a cerca de 
150 :000$000 mais ou m enos. Tinha 771 
1amp,eões publi.cos e ceroa; dle' 555 consu
·mid-or·es particularle". 

SERVIÇO DE IMMIGRAÇÃO.
Tendo fanecido o inspector da immi
gração Gu ilherme Rangel, achava-se esse 
serviço sOlb a dãrecção do ajudante Jo 

'inspector Antonio Alv·es P,e·reira· de Al
meida, na qualidade de inspector inte
rino . . O alojamento no bairro do Bom 
Retiro, não tinha condições correspon

.(\entes ao seu destino. De janeiro a ou
tubro de 1884 entraram 12.123 immi

,.,grantes. 

ENGENHOS CENTRAES. - O en-

" genho c·entral de Lorena, cujas obras 
começaram em setembro de 1883, ten
do sido, no dia 2S de agosto do mesmo 
anno, as'sentada a sua primeira pedra, 
foi inaugurado em 4 de outubro de 
1884. O resultado conseguido pelos seus 
machinismos e apparelhos satisfez inte·i
ramente. O engenho central d,e Capiva
ry, cuja empresa era propriedade da 
Companhia Ingleza "S. Paulo Central 
Sugar Factory of Brasil Limited", re
presentada no lmperio pelo seu dire
ctor gerente Henriqtte Raffard, era imo 
portanto. estabelecimento industrial, qu~, 

por assim dizer, com os seus annexos 
·e mais dependencias, constituia uma 
nova povoação denominada "Villa Raf
fard 11 em comm.emoração do , nome do 
seu fundador. 

A 29 de junho t eve começo a moa
g·e m, que 'sle finalisou a ' 15 de novem
bro. N essa moagem de experiencia mo .. 
veram-s'e perto de 5.000.00() de kilogram
mas de ,canna, ' que ~roduziram 15.000 
kilogrammas de assucar de varios jactos, 
restando grande quantidade de melaços 
que seriam aproveitados para producto, 

. 

inferiores e aguardente. 

CATECHESE E CIVILISAÇAO DOS 
INDIo.S. - Existiam na provincia no
minalment,e, onze aldeamentos, porém 
realmente s6 se contavam 3 a saber: 
a ldeamento do Rio Verde, com 302 in
dias ; do ltariry com 57, e aldeamento 
do Tijuco Preto com 21 indios. Eram' 
todos baptisa-dos, mas nen'hum sabia ler 
e esc'rever. Os aldeamentos • nommaes 
eram: S. Miguél, Pinheiros, Baruery, 
Ca rapucuhyba, que pertenciam ao muni
cipio d'a Capital; Itaquaquecetuba, Es
cada, M'Boy te finalmente. Queluz. Des
ses aldeamentos foram alguns. elevados 
a freguezia ,e outros a vilhi; e 'um, o de 
Queluz, a cidade, confun-dindo~'se os an
tigos indios com a população civilisa
da. Era director geral dos indios na 
provincia, o brigadeiro Luiz de Castro 

• 

i Carneiro Leão, O qual no seu relataria, 
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-Íazia s,entir, que não estando .a. repar· ! 
tição a seu cargo organisada com o 
pessoal e elementos indispensaveis, pou
cos seriam os serviços que poderia pres
taT, não obstante a sua solicitude por 
,este ra,mo de serviço. 

COM,PANHIA FLUVIAL PAULIS
TA. - Sob a direcção ·do dr. Estevam 
Ribeiro de Souza Rezende, continuava a 
,delsen vo.lv\er-ls1e ala'rg.ando o s'eu t-rafeg'Ü', 
·com o augmento do mater.ia!' lluctuan
te e outros ,elementos in-dispensaveis 

,alO 'seu ,progresso e .fins. 

Dispunha a companhia dos vapore:; 

Piracicaba, Souza Queiroz e Santo Es
-tevam; Quatro lanchas· grandes 2- qua-

-.tro pranchas, todas de f'erro. Os vapo-
ores dava~_n sete viagens redol1da~; por 
n·,-ez, com o transporte media d!2 qua
tro mil arrobas de café por viage m. A 
·estrada Buarque de Maceclo que devi" 
ligar o valle do Ti'eté nas proximlc1ades 
da correde;q do Vamichanga, 20 legu, S 

.,aba;x.) (io pc·rto de Lençóes, ao valle do 
Rio Grande, perto de S. Francisco de 
'Salles, ficou concluida ·em sua La sec
·ção, ·que partia da barranca do rio Tieté 
e ia á freguezia de S. J'ÜSé do Rio Pre
to, em' distancla de vinte leguas ap

'-proximadamente, faltando apenas unla 
ponte sobre. o ribeirão S. Lourenço, 

·que deveria ser logo terminada anre-. .) -
s'entando excellentes condições para 
transito de carros. Essa estrada que 

·tinha por fim ligar dois importantes 
-rios navegaveis e sobretudo por em mais 
immediata communicação o inter-ior das 
provincias de S. Paulo, Minas, Goyaz cC 

Matto Gros's-0, por uma via de curta 
distancia, devia merecer toda a atten

. ção da ass·embléa, visto como interessa
va consideravelmente a companhia flu
vial, e ao desenvolvimento daquellas re
giões centraes, das provincias alludidas. - . 

. que· tinham de fazer a sua exportação 
e importação pela rderida estrada e pe

Jas vias fluviaes. J 

LOTERIAS DO YPIRANGA. - Ten- I 

do a· commissão das foteria, do Ypi
ranga proposto á approvação desta prc
sidencia um novo plano para a extrac
ção das duas ultimas séries da 2." lote
ria, deconformida'de com o art. 1." da 
lei n: 49 de 6 de abril de 1880, por acta 
de 2 de -outubro, o presidente approvou 
o novo plano apresentado, reunindo em 
uma só as duaIS séries referidas. Por 
a-cto de 17 de dezembro de 1884 foi no
meada uma commissão composta do dr. 

chefe de policia, director geral de obras 
publicas e engenheiro Eusebio Stevaux 
afim de examinar e dar parecer sobre a 
nova machina. _ Indepetufencia - cons
truida nesta Capital, e destinada á ex
tra'cção das loterias do Ypiranga. 

CAES DE SANTOS. - Por acto de 
28 de junho de 1884 foi encarregado o 
engenheir-o Manoel Ferreira Garcia Re
dondo de proceder a novos estudos so
bre o plano do ca'es, tomando p-or base 
o plano B do engenheiro Roberts. 

OBRAS PUBLICAS. - Os serviços 
auctorisados no periodo decorrido de 
1." de novem.bro de 1883 a 31 de outu
bro de 1884 importavam em 357 :838$118 
réis. Continuava a cargo da repartição 
o serviço de abasbecinlento de agua á 
cidade. O dr. Luiz Carlos de Assum
pção, antecessor do dr. José Luiz de 
Alme,da Couto, em observancia ao art. 
l.' e ar!. 54 da lei n.· 59, de 25 de abril 
de 1884, por ado de 5 de julho, suppri
miu os disltrictos dle obras publicas, e 
mandou contractar 5 ,engenheiros que 
fiscalisassem todas as obras' da provin
cia. O numero não era bastante; devia 
ser elevado a sete. 

O presidente propunna esta distribui
ção de verbas para obras publicas no 
exercido de 1885-1886; ser-viços na ca
pital, 120 :000$000; e'stradas, 297 :477$780; 
pontes, 120 :758$875; cadeias, réis .... 
233 :121$234; matri",es, 89 :200$000; total, 
860 :557$889 n. 

COMPANHIA CANTAREIRA E EX
GOTTOS. - Ao começar este capitulo. 



disse o pres'idente cumprir um deveI: 

manifestando a sua 

respeito dia utilidade 

franca . '-oplmao a 

desta companhia. 
o simples enunciado, att inente a S ,

,,. - ' ." 

viço qure intimamente se prendia a uma 
da's mais uteis necessidades do povo, 
cam'o seja - o abastec1mento d'8.:;;lla; 'e 
outro ramo que, altamente interessava á 
salubridade publica - o serviço de ex
gottos , por ,si só bastava para signiiJcar 
sua importan"Cia; e, ainda, o direito tJue 

tinha ao apoio dos poderes publicos 1'1'0-

vinciaes - legislativo, municipal e ad
minisÍ'rativQ. 

O con sumo total era, ultimamen te, de 
cerca de 25.000 lifros d'agua, por dIa. 

O supprimento d'agua já era feito pela 
, 

syste>ma de hydromletro na quant idao" 
que o comprador queria, e pagando eUe 
apenas o qu e consumia. A necess'idarde 
dessa medida estava justificada pelos fa
ctos. Para tão feliz resultado haviam 
concorrido as m edidas compl1en1entares 

,tomadas pena dir'ectoria da companhia, 
taes como o fornecimento de materiaes 
e mão de obra para a canalisação d'a
gua, por ,preços extrenla·mente modicas, 
a adopção de pr eços infimos (150 re i; 
por 1.000 litros ou 50 barris) para 'JS 

volumes consumidos além de certo l i
mite, e por üm a desistencia do aluguei 
<los apparelhos medidores. No decurso 
do anno de 1884 foram experimentados 
207 kydrometros, aferidos 206, e rejei
tado 1. O serviç'O de exgottos funccio
nava regularniente 'em todos os distri
ctos. A canalisação geral era inspeccio
nada pelo menos uma vez por mez, em 

tados os <:ollectores secul1'd'arios, que or
dinariilJmen te foram encontrados pelo 
e"genheiro frscal, banhados por abun
dante corre'nte d'a.gua e COln os ventila
dores bem providos de ca rvão. Achavat!>c 
se ligados , á canali s'ação geral e provi
dos de apparelhos sanitarios 4.002 pre
dias. 

Com relação á lavagem de exgottos, 
a Camara Municipal da Capital havia 
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iormlílado p03turas que foram 5ujeitas , 
á approvação da assembléa , regulando , 
a serventia delles por parte dos parti
cula r es. 

Quanto á questão de ventilação da . 
rêde subt erranea por systema base,ado . 
sobr e a applicação do calor, a compa
nhia estava dispos ta a proceder ás ne
cessarias experiencias a respeito logo 
qu e se desômbaraçasse· de compromissos. 

mais necessar ios. Foram apresentadas e· 
satisfeitas d,esde o mez de fevereiro a t é 
outubro de 1884 as segu'intes reclama
ções : falta d'agua 263; ohstrucção d'e ' 
exgottos, 130; demora na ex'ecução de 
obras solici tad as, 76; outras causa s , 44; . 
total, 513. 

ES'l'ABELECIMENTOS , DE CARI
DADE. - D o relataria apresentado pelo 
respectivo provedor da Santa Casa de 
Misericord ia de Santos, em reunião da 
irmandade no mez de junho de 1884" 
constava a existencia até aquella 'da ta 
de 302 ' irmãos. O estado financeiro ela, 
irmandade não era lisongeiro, lucta va , 
com difficu lda<les para manter-s e, por
que crescendo a sua despesa com a 
affluoencia de enfermos ao hospital. a ' 

• • 
r·ece lta continuava a ser escas sa. O mo· 
vimento do hospital de julho de 1883 a 
junho de 1884 foi o seguinte: foram, re- · 
colh idos e tratados, 978; falleceram, 132; 
sa'biram, 801; existiam, 45, 

Os donativos feitos por particulares 
no anno compromÍ'ssal de 1883-1884 ele-, 

somma de 840$0.40, ,além de · • YOU-se a 
rOup<l!S e · outros objectos. 

S egund.o O balanço do referi<lo an110, 
a receita foi de 75 :269$960 rs. e a des
pesa de 43 :635, resultando um sa ldo 
de 31 :634$760. 

O hospita l de Misericordia de Libatu
ba achava-se fechado por falta de re-

• cursos, pOJS constando o seu patrimo-

nto da casa em que funcciona va e ue 
quatro apolices da divida publica, de um ' 

I 
conto de réis cada uma, e que produzia 
um rendimento annual de duzentos e ' 
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qu aTenta mil réis, não podia com est e I 

lünita-dissimo recurso prestar-s'e ao fiu\ 

para que foi creado. 
O hospital de lazaros de It ú que des 

<le 1878 de ixa ra de funcc íonar pelo es
tado de ruina a qu e· ficaram . reduzidos 
seus edificio s, foi oom O auxilio do co· 
fr>e provincial e da pequena renda de 
seu patrimonio restaurado, sendo reaber

to no dia 21 de setembro de 1884. Com 
o restabelecimento das obras antigas e 
construcção de outras novas, ficou elle 
com acoommodações para receber de 30 
a 3S do ente s. Em 1884 tinha dois a sy
lados. 

O que havia de mais notavel a r es
pei to da Santa Casa de Misericordia da 
'Capital era o seguinte : 

O hospital novo do Arouche, prin
-cip iado em feverei ro de 1881, começ'J" 
a receber enfermos em 'julho de 18g4, 
ficando completamente desoccupado em 

.agosto O velho hospital da rua da Glo
ria. Depois da' mudança, o nUme·ro de 
enfermos a1.1gmentou progressivamente; 
e , por conseguinte, a des pesa, sem qu e 
-na receita se verifiea ss<e o corr-esponden-

te aug mento. J 

A despesa mensal excedia senlpre a 
3 :000$000, de sorte que sómen!e esse hos
'p ital absorvia toda a receita da Santa 
Casa, que rara s vezes ja além de réis 

38 :000$000 annuaes. O novo hospital do 
.Arouch e ainda não est ava perto de me
tade daeJOecução do plano; e já ha via:!. 
si,do disp endidos poúco mais ou menos 
450 :000$000. 

D e harmonia com o inici ador do asy lo 

de mendicidade, o dr. H yppoli to Au · 
g usto de Camargo, trat ava-se de esta
belecer provisoriamente o as ylo no hos
pital velho da rua da Gloria, encarre
gando-se a Santa Casa da administração 
<lo novo Inst it uto, se a provinda e a 

--('amara munic ipal, por qualquer fórm a 

.assegurassem o fornec imento da quan-
., . 

-tIa preCIsa para o cu st e IO, e pagamentz, 

"do aluguel do edificio. 

E stava, d·es<le algum tempo, resolvido 
pela Santa Casa, mudar-se o hospital 
dos iazaros, sito á rua dr. João Theo
doro, para outra lOlCalic1ade, proxinla 
do novo hospital do Arouche. Enci'.r re
gava- se a Santa Casa de cr iança~ t'xpos

tas até a ída'<ie d e 7 annos; e com : S ~Ü 

despendja annualmente, ma is ou m e-
•• 

nos, 4 :000$000. O numero de expo:.LO S 
havia augmentado, oscillando en t re 4') 
~ té 50. Fundada em 1880 uma esc.oJa 
externato para · ln eni nos , junto do all

l isa hospital da rua da Gloria , funcc io
na va eonl grande aproveitamento a in

da depois da mudança dos enfermos 
para o do Ar oudh e. 

Em cUlTIprinlento do que impuzera "3-

ass embléa provin cial, quando consignou 
os 200 :000$000 do Ypiranga para as 
obras do novo hospital, a San ta Casa 
pre. t e- n dia nã o sóment e conservar a. esco

ia externato da ru a da Gloria, ma s tam
beln abrir ,outro para meninas n o Arou

che, e ll1ais tarde, quando fass'e poss ive1, -
internatos para ambos os sexos. Desde 
novembro de 1880, possuia a Santa Casa 

• 

l ma empreza fun eraria privilegiad a ; e a 

.inaJ". tinha com grande aproveitam ento· da 

população, qu e muito mais bara to paga

va o serviço fUll'erario, 

A Santa Casa de Itú continuava sob 
a adminis tração das irmãs da Cong re

!(: câo de S. José. Fizeram !la edificio do 
h o~p !tal varias m elhoramentos , tran'sfor
l i); ,ndo-Q nU1TI vis toso e commod o a syl0. 

O seu patrimonio no triennio de 1879 a 
1881 era de 482 acções da estra<la de ferro 
I tu. na, sendo 387 do tronco e 97 do ra
:nal. produzindo as do tronco a somma 
dc rs. 13 :203$340 no mesmo período de 
terrpo. Pelo balanço fechado em 7 de ja
neiro de 1882, verifIcava-se que naqueUe 
" nno foi a r eceit a d·e 30 :243$505, ea des
geza de 28 :900$200, res ultando um saldo 
de I :343$305 rs. Segundo o mappa en
viado, o movimento do hos pital de 1.0 
1381, foi o seguint e : existiam em 1.0 de 
jan eiro, 25; entraram, 506; sahiram cura-
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dos, 402; falleceram, 115; ficaram em 
tratamento, 14. 

HOSPICIO DE ALIENADOS. - O 
Hospicio estava sob a direcção do sr. 
Frt derico Augusto de Alvarenga e con
tinuD va a prestar os -serviços inherent,es 
ao fim de sua instituição. A estat isti::a 
geral do estabelecimento, desde a data de 
,ua fundação (14 de maio de 1852) a té 
31 de outubro de 1884 foi a seguint,e: 
entnaram, 1.577; sahiram curados, 494; 
sahiram não curados, 111; falleceram, 
789; existiam em 31 de ou tubro de 1884, 
183. 

SEMINARIO DA GLORIA. - E ste 
estabelecimento a cargo das irmãs de 
S. José, continuava a prestar os ser
viços determinados pdas leis de sua 
instituição. Continha 100 educandas, nU
m e:" fixado por disposição legislativa. 

PENITENCIARIA. - A fundação des 
te carcere, destinado aos cond'emnados 
á prisão com trabalho, foi decretada 
pela lei prov inci al n.' 76 de lO de março .. '. de 1837; sua construcçao começou, no 
anllO s'eguinte, mas só a 6 de maio de 
1852, foi inaugurado. 

Desde a data da s ua fundação at é 31 
de outubro d'e .1884 teve o seguint e mo
vimento: entraram, 1.309; cump'riram 
se"tença, 737; falleceram, 255; loraÍll re
movidos, 146; existiam, 172. 

CULTO PUBLICO: - A"hava -se " 
ürovincia dividida em 163 fregue zias, .) - ' 

capellas curadas e um curato. Das fre-
guczias 156 ti nh arn instituição canonica 
e 7 ainda não ·tinham si.lo in,stituida" . 
Das instituídas 13 estavam vaga's " 1~3 
providas. 

NATURALISAÇAO. - De 4 de;e
l embro a 30 de novembro de 1884 man
dou o presidente passar cartas d~ na tu
ralisOição a 46 estrangeiros. 

FACULDADE DE DIREITO. --

• • ••• o templo onde a .mocidade la ltl1C la r~ se-
nos arcano's da sciencia; devido, porélll,> 
aos esforços do director conselheiro An- · 
dré Augusto de Padua Fleury em 18S+ 
estaVl\ quasi qu e completamente res tau-' 
rado, apresentando bom aspecto. 

M·atriculaTam-se no anno d'e 1884 quí-. 
nh rntos e trinta e cinco estudantes dei- 
xando de fazer acto 152, sendo examina
dos sómente 383. Dos 383 que concluíram, 
o ".cto: ficar am inhabilit ados .Jó e fo
r<im approvados 347. Receberam o grau : 

•• • • de bacharel em SCl e nClas SQClaeS e )u- · 
riclícas 103. 

Possuia a Faculdade de Direito uma 
bibliotheca com 4.468 obras em 15.84T 
voltlmes,a saher: 751, de theologia; 
1.017, de jurisprudencia; 1.115, de scíen- · 
" ias e artes; 514 de beBas letras; e 1.071. 
de historia e geographia. 

COLLEGIO DE S. LUIZ EM ITU'. 
- Funccionava em um·a chacara espaço- .. 
sa na ex tremidade do lado oriental da cio 
dade de Itú. O edificio era muito vasto" 
e construido com salas e dormitorios de" 
!;rardes proporções. De 1880 a 1884 func
cionou sempre com 400 alum nos, cujos ' 
cursos seguiRm a .pp-r-oxdmadam!emte 0 -, 
üro"ramma do collegio P edro n, ensi-, . ~ 

n ;.t 'fdo-se, porém, s'eparadamente o gre
go, -italiano, allemão, phys·ica e musica., 
Possuia O colleg io uma bibliotheca e um, 
g~bjnete de physica . e chimica regular
t1i ent (: 0rganisado. 

COLLEGIO DE NOSSA SENHORA .. 
DO PATROCINlO. - E ste coBegio" 
lundado na cidade de Itú em 1858, pelo 
linado bispo d. Antonio Joaquim de" 
Mello funccionava sem interrupção ten
do tido sempre o numero de alumnas 
que o local podia accommorla'L Em 1894 · 
as pensionistas foram 176 e as orphãs 
52. Tinha uma escola externa gratuita, ··, 
freqllentada por 230 a 240 alumna"s. 

BIBLIOTHECA PUBUCA. - A fa.!-
Achava-se o edificio ond'e ella iunccio- ta de uma bibliotheca publica nesta Ca-
'l :lva, de tal modo estragado, que ma is ' pital onde pudesem encontrar meios Pia: " 
parecia uma casa abandonada do 'lae I ra o culti va do espíri to, os que queriam: 
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e precisavam se ílIustrar, cera realmente 
mll:to s-ensivel. Não dispondo, em geral, 
os que estudavam, de recursos para te-, 
n.;ffi á sua di spos ição e alcance livro , 
r-ela-tivos aos diff.eren.t-es ,amos dos co
nhecimentos humanos, era uma necessi
dade imprescindivel abrir-lhes as portas, 
facilitando, quanto fosse ;possivel, as âS

pil'ações dos que se quer iam illustral. 
MUSEU PROVINCIAL. - Era sen

sivel a falta de museu publico. Haven
d~ porém um de caracter particular, re
gularmente organisado, e pertencente ao 
coronel Joaquim Sertorio, onde existiam 
colleccionados grande numero de exem
plares curiosos e de obj ectos raros dos 
diversos reinos da natur·eza, de maior e 
menor importancia; pedia o presidente 
aos membros da assembléa que o ha
bilitassem, se ,achassem conveniente, 
CDlno lhe parecia, -com .os meios neces 
s-arios para _a'CIquiril-o, afim de Sle,r con
vert~do em mus'eu provincial. 

- VARZEA DO CARMO. - O especta
cu lo que na estação, principalmente 
chuvosa, se contemplava nos terrenos 
ex ',tentes na Capital, tornados summa
mente alagadiços pela obstrucção do r io 
T:eté e fa lta de ~analisação de seu af
fh ef. te o Tamanduatehy, impunha a ne
cessidade de medidas instantement-e re
clamadas pela hygiene publica e, ainda, 
pelo ahl!fgame-nt-o le aformos-eamento da 
cidode. 

Com a fm,quencia de chuvas tor-r-en
Claes, ás quaes succediam dias de ele
v-adissi1nlo cal'or, os lagos, acddental~ 

mente formados, constituíam fócos de 
• • • • 

:r111aSlUas, que mUlto concornanl para VI-

ciar _a atmosphera, alterando e aggra
vando a constit uição m edica pelo pre
áClnoinio das febres paladosas. Envidar 
todoe os esforços para Qu e, por um 
p.r ocçsso regular de saneamento, se con
s-eguisseo des:apparecimento dess-e fóco 
dde~erio , era um serviço importantis s i- 1 

-mo prestado a esta Capital. 
O aterro das varzeas do Tieté e T.-

! 

manduatehy, Que seria o mais completo
melhoramento, dessa parte da cidade, e 
QUt corresponderia á exigencia da hygie
ne (publica, dQ embe:llezamento e da 

, 
maior agglomeração daquella area; re-
clama va despesas crescidas, qu·e não,· 
poderiam ser realisadas, pela essembléa_ 
e a cama~a municipal devido ás circums-
tancia s iinanceiras do governo 
cial -e da municipalidade. 

• 
prOVJl1-

Era necessario ins ist ir na continuaçâo> 
pertinaz do serviço iniciado pelo 'pre
sidente Barão de Guajará de desobstruir 
o no Tiet é. 

THESOURARIA DA FAZEND,\ .. ~ 
Os balanços e quadros estatist icos of
ferecidos com a respectiva informação, 
pelo inspector da repartição demonst ra
v,,,,, - que a receita arrecadada que foi" 
no eXercicio de 1880-1881, de réis .... 
8.160 :145$314, alcançou no exercic ;" de 
1683-1884, a somma de 8.801 :725$912; Que 
c:L arrecadação dos .principaes impo stos" 
qU,e constituiam a renda do inteno". es·· 
cripturada no exercicio de 1883-1884. a t
tingiu a somma de 2.254 :810$025; que 

-
, o rendimento da Collectoria da Capital, 

ela importancia de 445 :758$487, no exer
cício de 1880-1881, passou a ser de rs. 
501 :062$987 no de 1882-1883 ; Que a "en
,Ia da Alfandega de Santos, sendo de 
S. ~76 :043$975, no exercicio doe 1881 , fui 
de 6.291 :626$288 rs., no de 1882-1883 ; 
que nos -exerci cios de 1881-1882, até se
tembro de 1884, escripturou-s-e, sob o ti-o 
tulo, cobrança da divida activa, a quan
t ia de 177 :553$342, sendo 15 :629$477 por 

cDbr,ança amigavel, e 161 :923$865 por 

executiva; qu e, finalmente, haviam sido. 

feitas com muita regularidade, e ~ll1 d-' 

ira avultada, o .movimento da caixa ge

ral, a substituição -de notas recolhidas 

e dllacera-das, o movimento de fu ndos. 

entre o Thesouro Nacional e a Thesou

raria . as remessas ao Thesouro Nacio
nal por conta do troco de moe-dias de· 
bronze, e os supprim entos ao Thesouro, 
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provincial para pagamento 
licial destacada . , 

da força po-

As estações arrecadadoras da renda 
gera; na provincia constavam da Thc
souraria de Faz'enda, Alfandega de Sano 
'tos. 4 mesas de Rendas, 61 CoUectorias 
e 39 Agencias. 

FINANÇAS. - Era esperançOS0 c, 

estado das finanças provinciaes. Pelo ba
hn,o do exercicio d·e 1883-1884, foi or
çada a re<:,eita em 3.743 :460$621, subin-

·do 2. receita arrecadada a réis ...... . 
3,785 :791$485, apresentando um excesso 
di' 42 :330$864. Este accrescimo de renda 
era excIusivam'ente devido ao mais im
portante e quasi unico producto de ex
portação da provinda, o café, e a alta 

do 5 eu preço official. 

A . despeza do mesmo exercido foi 
fixada em 3.743 :460$621; 111as, S0111111an
do suas differentes verbas, não dava111 
exactamente essa quantia porénl a de 
3.763 :164$621; foi nessa ultima que se 
considerou auctorisada, tendo vindo ;; 
-r·ea-lis:ar~se na im-portanda de ré.is ... 
.3.407 :923$629. Foi assim Jl1ienor a d·es
peza do que a auctorisação eUl réis .. 
355 :240$992, differença, que s~ explica", 
-comparando as sobras de umas v'erba3 
no valord,e 611 :780$416, C0111 a insuffi
ciencia de outras no total de 256 :239$424. 
A provincia era credora de 185 :555$049. 
e devedora de 7.003 :519$215. 

OCCURRENCIAS DA CIDADE DE 
SA~JTOS. - Chegando ao conhe-cimen
to do presidente, por communicação ver

'bal do dr. chefe de policia, que havia 
exaltaç.ão de espiritos ,na cidade de 

• 
Santos, motivada pelo facto de pre-
iencler a Companhia City of Santos Im
proveme-nts, regularisar a distribuição 

·de ogua, de conformidade com o addita· 
mento celebrado com a Camara Muni
cipal, em 15 de novembro de 1884, por 
virtude do qual soHria mudança o sys

·tema -de fornecimento aos particulares, 
·determinou eUe áquella auctoridade que 
s·e dirigisse á mesma cidade, afim de 

verificar até que ponto eram fundados 
os receios de perturbação da ordem pu-

!llic". 

AI1 chegando. o chefe de policia, no dia 
l:) de noveln.bro, por. informações do 
cõsr)ectivo delegado de policia, dr. juiz 

• 
municipal e dr. promotor publico da co-
mar\ca, convenceu-se de que não prose
;;uir,do a Companhia nos trabalhos já 
;,-,:ciados da regularisação, nenhum re
ceio fundado havia de disturbios. Ora, 
por declaração do g,erente da Compa
nbia ficou certo que semelhantes tra
))alhos nã:Q SerialTI recomeçados) sem 

(Jue estivessle presente o ffi'esmo chefe 
de ,policia, que só do dia 23 em deante 
pretendia regressar á cidade de Santos. 
.'1." 9 horas da noite do dia 23,. porém, 
chegou ao presidente um telegramma do 
ctelegado daquella cidade, communicand0 
,'edr. chefe de policia que cerca de 
tr,es mil pessoas andavam pela cidade, 
'1""l-rando os combustores da illumina
rJiO publica, os -chafarizes publicas, os 
[" Ides da Companhia, alguns dos quaes 
foram arrojados ao mar. 

Não c·essando os desacatos, s~gUlra~l1 

á 1 hora da madrugada, em trem espe
cial, o chefe de policia acompanho do dê 
Ii!na força de 56 praças de infanteria d, 
linha, sob ocommando do capitão Ma
I1c·el Euphrasio dos Santo, Dia;. é que 
foi reforçada .110 mesmo dia com 16 
ptaças de cavallaria, ao mando do' te
nente Bellegarde. Não foi preciso para 

manter a ardemo emprego de qualquer 
meio violento. Exceptuados os damnos 
camadas na illuminação e chafarizes pu
blicas, bondes e casas, avaliados em réis 
13 :089$000, nenhum outro mal houve 2 

lamentar-se, pois os desord·eiros limita
ram seus attentados aos objectos refe
ridos, não tendo havido nenhnma ag
gressão pessoal. 

Palacio do Governo 
I de janeiro de 1885. 

I 
de S. Paulo, 10 

I Dr. José Luiz de Almeida Couto_ , 
- . <, 
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BIBLIOGRAPHIA. - S'ob,te o dT. 

Jo sé Lu iz de Almeida Couto só existem 
estudos de r evistas medicas e ar tigos 
de jorna.es da época do seu fallecim en
to. As suas obras, porém, são mu itas !': 

Impor tantes como s·e pÓ'de vêr pela re

lação abaixo: 
- Qual a origem dos vermes dos in

testinos dos recem=nJascidos; meios em
pregados na cura dos ferimentos intes
tinaes; influencia doS! effluvios panta
nosos - Bahia, 1857. 

- Hematuria endemica dos paizes 
quentes - Bahia, 1872. 

- Considerações pathogenicas e etio
logicas sobre a dysenteria - Bahia, 
1873. 

. 
- Lições de clinica medica e therapeu-

tica. - Bahia. 1888. 

• 

• 

--- - .-

- Memoria dos successos mais nota
veis da Faculdade Medica da Bahia -
Bahia, 1890. 

- Discurso de abertura do curso de 
niateria medica e therapeutica - Bahia, 
1874. 

- Considerações sobre o emprego do 
sulfato de quinino na variola - Ba
hia, 1875. 

- AlgnS! ,""sos de cura da pustula ma
ligna com o emprego de folhas de no
gueira - Bahia, 1876. 

- Endarterite 
1887. 

deformante - Bahia. . . 

- Si é contra indicada a administra= 
ção de sae. de quinino durante a gravi= 
dez - Bahia, 1888. 

Além destas obras deixou relatorios 
• • 

discursos mU'll1qpaes e 

polit icos, historieos e scientificos pro
fer idos nas assernbléas leg islativas e 
institutos . 

--- -



João Alfredo Corrêa de Oliveira 
• 

48.0 PRiESIOENTE 

(De 19 de Outubro de 1885 a 26 de Abril de 1886) . . 

• 
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• IOAO AL.FREDCJ CC) R P.l~A DE OLIVEIRA 



JOÃO ALFREDO CORRêA DE OLI
VEIRA, filho de Manoel Corrêa de Oli
vei·ra Andrade e de d. J oanna Bezerra 
de Andrade, nasceu a 12 de dezembro de 
1835 no engenho de S. João de Itamaracá 
provincia de Pernambuco. Casou-se 
em 21 d·e {ever-"iro de 1857 com d. Ma
ria Eugenia da Cunha Rego Banas, 
sua prima, filha dos barões de Goyana . 
F ez seus estu!dos primarias COll1 o pr0-

fessor padre Pe·dro da Silva Brandão, 
passando-se depois para a Cidade de 
Olinda, onde comp,etou seus estudos 
pr·eparatOrios, sob a direcção do dr. José 
Lourenço Meira de Vasconcellos. 

Em março de 1852 matriculou-se no 
curso de sciencias juridicas e sodaes, 
que então era na meM"-~_ c;dade de 
Olinda, mas ·bac'har·elou-~." na cidade do 
Recife, para onde fôra transferido ' 0 

mesmo curso. Recebeu o titulo de ba
charel em 6 de dezembro de 1856, e de 
d'outorem dineito a 14 ete dezembr'Q de 
1858. Nesse anno · foi nomeado promo
tor publico da capital de Pernambuc'O 
pelo presidente- Manoel F-~lisardo de 
Souza e Mello_ 

Quando ainda 
anno de d ireito , em 1855, foi 

do quarto 
eleito depu-

lado !provinc ia l de Pernambuco, sendo 
seu diploma annullado por fa lta de eda
de. De 1858 a 1861 foi deputado provin
cial e em 1876 presidiu . á ass embléa le
gislativa da sua provincia natal. Depu
tado geral em 1861, em 1869 e 187í, con .. 
quistou larga influencia politica. Presi
diu á provincia do Pará em 1869; no 
g·abinete do rnarquez de S. Vicente, 29 

'd" 

de set·embro de 1870, occupou as pastas 
do im.perio e agricultura. 

• 

Continuou como min!stro do lmperio 
no gabinete Rio Branco, 7 de março de 

• 

1871. O minis teria Rio Branco retirou-Be 
do poder a 25 de julho de 1875. Nesse 
mesmo anno, 20 de novembro, acceitou 
o cargo de director da Faculdade de Di
reito do Rec ife, e foi escolhido senador 
do imperio em 4 de janeiro de 1887. 

Em 30 de agos to de 1885 fora esco
Ihi1do ,presidente da provincia de São 
Paulo, sendo nomea'do conselheiro de 
estado ' extraordinario em dezembro de 
1886, ca rgo em que logo d·epois teve ef
fec tividade, entrando assim para o nu
mero dos doz·e conselheiros que consti
tuiam o Conselho de E stado do Im-

• 
-peno. 

Sobre este eminente estadista o jor
nal - Rua do Ouvidor - , em 28 de 
julho de 1906 publicou o artigo que abai
xo se tr.ans-creve e cujos dados são ver
dadeiros, o qu e poss o affirmar, baseado 
em d·ec1arações fidJ<dignas. 

"E' com verdadeiro orgulho que 
a - Rua do Ouvidor - estampa na 
pagina de honra do seu numero de 
hoje o retrato do eminente e glo
rioso esta-dis ta brasileiro conselheiro 
dr. João Alfr-edo Corrêa de Olivei
ra. Nome tão querido quanto res-
peitado, não só entre os seus com
patriotas como entre os extrangei
ros, o dr. João Alfredo soube de tal 
modo impor-se ao apreço, á estima 
-e á admiração de todos, qu-e seria 
superfluo tudo quanto publicassemos 
nestas columnas, no afan, embora 
nobre e digno, de pôr em destaque 
a sua -brilhante persona-lidade. 
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. Não o faremos, pois. As nossas 
pala vras, as nossas phrases,. por me
lhores roulPagens que lhes empres
tas·se a nossa pouco fertil imagina
ção, nada e>oprimiriam diante da 
simples enumeração dos seus gran
des e inolvidaveis serviços á· Pa
tria. O que dissessemos seria sem 
valor perante a n arração, embora 
de~pretenciosa e singe[a, da sua vida 
trabalhosa e utilissima. Narrar por
tanto, só o que sabemos de sua 
eústencia toda gasta no serviço pu
blico; expor concisamente o que eIlc 
tem feito, sem commentar os acon
tecimentos politicos em que tomo" 

. parte activissi.ma e com O mais no
bre despr.endimento, é quanto basta 
para que os que, porventura, não 
conhecem a honrosa historia da sua 
-existencia, poS'sam avaliar do seu 
alto valor moral e inteIlectual. 

Lei-a apenas é quanto basta para 
se conhecer o valor des sa intelli 
gencia de escol .e a rija tempera des
s,e caracter. E' UI)l bras ileiro que 
honra o seu paiz natal e, felizmen
t e, por gloria delle e de todos os 
brasileiros., elll qualquer pa rte em 
que o seu nome é pronunciado, não 

• • 
ha quem não tenha uma palavra d. 
admiração. 

Parece que uma . au reola lhe en· 
volv·e a fulgurante pe rsonalida.de. 
Digamos, pois. com toda a singe
leza e de accôrdo com os aponta
m entos que pudemos colher em agra
dabili ss ima palestra com um intimo 
amigo e antigo companheiro de lu
c t<l!S políticas do grande brasileiro, 
o que já tem eHe feito em pról do 

. 
nosso progresso e da nossa civilisa--.çao. 

F alem, simplesmente, os aponta
m en tos obtidos: João Alfredo Cor
rêa de Oliveira, filho legitimo dos 
pranteados Manoel Corrêa de Oli
veira e Andrade, senhor dos engc-

nhos U ruaé e Mariuna, na comarca 
d·e Goyana (Pernamhuco), e d. Joan
na Bezerra de Andrade, nasceu no 
engenho "São João", propriedade e 
residencia de seus avós maternos, enl 

12 de dezembro d·e 1835. 
Fez O'S sell'S es tudos primarias na 

easa paterna, ultimando-os na cidane 
·de Goyana sob a direcção do di,
ti·neto .professor padre Pedro da Sil
va Brandão. 

Com este mesmo illustre sacer
note a pr·endeu latim e francez, pas
s·a·ndo em 1849 a sua educação in
tellectual e moral a ser dirigida pelo 
<ir. José Lourenço Meira d e Vascon
cellos, na cidade de Olinda. 

Em março de 1852 · matriculou-se 
no 1." anno do curso de sc iel1cia~ 

juridicas e sociaes da mesma cidade 
e . concluiu-o na cidade do Recife, 
para onde foi o mesmo curso trans
ferido com o titulo de Faculdade de 
Direito, pela r'eforma do ministro 
P edreira, e em 6 de d·ezembro de 
1856 formou-se bacha,.,ell ·em dif'eito 
doutor.ando-se a 14 de dezemhro· die 
1858. 

Nesse anno de 1858 foi nomeado 
promotor pu·blico do Recife, a belh 

• 
ca·pital de Pernambuco, pelo então 
presidente Manoel Felizardo de Sou
za e Mello. 

Em 1855, quando es tudante do 4,· 
anno de direito, foi ele ito para a 
assel11bléa provincial de Pernambuco, 
s'endo seu diploma a1nnullado por 
falta de edade. 

Já ne'sse tempo era politico mili
tan te a'hi e escrevia para diversos 
jornaes . De 1858 a 1861 foi depu
taoo p.rovincial e tornou a s·er dlepu
ta do provincial e presiden te da as
sembléa em 1876. 

De 1861 a 1862 e em 1869 e 1877 
foi deputado ge ral. Em 20 de ou
tubro de 1869 foi nomeado presi
dent e do Pará. Em 29 de setembro 
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de 1870, no gabinete do Marquez 
de S. Vicce,nte, foi nomeado minis
tro do Imperio e occupou interina
mente a pasta da agricultura, des
,de 20 de novembro a 7 de março de 
1871. 

Em 7 de março de 1871 continuou 
como ministro' do Imperio no gabi
nete Rio Branco, occul'ando sempr,e 
,essa pasta até o fim desse minis
teria, que se retirou do poder a 25 
,de julho de 1875. Em 20 de novem
·bro desse anno acceitou a nomea
ção d'e director da Faculdade de 
Direito do Recif'e e em 4 de janei
,TO de 1887 foi escolhido senador do , 
Imperio. 

Em' 30 de agosto de 1885 era pre
sidente de S. Paulo e 'em 4 de de
zembro de 1886 t'eve a nomeação de 
conselheiro de estado extraordina

Tio com exie,reicio immediato. 
Promovido a conselheiro de estado 

effectivo, ,entrou ass·inl para o nu
mero dos 12 conselheiros que cons
,tituiam o Conselho de Estado do 
Imperio. 

Quando veio a Republica, os con
selheiros de estado ordinarios eranl: 
Marquez de Murityba, Viscond,e de 
Cruzeiro. Paulino José Soares de 
Souza,- Ma'no-e1 Pinto de Souza Dan
'tas, Marquez de Paranaguá, Viscon
de de Ouro Preto, Visconde de Si
n;mbú, Visconde do Bom Conse-

" 'lho, Lafayette Rodrigues Pereira, 
João Alfredo Corrêa de Oliveira, 
Manoel Francisco Corrêa e Viscon
de de S. Luiz doMananhão. 

Destes são vivos - Paranaguá, 
Ouro Preto, Lafayette e João Al
fned{), além d.a Princeza ImpieT,i'al e 
do Principe Conde d'Eu, que toma
vam parte nas consultas, além dos 
12 de numero. Eram extraordinarios: 
- General Viscond'e Beaurepaire 
Rohan, Domingos de Andrade Fi
·gueira. Gaspar da Silveira Martins, 

-

.' ;'. 

Visconde de Cavalcante, Manoel An
tonio Duart,e de Aze">'edo, Oleglario 
Herc-ulano de Aquino e Castro, Pe
dro Leão Velloso, Felippe Franco 
de Sá, Joaquim Delphim Ribeiro da 
Luz, José da Silva Côstae General 
J o'sé Vieira Couto de Magalhães, 
tendo morrido pouco antes da Re
publica o conselheiro Francisco Be
lizario Soares de Souza, que com
pleta va o numero de 12. 

Em 10 de março de 1888 foi no
meado presidente do conselho e mi
nistro da fazenda, do ministerio 
abolicioni'sta, que era composto dos , 

seguintes srs : senadores Vieira da 
Silva, ministro da marinha; Thomaz 
C:o,elho" ministro 'd'a guer.ra, e An
tonio Prado, ministro dos estrangei
ros, deputados Ferreir,a Vianna, mi-. 
nistro da Justiça; Costa Peréira, 
ministro do Imperio e Rodrigo Sil
va, ministro da Agricultura. 

Em 21 de fevereiro de 1857 ca'sou
se com sua distincta prima d. Ma
ria Eugenia, filha legitima do Barão 
,e Baroneza de Goya'na. 

Deste consorcio teve 11 filhos dos 
. 

quaes vivem os drs. Alfredo Corrêa 
de Oliveira, Pedro Fráncisco Cor-
TêaclJe' Oliveira' 'e João Bapti,sta Cor-
.rê,& de Oliv~';ra; o primei'ro, f{). depu
tado geral na legislatura de 86 a 89 
e é pres·entemente agricultor e se-

. 
nhor do engenho Conceição, na co-
marca da Escada (Pernambuco); o 
segundo, que occupou os cargos de 
secr,etario do governo de Pernam
buco e pre·sidente de Parahyba do 
Norte, tambem se dedicou á agri .. 
'cultura e está agora dirigindo uma 
empreza industrial em Recife; o ter
ceiro é magistrado desde o tempo 
do Imperio e é ;;>resentemente juiz 
de direito de Pau d' Alho, em Per
nambuco, mas tambem se dedica a 
trabalhos de lavoura. 

Das filhas, que foram quatro, res
ta uma casa,da com o dr. Joaquim 
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Egas Muniz Barreto de Aragão, en- I 

genheiro fiscal da estrada de ferro 
Lcopoldina. 

O . conselheiro João Alfredo tem 
20 n'etos e um bisneto, tendo per
dido já 5 netos. E' condecorado com 
diversas gran-.cruz·e·s extramge.iras, 
mas do Brasil só tem o habito de 
Christo! 

Foi veador da 
corado apena's 
Christo desde a 

Imperatriz. Conde
com o habito de 

idade de 24 annos, 
elle qu-e deu centenas de titulas e 
condecorações! Foi o. terceiro pre
sidente da - Sociedade Propagado. 
ra das B!'lIas Artes -, depois de 
Euz-ebio e Zaeharias e é pres-en te
mente presidente honorario desta 
benemerita associação. 

E' membro honorario do Institu·· 
to Historico e Geographico Bras ; · 
leiro, da Academia das Bellas Artes 
e de muitas outras associações na-

• • Clona·e'S ,e ext'rang!el1r1as. 

No Lyceu de Artes e Officios es
tabele<:eu os gàbinetes para o ensi
no de sciencias naturaes e deu-lhe 
muitos outros auxilios. Foi elle quem 
mandou construir o predio em que 
funcciona a actual secretaria do Mi-

• 

nisterio do Interior, a principio des
tinado para o. Instituto do Brasil, 

• 

que pretendia crear, e para o qual 
foi , porém, transferida a secretaria 
do Minis teria do Imperio, dando-se 
o velho edifício da rua da Guarda 
Velha, hoje 13 de Maio, para o Ly
ceu de Artes e Officios. 

Cons truiu em terreno doado pelo 
. pranteado D. Pedro II O Instituto 

dos Cégos, hoje denominado Insti
tuto Benjamin Constant. Fez gran
d es reformas no ma terial do Colle
gio D, P.edro II, lhoj e Gyunnasio N a-
cional,sobresahindo o 
g.raus que é Unia obra 
belleza artistica. 

salão dos 
de grande 

Mudou e melhorou o Archivo Pu-

bli<:o. Foi quem concebeu o proj e
cto da Escola de Minas, em Ouro 
Preto, para a qual contractou . O dr. 
Henrique Gorceix, seu á irector, e 
outros professoresextrangeiros, mas 
não t eve tempo de expedir O ! regu
lamento que foi as signado pelo seu 
.successor o Visconde do Bom Con
selho. 

Tambem contra<:tou professores 
extrangeiros para as cadeiras novas 
da Escola Poly~echnica e mandou á 
Europa professores brasileiros para 
se aperfeiçoarem nas .materias que 

• 
cnSl na vamo 

Deu nova organisação ao Institu
to dos Surdos Mudos, decretou " 
contractou o arra-samento dos mor-, 
ros de Santo Antonio e do Castello, 
empresa qUIe; fo,i abandonada pelos 
successores. Regulou o r egistro ci
vil -dos calsamentos, na.scimentos e 
obitos. Reorganisou a Secreta ria do 
Ministerio do Imperio, divi'dindo-a 
em diversas directorias, para melhor 
attender a diversidade dos negocios. 

. "-
i(lém dos glrandes edifidos pan 

• 

·escolas primarias, melhorou as que 
existiam, dando-lhes mobilia~ como 
as dos Estados-Unidos da Amer,iá 
do Norte e todo o mat'eria! escol.ar 
moderno. 

Como ministro interino da agri
cultura expediu um decreto organi
sando o corpo de engenheiros civis, 
e outro reorganisando os telegra
phos. 

Preoccupado com os estudos geo
logicos e mineralogicos, coube-lhe a 
creação de um serviço d·e explora
ção g eogra-phica e geologica incum
bida em S. Paulo ao professor Dél'
by e outros que fizeram trabalhos 
importantíssimos. 

Para animar os nossos 
pintores Vi<:tor Meirelles 

distinctos 
e Ped:o 

Americo, contra·ctou com O primei
ro o quadro da batalha de Guaran-

• 
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pes e com Pedro Americo o da b'i
talha de Avahy. 

Removeu o Matadouro de São 
Christovam para Santa Cruz. Man
dou fazer o primeiro exame scienti

. fico das aguas de Caxambú, Lam
bary e Poços de .Caldas. 

Todos esses tra:balhos são do mi
. nisterio de 7 de março de 1871 a 
1875. Quanto ao ultimo ministerio, 
o da abolição, não cabe nos limites 
de um artigo o que fizeram os mi
nistros com relação á justiça, á ins
trucção, á hygiene, ao correio, ao 
Museu Nacional e a outros ramos 
do serviço. Ahi estão corno monu
mentos: o Hospital de S. Sebastião, 
a Casa de S. José, o Collegio Mili
tar, etc., etc. 

Quanto á gestão do conselheiro -
João Alfredo na pa-sta da fazenda é 
esta a synthese: saldo em um or
çamento, que recebeu com deficit, 
d·e mais de vinte e um mil contos 
e cambio acima do par; o papei do 
Estado valendo mais que o ouro, 
sendo necessario decretar o curso da 
libr.aes~e,r1ina ·no vaIor de 8$890, co·n
forme o nosso padrão monetario. 
São dignos de especial menção mais 
estes factos: - no anno da aboli
ção ·entrou no Brasil o maior nu
mero de immigrantles (131 mil), e 
assim corno tambem entrou a maior 
somma de capital extrangeiro, pro·· 
curando ·espontaneamente emprego 

• no palz. 

Até junho de 1889, isto é, com o 
mesmo ministerio cresceram as duas 
correntes de braços e capitaes, .') 
que nos parece que fala bem alto em 
favor do credito financeiro 
bom nome do paiz. 

e do 
-

Corno ministro do Imperio, cuidou 
do saneamento da cidade; mandou' 

. 

fazer a limpeza dos rios; contractou 
• • • 

e IniCIOU 

algumas 
a limpeza das praias, abriu 
ruas; ajardinou o campo 

• 

de Sant' Anna, hoje praça da Repu .. 
bEca; iniciou o serviço de interna
çãode immigrantes no tempo das 
epidemias; começou o aterro de pan--
tanos, e mandou fazer-se o plano 
geral dos melhoramentos da cidade 
por umacommissão de que foi pre
sidente o actual prefeito dr. Fran
cisco Pereira Passos, que estudou e 
indicou os melhoramentos que têm 
sido realisados por este mesmo pre
feito. 

Teve a ideia de duas avenidas ou 
boulevards 'que se cruza-ssem den
tro da cidade, começando urna do 
mar para o Andarahy, ao longo do 
canal do Mangue, e outra da Prainha 
em busca .do Jardim Botanico. 

o plano foi feito e desenhado pelo 
fallecido engenheiro Glaziou. Refor
mou o proces·so dos exames nas 
Academias, creou a Escola Poly
technica quando foi auctorisado para 
reformar a antiga Escola Central de 
Engenharia; ·creou as mesas de exa
mes nas Provincias, facilitando as
sim os estudos aos moços pobres, 
que não podiam fazer exames fóra 
de sua terra natal; augnlentou o nu
mero de escolas do municipio neu
tro; ensaiou as pequenas escolas 
nos logares menos povoados e,' soh 
o seu influxo, em quatro annas, dli·· 
.plicou-se o numero de escolas pri
marias em todo o Imperio; ereou as 
escolas nocturnas, as bibliothecas 
popular·es e a Bibliotheca Nacional 
teve os grandes melhoramentos men
·cionados nos seus annaes pelo Ba
rão Ramiz Galvão; desenvolveu o 
ensino pratico na Faculdade de Me
dicina; creou o Asylo de Men;nos 
Desvalidos hoj e Instituto Prot:ssio
nal, de onde tem sahido brasileiroJ 
que muito se têm recommendado 
nas artes e no commercio; melhorou 
quasi Itodo-s os -edificios publicos; con
correu para a construcção de egre-
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:jas, prindpa-h11ente a matriz d·.: São 
João Baptista da Lagôa; construiu 
.os predios das escolas da Gloria, da 
rua da Harmonia, da Escola Normal, 
da escola de S. Francisco Xavier 

"(hoje Instituto Profissional de Me
:ninas); concorreu com auxilias para 
a escola de S. José (hoje Conselho 
M uni'Cipal) e tambem para a de São 
Sebastião na praça 11 de Junho. 

· (Estes dois foram de iniciativa do 
presidente da Camara Municipal dr. 
Ferreira Vianna). 

Fez o 1.0 recenseamento geral do 
· Brasil, como fez em S. Paulo, sem 
,clespeza al,gullla e C0111 _ o concur~o 

· de todas as classes, quando presidiu 
áquella .provincia. No gabinete de 7 
de n1arço, ,de Rio Branco, O conse~ 

.lbeiro João Alfredo foi o homem de 
· acção, c, por isso, sobre elle con
vergiam todos os ataques da oppo-
. .. 

, Slçao. 

Nunca houve no Brasil opposição 
'parlan1entar tão grande, pelo nume-
· ,o e pelos talentos como a que foi 
.dirigida na Camara por Paulino de 
· Souza e no Senado por Itaborahy. 

Os recursos de opposição eram a 
parede e a obstrucção pelos discur .. 

• • • .-sos lnten111navelS contra o projecto 
do ventre livre. Eram precisos 61 
deputados para que se abrisse a ses-
-'sao e o governo nunca tev~ maio!' 

numero. Quan,lo faltava alguem a 
. - - . OppOSlçao nao entrava para o recm-

·to e o dia era perdido. 

Quando se abria a sessão, os ora-
dor'es opposicionistas tomavam todo 
o tempo, a materia de cada discur-

· 50 era reeditada pelos oradores sub
sequentes, que podiam falar mais 
de uma vez. 

Nestas condições, as armas do go
verno eram a pontualidade infalli

'vol dos seus amigos e o encerra
mento das discussõés inuteis. O mi
:nistro do Imperio conselheiro João 

Alfredo, leader da Camara, viu que 
sem isto estaria perdida a campa
nha e resolutamente atirou-se á lu
cta. 

O s·eu trabalho de casa em casa, 
de hotel em hotel, para encorajar e 
levar dubios e retardarios, tomava
lhe quasi todo o tempo. Este era 
o seu trabalho para que houvesse 

-sessao. 
Igual trabalho tinha qne empregar 

para que os amigos não faltassem ao 
encerramento de • 

cUJa 

adversarios fugiam em 
votação 
tropel. 

os 

o encerramento era requerido no 
fim. de 2 ou 3 dias de discussão de 
cada artigo ·e apesar dessa largueza 
do debate, cada encerramento era 
uma tempestade de insultos a quem 

• r-equrena. 
Por fim, para que um deputado 

ousasse requerer um ·encerra.mento 
era preciso que o conselheiro João 
Alfredo estivesse ao lado deUe ani
mando-·o °e 'compat!tilha·ndo das ag
gressões de' que era victima. 

Foi nesse tempo que o chamaranl 
leader taciturno e proclamavam que 
elle não' era orador. O conselheiro 
João Alfredo sacrificava assim o seu 
natural amor proprio á necessidade 
de ganhar tempo e vencer a grande 
causa. Muitas vezes fez com que o 
presidente do conselho, sempre 
prompto a discutir, amando a tri
buna, não tomasse a palavra ou se 
restringisse em seus disc-ursos. 

-: Se V. Excia., dizia eUe ao Vis
conde do Rio Branco, com a sua 
reputação feita de orador, não quer 
fazer esse sacrificio, imagine qual é 
o que eu faço, moço, como sou, qua ... , 
si. de<lconhecido, le. constoantem'ent'e 
a tacado como incapaz de falar. 

Assim foi passando difficilmente 
cada artigo do projecto, sempre com 
maioria de 10, 12 e 15 votos. Só uma 

vez houve a pequena differença de 
2 votos na eleição de uma commis-
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,são de confiança. Por fim passou o 
último artigo e nessa occasião não 
,houve deputado que se animasse a 
,requerer o encerramento. 

Para fazel-o deu-se então a pala
'vra pela ordem ao d-ep utado Pi
_nheiro, pelo Pará, q\!e_ a não tinha 
,pedido e que não a recusou porque 
-o conselheiro João Alfredo, a seu 
.lado, ó amparava em seus desfalle
. cimentos. 

Nunca soe viu tão grande tempes
tade na Camara. Parecia que a casa 
-vinha abaixo. Toda a opposição de 
pé, gritava,gesticulava, ameaçava, 
,mas no meio de toda a immensa al
'gazarra, passou o encerramento e de
',pois o ultimo artigo. 

Estavá te rminada a maior cam
'panha parlamentar que o Brasil viu. 
D epois da lei de 13 de Maio de 
1888 chegaram muitas manifestações 
.ao conselheiro João Alfredo. Vinham 
de diversas partes e até do extran .. 
geiro. O commercio de Pernambuco 
mandou um album cravejado de li n
dos brilhantes, outras classes coti, 
Laram-se para uma estatueta de 
,ouro massiço cõm brilhantes tendo 
,na mão direita a lei da abolição. 

E sta estatueta está sobre um pe
-desta l de quasi ' 2 palmos de altura 
·com a base de onix e com uma co
Jumna doe platina, ouro, saphiras, cs 
meraklas e rubis, com diversas in", 
.cripções; a columna tem por capi':ei 
uma esphera de lapis-lazuli sustenta
·da por 4 aguias e sob re essa esphe
ra, (o globo que representa o Bra
sil) '-está a figura com o busto de 

- ' 

ouro massiço do conselheiro João 
Alfr edo, para quem a figura de um 
ex-escravo, em pé, no pedestal, le, 
và-nta a-s mãos em attitude de reco-

, 

n hecimento. 

A Camara Municipal desta capital 
()ffertou ao mesmo conselheiro João 
Alfredo uma corôa de ouro de apu-

" 

rado lavor. Além de outras oHerta~ 
de valor, de muitas cidades, de mui
tas camaras municipaes, assembléas 
provinciaes e diversas corporações, 
chegaram felicitações, mensagens. 
cartas e telegrammas. 

Dej>Utados e senadores deram ao 
conselheiro João Alfredo um ban
quete no Casino Fluminense. Os 
theatros off.en~ceram-lhe especta-,-
,culos de gala . 

As fe stas populares foram como 
nunca se viu , a ntes ou depois. Fale, 
para terminar este artigo, o distin
cto brasi leiro dr. Joaquim N abuco. 
Eis o que J oaquim Nabucf' dizia 
na Camarã dos Deputados, em mai,) 
de 1888: 

"O conselheiro João Alfredo mos
trou compr,ehender que o que faz 
o homem de estado é a imaginação 
que penetra no mais fundo do cora
ção do povo e lhe adivinha o se-, 
&,!1~dode ''lu-e, á.9 v-ez'e-s, -elIte mesmo - . . nao tem conSC.1enCIa. 

L eis, grandes leis encommendam
se, sr. -pres idente, á scien'Cia dos ju
ristas; a eloquencia acha-se, ás ve
zes, em inspirações ,alheias, mas essa 
chamma sag'rada que a alma do povo 
accende de muito longe no coração 
do estadista, que põe o coração d" 
Bismarck em contacto com o cora
ção da AUemanha, o de Cavour com 
o da Italia, o de Gladstone com o 
da Inglat erra e hoje o de J oão Al
fredo com o do Brasil (applausos). 
inspiração de verdadeiro homem de 
es tado, sr. presidente, não soe apren
de, não se es tuda, é uma revelaçã" 
divina dessa luz que illumina O un i
verso, e qu e dir ige a humanidade. 

O honrado presidente do Conselho 
sr. .presidente, tem direito, neste 
momento, de todo o povo brasileiro 
ao apoio que o povo ameri-cano dava ' 
a Lincoln na vespera da abolição, o 
ra:poio qUe a 'nação ita,liana dava a 



Cavour na v,espera da sua unifica-- . . çao, ao maIor apOlO que O pOVO 
brasileiro dava a José Bonifado na 
vespera da Independencia. 

São tres grandes objectos em uma 
só ,bamleira de que elle é o porta
dor e é assim que eu lhe r,epito por 
outras palavras a saudação que lhe 
fez o grande jornalista do norte, 
Maciel Pinheiro: "Pudeste ser meu 
inimigo hontem, has ' de com certe
za voltar a ser m eu inimigo ama
rihã; mas, por ernqua·nto, és o pon
tifiee de uma religião sublime, vais 
coberto pelo pallio , da communhão 

'na·cional e levas na mão a hostia sa-
-

grada da ,re<lie;mpção humana! 
Por oeeasião do seu faUecimento, oe

corrido a 6 de março de 1919, toda a 
imprensa do paiz renueu grandes home
nagens ao politico que deixou de existir 
aos 84 annos. 

Proclamada a RepublÍ<:a, o conslelheiro 
J.oão "'lfredo afastou-s,e da, p'olib;ca mUi
tante e s6 acceitou o cargo de presi
dent e do Banco do Brasil para o qu al . ' 

o nomeara o nlarechal Hermes da Fon 
seca, presidente da Republica; e o C011-

sldheiro João Alfr"do -exerc'eu as func
ções hancarias p,orquenella,s nada ha. 
via de politica. 

,Devem ser lidos, entre outros, os ar
tigos no - Jornal do Commercio _ . 

, ' 

edição do Rio, do dia 7 de março de 
1919; - O Imparcial-, da mesma data; 
- Jornal do ,Comrne'r'CÍ'o, - Rio, edição 
da (-",rde, 6 de março de 1919; - Seie'
eta, - revista iUust'r-adá, 12 de abril 
de 1919, na qual além de um estudo bio
gr3'llhico nproduziu pho togralpihiase rle,
tratos muito interessant es. 

No anno do fallecim ento do conse
~heiro J oão A1f.redo, 1919, seu geruro o 
dr. Joaquim Egas Moniz publicou um 
folheto impresso na papelaria Ameri
ca:na - Assembléa, 90, Rio de Jan-eiro, 
sob o titulo: - Um grande exemplo _ 
A vida de um ' estadista do imperio (João 
Alfredo Corrêa de Oliveira). 

• 
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E porquees,~e .folhJe.(o em que v-em o 
ultimo * Mato do cons'elheiro., t k ado aos 
82 annos de idade, seja verdadeiramente 
me~edeclor de leitura attenta 00- tTan1'êer-e
vo na integra: 

"Um grande exemplo - A vida 
de um estadista do lmperio - Pu
blicando o t estarne>nto -e aos "Ultim'.ts 
,pa,],a:vras" do ,conselheiro João A,l
fredo Corrêa de Oliveira, rendo á 
sua memorla uma h01nenagem~ que, 
espero em Deus, não ser-á a ultíma. 

Baseando-me nos documentos de 
seu -impor,tante a'r-chivo, qUie, elle me 
l'ez a hon-ra de' ,e-ntregar seis dia .. 
ante" de mOrrer, pretendo -eS CreVle~ 

a sua biograp'hia na qual estudarei 
principalmente o piapeo1 que eUe des
empenhou na brilhant e e agitadissi-

111a campanha 'parlamentar da bei de 
28 de set embro, d enominada do vene 
tre livre, onde, a meu vêr, o seu es
forço foi muito n1aior e mais impor
tante do que na de 13 de maio de 
1888. 

Ao mes mo tempo 
, . , 

mo, Ja n,o rreg tm le.n 

mos t rarei co
rePublicano e 

, . 
quaSl octogenano, pr,estou na pr.esi ... 
dencia do Banco do Brasa, serviços 

inle,stimav'eis" algu.ns inteira>mie:nte 
desconhecidos do publico, n'uma qua
dra de luctas e difficuldades sem 
par. 

E ass im terei r endido ao illus tre 
morto o meu , preito de affecto e 

T'espeito filial e cumprido ao mesmo 
tempo o meu dever de brasileiro , 
que talvez surprehenda a muita gen
te n 'um paiz 'Como o nosso onde , -

não ha o -culto dos grandes homens, 
e, a d!e;s!peito d:a unif()<rmid,ad~ dos 
sentimentos individuaes em r elação 

'ao grande morto,nem as diffeN~n

tes classes de nossa sociedade, con; 
excepção da imprensa, nem o Esta
do de Pernamb>uco, do qua.\ elie era 
a gloria mais refulgente, tributa

ram lliS honr,as fil f-recidas- ao pat-rio-
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ta S-Lncero qUte, ce,rrou os olhos, rlC!

commendando ao,s filhos "qule fos.-· I 
sem se~pre dedicados á patria '> e d 
que, alem de ter prestado servIços; 

a'Opaiz Icomo nenhum, out-ro dOIs 
nossos estadistas vivos, foi o liber

tador i<romorta'l era ~aça neg>ra no 
Brasil. 

• 
Referindo-se, ha alguns annos, á 

sua acciele'ntada' e fecu·nda car-rdra 
de politíco e administrador, disse
me o illustre .finado que as despe

zas ·de rlepr,esentação a: que fôra 
ohriga:do ,nos tr,es Ministe,rios em 
que entrou tinham consumido uma 
boa parte do seupe·queno pa trimo
nio e que isso estava detalhadamen
te explicado no seu testamento. 

FaUecendo eHe 'Uia auslencia dq,s 
filhos, tive, como seu genro, de pro

cuir·ar e.5's!e testame,nt,o para obledecer 
ás suas disposições em relação aos 
funeraes. 
. Achei-o então na sua secretária. 

datado de 1895, porém aberto. o que 
se j'ustifioa pleltas suas "Ultimas pa
l-avras ", que adiante reproduzo. 

Lendo esse documento, occorreu
me logo a idéa de ,publicaI-o, por
que, emboTa ,revogado, tinha o va
lor de uma autobiographia. Hesitei, 
porém, porque eUe' continha uma 

pa'rt,e relativa á ca;mpanha ~eita ou
tr' ora ao grande estadista, pelos 

seus adV1er:sados, visto que )e:ss'es 
adver-sarios ·el'a:m p·rincip·a1ment'e os 
liberaes e os membros que ainda vi
vem deste antigo partido monarchi

co, s'e ünham tornado quas! todo,s 
amigos, alguns até muito intimos, 
do illustre finado. 

Maiolr' -clie todos eHles, peIa sua i11-
comparave! auctoridade no paiz, o 
sr. conselheiro Ruy Barbosa, n'um 

movimento nohilissimo pr.op'riü de 
um grande homem, como elle é, 

ap,proximou-s!e ha annos do. conse
lheiro João Alfredo e, de então em 
deante, deu-lhe provas diversas de 

conside'ração, que ainda agora repe
tiu no te1egramma de pezames com 
'que honrou ,a fam'ilia, "pela morlte 
·do preclaro brasi<leir.o a quem v.ota
va a mais profunda estima e respei
to e cuja perda muito deplorava". 

Os outros antigos adversarios são: 
o meu eminente amigo se. conde de 
Affonso Celso, que affirmava vo
tar-lhe agora um '",espelto filial, le 
que foi um dOiS primei1ros a ievar á 
familia as mais sentidas expressões 
de conforto na sua grande dôr; o 
sr.conde de Laet, que o frequenta
va e não lh<! regateou, até a mor
te, os mais significativos testemu
nhoscl~ apreço; le, fina'llffi!e'nte, o 
sr. conselheiro Candido de Oliveira, 

de a.ffecto, 
durante a moleStia, e cujo convivio, 

posso assegurar, foi, nos ultimbs 
teulpoS, um dos ,maiores prazeres do 

finado . 
Nesta" condições,. ainda quando 

'eu tivie.sse ,de r-enunCÍ'ar á íhomena.
gem que pretendia prestar a tão 
querida memoria, em caso algum fa
ria uma publicação que pudesse me
lindrar de leve, aquelles illustres e 

re.sp·eitav'eis ,brasilei'ros, mesmo por
que tenho certeza ele que, lem tal 
caso, meu sogro, se pud1esse julgar

'me, condem:n~ria a: m'i:nha conducta. 
Rlesolvientão ouvir a um óaquel

les nota veis amigos, mostrando-lhe 
o testamen!to, e, só de,pois de SUl 

affirmação peremptoria de não des· 
cobár nlelle uma só palavra; que 
pudess<'O magoar a ninguem, r,epu
tando a t,é. tlIma pr'Ülfa'naçã'Ü que O' 

alteras'sem oUl mutilassem, resol,vi 
'entregal-o á publioida;de, como. a au
tobiographia 'de um g.r'aJnrue. s'ervidor 
do paiz, na qual a npssa mocidade 
encontrará um nobre exemplo de 
dedicaçã'Ü desint'en~~s,adal I~ .de de
votado amor á causa do Bra,si!. . 

Rio, 7 de ahril de 1919. 

Joaquim Egas. 
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TESTAMENTO DO CONSE- T 

LHEIRO JOÃO ALFREDO. - Em 
• • 

lIlornle de Deus 'e sob a fié chrils,tã, 
que - professo com os cloglnas, pre
ceitos e r,to da Igreja Catholica. 
este é o meu testamento. 

Sou filho legitimo de Manoel Cor
rêa d·e 01ivei'ra Andrade lei de Joan-

, 

na Bezerra de Andrade, pernambu-
canos, agricultores e proprietarios 

do ,enge'nho "U1r,uaé" e die, mle(ta-de 

das terras do antigo morgado de 
Mariuna; COoInar-ca de Goyan1a. Na,s
ci a 12 de dezembro de 1835 no en
genho S. João d<c Itamaracá, pro-

'-- -
priedade e residenóa de meus av.ós 
TIlaternos, para onde minha mãe ti
nha ido na proximidade de dar-me 
á luz, e fui baptizado na capella do 
me!smo engenho, a 16 de janeiro do 
anno seguinte, com licença do pa
rocho da freguezia de N. S. do Ro
sario de Goyana, na qual está lan
çado o assentamento do meu ba-

• ·ptlsmo. 
Ca-sei-me no regimen COmnlUlTI,enl 

21 de fevereiro de 1857, com minha 
prima Maria Eugenia da Cunh" 
Rego Barros, nascida a 25 de de

zembro ·de 1840, fi1ha -legitima do 
Barão e Baroneza de Goyana, gran
des proprieta-rios, visinhos de' meus 
pais, ligados pelo parentesco de pri-

• • mos consa'ngulneolS entrre os man-
dos e de irmãs germanas entre as 
mufueres, e sempre bons amigos, 

mutuamente dedicados, cujas rela
ções por ultimo mais se estreita
'ram com trescasamentos de filhos. 

O meu consorcio deu-me onze fi-
3hos, dos quaes ti",e o infortunio de 
,pepder dous em menoridade e tres 
aiLnda na ÍnfancÍa. 0-5 seis que vivem, 
e instituo meus herdeiros, são: A1-
fr,edo, Pedro Francisco e João Ba

ptista Corrêa d~ Olivleioa; MM"ia 
da Conceição, casada com o.dr. An
'tonio Sampaio Pirels Ferreira; Ma
ria de Nazareth, casada. com o dr. 

I 

. -, '.. '-

Joaquim Egas Moniz Barreto de' 
Aragão, e Maria Eugenia, solteira .. 

Entrei muito cedo na vida publi
'ca, tomando por modelos os brasi
leiros de grande exemplo, pobres e 
desinteressados, que concentravam 
todos os seus esforços na paixão de 
benl servir a patria. , 

Não osiguaJIe-Í, é cerlto, na gran-. 
deza das acções, porque isso não' 
'dependia só da lninha vontade; mas,> 
,com os olhos em Deus e a mão na 

• consciencia, possoaLffirnlar que tive 

a mesma a,b..:,negação. 
Acdminisltrei a fortuna publica com 

zelo e felicidade. Inspirado por idéas 
de progresso, animei-me a refor
mais. e obras custosas; sell1 deficit, 
antes 'COlTI saldos importantes e ex
cepcionaes nos orçamentos que tive 
de executar; e, por ll1inha parte, no 

tocante. á economia particular, das 
grandes posições a que cheguei, as 
mais altas do Imperio, desci com o 
meu pequeno patrinlonio dilnint1idQ~ 

apezar da regra e l110destia éom que 
• • senlpre VIVI. 

Para cles-pezas cLe decente repre
sentação na presidenóa do PaIr(á, 
em 1869 a 1870, e no meu longo mi
nisterio de 1870 a' 1875, assim como 
para a viageu1 que, perigosam-ente 
,enfermo, fiz á Europa em 1879, a 
conselho dos 111edicos, ou antes, ,por 
imposição a que resisti até perder a 
esperança de outro remedio, vi-me 
obrigado a récorrer aos cr,,,ditos que 
'e~pontaneamente me abriu o Com
mendador Albino José da Silva, an
tigo e bom amigo da minha fami
lia em Pernambu'co, e tambem, por 
mais de unla vez, aos francos e rei
terados offerecimentos do Conde 
,de Mesquita, um amigo novo que 

. 
eu tinha feito aqui, de cuja bene-
vo1encia, sempre igual e delicada

mente obsequiosa, 'c.onservo a mais 
gra ta reçordação. 

Dessas dividas que fui amortisan-
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do fóra do - Governo lentamente, 
conforme as condições do empresti
mo, .eu · ainda restava parte ao pri- I 

1 
meiro daquelles amigos na occasião 
em que - acceitei a incumbencia de 
organisar o gabinete de 10 de mar
ço de 1888. 

Então - novo desequilibrio, • 
maIS 

um debito, e d-essa vez com outro 
amigo, o Barão de Ita-curttssá, genro 
do Conde, com o qual eu tinha fe
chado a conta corrente do sogro, 
quando este falleceu e aberto nova 
a JUTOS reciprocos doe 6 % a'o anno-. 

Constam de papeis que reuni as 
transa-cções a que me refiro, o seu 
principio e o seu fim. Da conta cor
ren'te do Barão vê-se que no ultimo 
s-emest r e de 1887 havia um pequeno 
saldo a meu favor, e dahi em dian
te, em vez de saldo, deb ito crescen
te, que chegou a ser d e 9 :993$385 
-em junho de 1889, isto é, em menos 
de quinze mezes de ministerio. 

AJlém disso, 'eu tinha de pagar di
versas contas de fornedmentos , que, 
segundo o uso do commercio, se li
-ql1idavam semestralmente. Taes 
eram as minhas finança;s particula
res quando d,eixei o poder. Direi 
agora como achei e como fi'caram 

• 
as do Estado. 

Ellca-rr-egando-me pela 
vez, da administração 

• • pnnlelf3 
financeira, 

• •• • que 'recusara em outro ffiInlsterlO, 
tive a boa sorte de chegar a resul
ta'dos -que não esperava de todos os 
meus esforços e menos das minhas 
habilitações. 

o orçamento geral do Imperio, 
_ que me coube executar, tinha sido 

- • 

votado com deficit su,perior a vinte 
e um mil 
tor,isação 
dito. 

contos, e trazia larga au
pa'ra operações de Icre-, 

A' vista disto e na previsão de 
difficuldades que ' poderiam seguir
se á r eforma q'ue eu projectava, 

pouco depois -realisada com a lei de
U de maio , aproveitei a p-rimeira_ 
occasiãO favoravel para negociar di
'rectanlente, eln sonlma I11enor que'. 

a auctor,;sacla, umemp'roestimo ~x- 

terno, que foi {;onsiderado o_ melhor ' 
de todos. 

Mas, a,final não precisei delle para'
pagar a avultada divida fluctuante, _ 
a cuja consolidação era em grande -

-
parte des,tinado, e as despezas ' ex
traordinarias que me furam legadas; 
nem ,para novas despezas que as cir- 
cumstancias tornaram indispensa
veis, como soccorros publicos oude 
houve fome e ep;demia, e os pri .. 
meiros auxil1ios dados á lavoura por 
intermedio de bancos antigos e 'Teô

peitaveis, aos quaes o Governo foro . 
neceu sem juros metade do capitaL 
que eIles tinham de emprestar, PÇll-' 

sua conta e risco, aos agricultores, . 
a 6 por cento ao anno, mediant-e· 
hypotheca e penhor agricola, 0'1 

simplesmente a credito pessoal. 
Passou, portanto, ao exercício de-

1889 o producto do dito emprestimo,. 
augmentado com as sobra s da -re
ce ita de 1888, como demonst rou " 
segundo minis'kO da Fazenda da :RJe.-
publica, no seu r elatorio, e 
ficou o Thesouro Nacional 
mente provido de meios para 

• 
aSSlnli 

far!a
todas-

as necessidades daquelle anno, sem 
recorrer a expedientes de ant ecipa
ção de renda, como não recorreu
emquanto fui minis!tro, le: se"nl pre. 
cisar entrar no me rcado de camhio. 
porque tive a cau tela de conservar 
em Londres ouro bastan te para oc--
correr aos pagamentos que se fa
zem fóra do paiz . 

Entretanto, nenhum ran10 ·úe ser
viço publico foi prejudica,do po r mal 
entendida economia; pelo contrario 
tiveram gran>de impulso, entre ou-
tros, 

. . - , . 
a ImmIgraçao europea, a \o"ta-

o tr"nsporte rapido, cujas - ta· -çao,_ 
-rifas foram modific<ldas a bem da 
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agricultur·a, a hygiene, o amparo e l 
, 

educação dos meninos d,elsvalidos. 
No tempo em que, segundo re

ceios que alguns em boa fé expe· 
rimentavam e tris1es vaticinios dos . 

contrari'a'dos, 'deviam dar-se gran
des perturbações de todas as espe
cies, prin'Cipalmente economicas e 
financeiras, o Imperio manteve-se 

em paz. 

Abollida a escra vidão, começou 
tranquillamente o trabalho livre ; 
multiplicaram-se os immigrantes; 

• 

si, no primeiro momento, a produc-
ção a'gricola tev,e abalos e deprfs
'sões locaes, tornou-se logo manifes
ta a sua tenden'Cia para se desenvol
ver; cresceTam as "rendas publicas; 
expandiu-s:e o commercio; o canl
bio, antes osdllante no ponto qu e 
se declarava ser o mais alto pos,i
vel, e a que se teve a idéa de re
duzir a taxa legal, não só subiu ao 
par mas foi além, sem artificio ou 
intervenção de qualquer natureza; 
a·fffiuiu para os nossos mercados 
aUTO extrangeiro, a maior parte em 
moeda ingleza; esse ouro circulava 
com diHerença para menos do iH

pel ·do Estado, então acima do nO:;50 
padrão monetario, e convergia pa"a 
o Thes'Üuro Na,cional porque. ningu,em 
queria rece'bel-o pelo valor legal, 
tive n'ecessXl.a'Cle de restabelecer e 
deolarar obrigatorio 'O curso da li
br'a esterlina, conforme a lei de 1846; 
a Casa da Moeda, longos annos li-. . 

mitalda, á moedagem de cobre e ui-
ckeJ, cunhava aUTO e prata em 
quantidade que requereu a admis
são de maior numero de operarias; 
emfim, o credito do Brasl! se ele
vou á maior altura e tornou faceis 
grari'Cles operações,como a conver
são da divida externa, de que eu 
tinhà começa'do a ' tratar e que o 
meu succ·essor reaGisou. 

Todos os fa'ctos indicaJdos podem 

. 

ter sido só provenientes de circums--
tancias felizes que se reunissem e 
cooperassem em favordaminba ad-
.' -mlnlstraçao. 

O que é certo é que o ' Bras il rea
lisou entre festas nacionaes uma 

, grande reforma social e humanita
ria, applaudi'da em todo o mundo 
civilisado, e que á 'Outra granile na
ção americana custára uma terrivel 
guerra civil e achou-se em condi
ções excepcionalmente prosperas. 

Tanto me basta, a mim que sem-
. . . ~ 

pre tIve no e'Splnto e no coraçao a 
idéa e o amor do bem publico. Vol-
to 

, 
as minhas dividas' para dizer 

como foram pag·as. Primeiramente 
vendi nove apolices geraes, como 
consta da conta corrente do Barão 

• 

de ItacuTussá, no ,s·egundo semc.s'tre 
de 1889, e declaro que o fiz contra 
a vontade desse amigo, que mais 
uma vez me franqueava a SUl! bolsa. 
Veiu em seguida a revolução mili
tar de 15 de Novembro, que me 
privoú dos treze contos annuaes de 
Senador do Imperio e Conselheiro 
de Estado, e, destruido deste ll).odo 
o meu plano das demais amortisa-• • 

ções por meio da renda, tornou-se 
necessario que eu dispuzesse de ou
tros bens. 

Nã'O suppunha, porém, que a sor
te ia cahir sobre o ' melhor 'e mais 
rendoso, isto é, sobre o qU'e herdei 
de meu sogro, no Engenho Novo de 
Santo Antonio de Goyana, que eu 
amava por saud'Osas memorias de 
familia, e tambem estimava pelas 
recordações historicas, porque nelle 
viveu e foi sepultado André Vidal 
de N egreíros, um dosheroes da 
guerra de Pernambuco 
hollandezeS. 

contra os 

O consenhor da parte maior que 
a . minha 'resolvera alienal-a oHery-
cendo-me preferencia em 'cond.jçõ~.s 

•• 
que as minhas circumstancias nãb 
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permittiam e que eram acceitas por 
um pretendente de grandes meios. 
Assim, não partiu de mim provoca
ção ou motivo de qua'lquer especie 
para essa alienação que me doeu 
profundamente. Do dinheiro que 
dahi me veiu reservei o 'estricta-

• mente neces'sano para as 
despezas de alguns mezes, 

lllinhas 
pois fi-

cava de, repente, sem renda para 
manter-me; tirei a q:uantia precisa 
para ·com'prar' a parte que um de 
meus {Cunhados herdára na casa da 
Magdaleua, tornando-me deste mo-, 
do seu unico proprietario, e com o 
mais reduzi lnuito o nleu debito, 
acceitando então pelo resto quatro 
letras a 12, 24, 36 e 48 mezes de 
prazo, ou, Eln outros termos, obri
gando-me á final solução em qua
tro prestações annua.es. 

Entregava-me depois disso a tra
balhos em que pudesse ganhar o 
pão da velhice e pagar o que ainda 
devia senl desfalcar mais unIa vez 
as minhas heranças, quando 11Ie a;,p
pareceu um negocio, para o qual) 
ou outro que ll1ais ll1e conviesse, !l 

diredoria do Banco do Brasil e 

principalmente o Presidente Conse

lheiro Dantas, u.nI a'migo novo no 

máQ tempo, me offereceu credito 

que eu hesitava em aeceitar na mi

nha idade e estado de saude, temen
do deixar talvez maiores complica

ções á minha familia. 

Refiro-me á compra da fazenda 

de Pirajú, em Ribeirão Preto, que 

afinal adquiri e comecei a lab-orar 
mediante um emprestimo sob hypo

theca da meSlna fazenda, negocio 

feliz para cujo traspasso tive im

mediatamente diversas propostas 

vantajosas, por se ter elevado ra

pida e extraordinariamente o. preço' 

das terras em S. Pauno, e de que, 

em poucos mezes, acceitando a ul

tima ,proposta, tirei bom lucro, com I 

o qual não 
, 

so pude antecip·ar os 
'1,uatro pagamentos a que estava 

obrigado a desempenhar-me inteira

nlente, mas ainda ficar com rendi
mentos sufficientes para a simpli

cidade e parcimonia da minha vida. 

Proveem, pois, üS poucos bens 

que deixo, desse lucro e do traba
lho de honrados agricultores, meu 

pae e meu sogro. O que não tem 

e'stas origens é uma baixella de pra-

ta com 
1875 por 

que fui mi;noseado em 
um grupo de comprovin-

cianos, a cuja frente figurou um ho
mem de veneranda memoria, espe
lho de honra e patriotismo, o meu 
presadissimo amigo Visconde de Ca
maragibe; são outros objectos de 
mais valIor estimativo que intrinseco, 
os quaes eonstituem, por assim di·· 
zer, o museu commemorativo de 
minha carreira publica, como albuns, 
medalhas C0111 diversas inscrllPções, 
pennas, es·crivaninhas; a estatueta 
de ouro que me mandou o partido 
conservador de Pernambuco depois 
da lei de 13 de maio e a corôa of
ferecida pela illma. Camara Muni
cipal do Rio de Janeiro com a mes
ma signifi'cação. 

N ell'huma dessas offertas deixou 
de ser publicada na occasião em que 
foi feita, com declaração do motivo 
e doa pessoa, corporação ou' dasse 
que a fez. 

Com as explicações que acabo de 
dar, assignalo a meus filhos !> 

exemplo que lhes deixo de toda a 
mi'nha vi·da. CO<llV'e·ndd·6 rue que na's 
relações humanas e sociaes a pa· 
tria é credora privilegiada da acti
vidade do bom e verdadeiro cida-

. 
dão, não me arrependo do tempo 
e esforços que consagrei ao serviço 
publico, apezar de ter experimenta
do o amargor da di.ffamação ao ter
m.o de uma longa carreira em que 
tanto abneguei os bens da fortuna 

, 
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Cl'L1311to prezei os da honra, e de j 
• • ter VIsto eIll acto cont1l1UO appro-

xilnarem-se de 111inha falllilia as an

gustias da necessidade, quando já 
me faltavam as forças para reor
ganisar a existencia, de repente 

transtornada. 
!vIa1es maiores, gravis-sinlos e ex-

• • trem os, supportana eu sen1 quclxar-

n1C, e até sem Ullla palavra de de-
• 

Íesa, sentindo-me, pelo contrano, 
feliz e gloriücado, si por talentos, 
virtudes e feitos púdesse comparar 
o proprio infortunio con1 a sorte 

C0l11111iUn1 dos grandes hon1el1s, bel11-

feitore·s e luminares da humanida
de, ou ao 111 C n-ü S cotn o abandono, 

o descredito e o odio de que ines
timaveis serviços e prova·do desin

teresse patriotico não salvaram 

conspicuos estadistas de diversas 
. 

tarde vingados pela -naçoes, • 
l11alS 

cons·ciencia universal 110 juizo da 
historia. 

Não tendo, porém, celebridade qlH' - -me prometta mençao e reparaçao 
historica, darei aqui aos herdeiros 
do lncu nonlC succinta idéa da in
justiça que soflri ,por parte de ad-

• • versarIaS, que, ora entre SI, uns con-

tra. os outros, ora reunidos enl op

posição a benemeritos brasileiccls, 
meus corre1igionar,ios e predecesso
res na governação do Estado, já 
tinhanl empregado a nlCSlna arma 

das increpações diflamantes, peri
gosas para as instituições e offen

sivas elo decoro .nacional. 

Fui presidente do Pará e de Sã~ 
Paulo, prov.inclas ricas, de l'apido 
desenvolvíinento, onde o ardor das 
emprezas constituidas e projectadas, 
conl grandes ínteresses en1 jogo e 
collisão, de dia em dia solicitava fa- ; 
vares do Governo; fiz parte segui-
dan1ente, durante quasi cinco 

dos gab.inetes S. Vicente 
annos, 

e Rio 
Branco, como minisbro effectivo do, 

• • 
l1nperio e lnais de unla vez Intenno 
da Agricultura; iniciei e realizei en
tão nluitos nlCilhoramentos, e nunca 

se levantou qualquer lTIunnurio con

tra a severidade da n11n'11a adminis

tração, que, sendo operosa, pôde 
afinal revelar-se un1a das lnais eco.-

• no-nucas. 

No decurso de treze annos entre 
os meus dous prinleiros I\-linisterios 

e ü ultimo, de que fui organisadoc, 
governass·enl os lneus correligiona
rios ou os lneus adversarios, se111-

pre se me attribuiu infIuencia po-
• 

litica, e ninguem entretanto suspeI-

tou-me de utilisar a minha posição 
de Senador e Conselheiro de Esta
do, ou o prestigio que me davanl 

referencias fôitas a 111i111 conlO futu

ro presidente elo conselho, para au-
•• • • • ierrr a n11111111a vantagelTI pe·CUll1a.-

ria ou beneficiar illicitamente paren
tes e amigos ; nen1 se nle accusou 

de me ter associado a pretensões 
dependentes dos poelJe:r,es publicos; 
nem s·e me notou nenhuma des·sas 
praticas a que se deu odiosamente o 
nOlne de advorca·cia administrativa, e 
pelas quaes por inteqyosta pessoa se-. 

ria fa·cil a UlTI homen1 etn lninha sí· 

tuação obter lucros elirectos 
directos elo patronato que 
desse. • 

• ou m-
conce-

Todos sabiam que eu vivia exclu
sivamente da minha pequena renda 
parti,cular e elos carg·os publicos que 
exercia. Grande e profunela foi, por
tanto, a nünrha surpTesa quando no 

gabinete a que presidia vi erguer-se 
l11lInenso clalTIOr contra n1im a pro

posito de actos, que não eram i-lle
gaes nem ·lesivos á Fazenda Publi
ca, livremet1te praticaDOS por mi
nistros como os conselheiros Anto-·· 
llio Prado e Roch.igo Silva, ou por 
Presidentes de Provincia como ,) 
conselhei.ro Gonçalves Ferreira, de 
cuja· probidade e indepenclencia nã:l 
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duviclavanl os proprios adversarios I 
que, com l00ica e&pecial, violenta

mente me arguiam pelo que elles 

fiz·erall1, sem outr·a ra,zão .m,ais~ -

eis aqui toda a minha culpa - que 

a de não me ter arrogado o arbi
trio de suspender ao sogro de um 
de meus fiGhos,comme:rciainte de 
antiga e honrada firnla, o seu di

reito, já dantes exercido, de contra
ctar, sem auxilio ne,lTI flavor de lni
nha parte, serviços publícos em con

dições communs e mediante concor
rencia aberta para todos dentro e 

• 

fórado paiz; arbitrio que de mais 

a nlai-s envolveria a indelicada exor

bitanoia de tornar eu extensiva a 
administradores, insuspeitos e ll1aio

res de toda excepção uma incompa
tibilida-de moral que elles não reco-

para a nheciam e, que enl rigor só 

ll1inlha 'pessoa se poderia 

d'aquella affinidade. 

• deduzir . 

Pude então benl ava1iar as tortu

ras por quepassaranl antes de n1inl 

illustres -chefes politicos e homens 
de governo a quem depois se fez 
justiça, -vendo discutidaerTI plena 

Camara a sua integridade moral. 

Soffrendo por minha vez essa tor
tura, vendo-n1e ata'cada' no que 

acreditava ter posto fóra da con

tingencia de qualquer duvida. a isen

ção da minha conducta no governo, 
confesso que as resalvas da 111}nha 

probidade pessoal com que s'e prie

ludiava'm os ataques ao Presidente 
do Conselho, longe de os a ttenua

rcm, ainda lnais pungentes os tOí

navanl, para mim que fôra cducado 

na escola de que entre a improbida

de e a indelicadeza de motivos nã'J 
ha differença para o homem pubE

co, Por nlais que exan1ine o ll1eu 
-

procedimento, só explico a violen-

cia das accusações por tres causas 

ll1in1 depois que se juntaram contra 

da lei de 13 de maio: a an'ciedade ! 
• 

etn que estavalll os nleus adversa

rios de sulbir ao poder; a dissidencia 

conserva'dora irreconciliavel desde a 

primeira lei de 28 de setembro, e 

appetite" soffregos agrupados ao lado 
e em nome do interesse dos p'fO

prietarios ele escravos, que, aliás~ 

devo-.lhes esta justiça, foram em 

grande parte cooperadores genero
sos da abolição e em geral se mos
traram pacificos - e resignados. 

Taes foram com effeito os adver

sarias ostensivos que ll1e deran1 ba

talha, ,dispostos a todos os meios, 
agitando todas as paixões, e até 

procurando auxilios de guerra em 

elementos de maior alcance, que 

constituiall1 sério perigo publico, 

ainda facil de ser conjurado, si, eln 

vez de a:Jlianças hybridas e dos ata
ques apaixonados C0111 que se impel
liam um ao outro para o abys,mo, 

. os paTtidoscol1stitucionaes houves .. 

sem tido a fé, o bom senso e a pru
dencia de modeTar o seu antagonis
mo, estabelecendo accôr.do de vis
tas e de acção sobre pontos úe 111-

teresse COll1111Un1 e vital, C01110 leal
l11cnte desejei. 

Falo da propaganda Irepulbaidana, 
ha-bil em aproveitar quaesquer cír-

• • 
CU111stanCl'as que entra·queceSSelTI o 

regimen politico e da antiga ques

tão lnilita'r, que ll1uitas vezes se ti

nha ostentado ameaçadora e teme

rosa e que, elnbora sopitada na oc
casião, conservava os seus fócos de 

secreta conspiração., á espreita do 
primeiro ensejo de descuido e fra

queza ou de provocação que irritas
se as classes afInadas. 

Em C'rises senle1hantes, nesse es
tado .de des'Ordenl 1110ral, em que se 

obscurecia até o instincto, selnpre 

vivo e perspicaz, da propria con·· 

servação, não a'dmira, comprehende

se fa·cilmente. que quem governa 

esteja exposto a ver levantar-se con-
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;" ~ si uma dessas ondas furiosas e 1 

es pontane'as de odios e . c.a,lumniJas I 

que prejudicam o prestigio da auto" 
ridade e podem momentaneament e 
levar tudo . de vencida. 

Perce>bi claramente a situação. 
Embora me sentisse ca'Paz de resis" 
tir, eu via por um lado qu e a OP" 

posição se obstinava em t ira r" me 
a força mo'ra'! e im,pedir a cOlla:bora" 
ção legislativa oprompta e leal como 

• • • as Clrcumstanclas requenanl; por 
outro la'do, acha ndo"se enfermo O 

Chefe do Estado, era para recear 
que s·e desse a su'ccessão ao throno 
no meio de discorelias e odiosidades, 
talvez durante a campanha eleito" 
ral, se eu acceitasse o appello á na" 
ção, que reiteradam ente me era of" 
ferecido. 

Tudo bem ponderado, eu preferia 
a organisação de outro ministerio, 
n1as ministerio de paz, que reunisse 
o maior l1ume'ro d e adhesões e apro" 
veitasse as tr eguas dos partidos a 
que comp etia a defesa da s institui" 
ções ,para tomar prudente c habil" 
mente todas as cautelas necessarias. 

Assim o propuz e não pude con" 
seguir. Quanto mais eu instava pela 
minha exoneração, mais o Impera" 
dor insist ia em recusal"a. Travada 
a lucta desigual e desproporcionada 
que desta sort e se tornou inevita" 
vel, fu i vencido pe:lo concurso d'e 
'" . meIOS lmprevlstos, contra CUJO em-

prego eu era ,capaz de apostar a 
cabeça, e que ainda hoje me pare" 
cem um máo sonho. 

Tinha fe lizmente para mc confo,'" 
tar o aHecto da esposa e dos filhos, 
a doce int,itnida'de de alguns amigos 
fieis, a sympathia de honrados ca" 
va'lheiros que não tinham ce'r,cado ~ 

minha pros'peridade e sobretudo a 
paz d'alma, da a,)ma christã quoe con
fia na v·erdade, se resigna ao~ reve- I 
zes ,e perdôa as oHensas. ! 

• . ' 

Foi este o asylo a que me recolhi 
em junho de 1889. N eUe me conser
vo desde então com a unidade de 
meu caracter, con1 o m esmo alllor 
da patria, inutil e constrangidamen
te ina-ctivo nas tristes peripecia~ 

Que se seguira'm, mas tãó vivo na 
desgraça como nos meus dias fcli ·

Zle\5 ·d·e eSi'P'\etmnça, victo~ia e ovação; 
posso dizer mais vivo, inqu ieto e 
profundamente a;tt~·i:bulado di,ante da.5 
calamidades que affligern o Brasil. 

N este ponto hei de a;:c'a'bar comO 
t enho vivido, considerando-me obri
gado a oaT a vida pelo grande e 
esplendido opaiz onde" nasci e· Dnde 
morrerei, supplicando a Deus. que 
minha patria quer;dae sagrada, a 
terra de Santa ' Cruz, illuminada pelo 
cruzeiro celeste, confirmando-se na 
fé dos antepassados, que sOllberam 
conquistaI-'a para a civ ilisação e 
constituil-a nação livre, un ida, pros
ipera,: fort e e es timada!, caminhe 
tranquillamente para os a ltos des
t inos a que está fada.da por sua 

.n!a;tural opule.nó<\ ,e' seja' per,ante o 
mundo um eX'empIo de or.ganils·ação 
estavel e solida, sustentada e ani
mada por todas as virtudes parti
culares patriotic:as e .1umanitarias. 

Eis a lição que mais 'r ecommen-
• 

do aos meus descendentes. Quanto 
á situação particular de minha fa
milia, deçlaro que nunca 3mbicionei 
riqnezas nem lamento a sua falta; 
contentei-'me com o necessario ~ 3Ó ' 

me preoccnpou a independencia que 
pude manter inteira perante os meus 
proprios credores, pessoas honradas, 
com quem tratei em condições lici
tas e dignas, t endo o cuidado de 
não ultrapasslar ,os meios de que'" 
podia dispôr pan resgatar-me e ze
la'ndo a minha solvabilidade como 
um dever de honra. 

A minha aspiração com referencia 
ao futuro dos filhos era educaI-os e 
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'. viver até vel-os independentes, Os ' 
homens teriam vasto campo aberto 
á sUla actividade em um paiz onde 
facilmente prospera quem trabalha 
e eC'onomisa, e no caso de minha 
m orte· prematura, seriam O natural 
apoio da lnãi e das irnlãs , que. ain 
da não estives>s em casadas, 

Confes'so, porém, que, quando che
gu'ei ás. portas da mort e, em 1878, 
mtJito m'e atormentou O pensanlen
to .t r iste de deixa'r os se te filhos 
menores, que então tinha, com u 
un ico amparo de ·m inha mulher, ca
paz de todos os esforços para subs
tituir-mf, m aos a luctar com as dif
ficuhi'ades da pobr'esa. 

. Hoje, graças la Deus, 
vivem. honrad.amente do 

. , . 
CinCO "Ja 
seu tr.a-

• balho 
quillo 

e eu posso morrer nlalS tran-
a respeito da sorte da esposa 

e da unica .filha solteira, ás quaes, -
ali á s, não ha de caber em pa.rtilhas 
o sufficien te 'para commoda e farta 
subsistencia. 

Eu ,podia indicar o accôrdo de to
dos para qu e as duas tenham de
pois de minha morte o gozo ela casa 
e da pequena renda que deixo; mas 
prefiro confiar, como plenamente 
confio, na ·espontaneidade de fil·hos 
e ,discipulos de um grande coraçã o, 
- o de sua m ã i. 

fiel, dedicada 
• 

e meIga, 

alma pura, toda de amor e p·er·dão. 
ella sempre m'e deu ·com sua cons
tante bondade incentivo para o bem 
e muitas vezes a mais eHicaz cor
recção de minhas faltas; mãi ex
trelnós~, soulJe repartir ctüda:dos, 
providencias e carinhos maternaes 
com filhos alheios - pa·rentes e ex
tranhos, - acolhidos, mantidos e 
educados no seio ,de nossa numerosa 
familia: amparou meninos de~vaíi 

dos collocando-os em internatos de 
ensi'no; casou onphãs; fez milagres 
de divisão do pouco que. havia na 

, . '-casa e ate lmpoz-s'e pnvaçoes para 
dar aos pobres, 

E sp ero que est e exemplo fructi
fica r-á , e que meus filhos saberão 
offeu-ece r as primicias não só áque!
la que tão boa semente lhes lançou 
na alma e a quem devem o culto 
do mais sagrado dos affectos huma
nos, ·nl as tarnheln a sua ir nlã em es
tado de carecer de protecção e para 
a qual sâo meus naturaes represen
tantes em todos os deveres de pai. 

Considerando, ent retanto, que as 
viciss itudes desta vida pod em inuti
lisar a melhor vontade e que a mi
nha fil'ha Ma,ria Eugenia tocou a 
maior parte da adversidade, visto 
que nã o só lhe faltaram gozos e dis
tr,a1cçõ'e s que as irmãs tiveranl luas 

até me . vi obrigado (dolorosa ne
cessidade!) a jYr ival-a antes de tem
po da companhia de sua querida 
professora, deixo-lhe a minha ter
ça, se ainda estiver solteira, quando 
eu fall ecer, e, por tanto, em posição 
infer ior a de todos os irmãos. . 

,No caso contrar io, isto é, se eu 
,iver a fortuna de casal-a , quero 
que minha mulher usufrua a mesma 
ter«a, passando est a, depois da mor
te della, ás nOssas tres filha's, em 
pleno dominio e em partes iguaes, 
e tran smitti'ndo-se cada uma das' 
tres partes, do mesmo modo, aos 
filh os d a lega tar ia que fallecer an
tes, e., em fa,ltadeHes, ás outras le
gata-rias. 

Confio que minha familia conser
vará em COmlTIUm para lllenlori a mi
nha os obje'Ctos que me foram of
ferta,dos como recordação e reco
nhecimento dos s erviços publicas. 
Dos que tenho para meu uso deixo 
como lem'branças pessoaes a meus 
filhos e genros: os livros e moveis 
do galbinete de es tudo a Alfredo; o 
r elog'io e cadeia, a Pedro; O annel, 
a Baptista:; o alfinete de gravata, 
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ao dr. Pires F erreira; a bengala de 
ca stão de ouro. ao dr. Joaquim 
Egas. Dos outros como a Biblia, li
vros de oração, quadros religiosos, 
a bolsa de prata qu e foi de m eu 
pai, diversas lapiseiras, a pen na com 
Que es'crevo, carteiras e cofres , nli
nhas filhas minhas nóms e minha , . 
sobrinha e afilhada J oanna Chri sti
na Monteiro de· Ba'rros, tirarão para 
si o que mais . lhes agradar. 

Os demais mi nha mulher di stri
buir-á 'com os nossos netos , -com 

. - . meus lrmaos e C01n amlgos a quem 
seja cara alguma coisa qu e me te
nha pertencido. 

Dentre os ultimas, seja espec';a> 
mente contemplado o dr. Joaquim 
Nabuco. De proposito não designo a 
lembrança para que a escolha, feita 
pOT toda a minha familia, signtlj
que tambem os seuS prop rios sen
timentos rie am izade e gratidão pOl' 

o, 

amor de mim, ao meu leal e desin
teressado alliado ' na libertação dos 
eScra vos, um dos amigos mais ge
ne,rosos que encontre i na adversi<la· 
de, o que primeiro me consolou no 
infortunio politico, • • • 

o lnalS aSSl<lUO 

no meu retiro e de mais a mais in
t elligenc ia, coração e caracter que 
honram o Brasil e de que com jus · 
to motivo nos gloriamos todos os 
Pernambucanos. 

Recommendo aos meus herdeiros 
que façam todo o possivel pa·ra que 
a ' minha casa da Magdalena não 
passe a extnanhos . . Muito estimarei 
que, cons'ervando-a, neUa possam 
orar por ·nl ltll , enl torno de. sua mãi, 
ao me'nos unla vez cada anno, no 
dia 12 de dezembro diante da ima
gem de' N. S. da Piedade, padroei
ra da casa de meus pais. E' est e 
o suffra:gio que lhes peço; os ou
t,ros deixo · á sua deliberação e aos 

.. seus .sentimentos piedosos. . 

Quero ser sepultado ' sem pc,mpas 

funebres, o mais simplesmente que 
se ja possivel no cemiterio de S"nto 
Ama'ro do Recife, no tumulo de meu 
pai, onde já . estão os ossos de meus 
cinco filhos fallecidos em diversos 
logares , ou que par" lá sejam trans

·portados em 'tle-mpo !>ropTio· os meus 
restos mortaes , se eu fall ecer fóra 
de Pernambuco e a minha sepultu
ra tiv·er , pOT isso, de ser aberta em 
outra parte. 

Prohibo expressamente que o meu 
corp~ seja embalsamado .. :,Nomeio 
por ' meus . testamentei.ros em primei
ro laga r minlia mulher e de'pois 
meu s filhos e genros, aquelles na or
dem de idade, estes na de casa
mento. 

De cada um delles ou de todos 
conjuncta'l11 ente espero a fiel exe
cução de minha ultima vontade, ex
pressa neste testamento, que dictei 
a meu amigo Balduino Coelho e que 
termino pedindo a benção de Deus 
para todos de minha familia e ia
zenqo votos para que, unidos em 
perfeita paz e solidariedade, sejam 
sempre virt.uosos, bemfazejos do 
proximo e dedicados á patria. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira 

Rio de J aneiro, 1.0 de fevereiro 
de 1895. 

No mesmoenvolucro que conti
nha o tCHtamento acima, foram en 

. 

contradas as seguintes palavras es-
cripta s pelo finado: ULTIMAS PA
LAVRAS: "Morro pobre e endivi
dado, mas não insolvente; com o 
resto de immoveis herdados, o mo
biliaria mediocre e alguns objectos 
de prata e ouro, que possuo, podeni 
'ser escrupulosamente solvidas todas 
as min'has obrigações; o que fio dos 
sentÍlllentos honrados da minha fa
mília e, especialmente, recomm~ndo 
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á pre<lade p'a:ra commigo da devota
da eS'Posa e dos bons filhos. 

Entre os papeis deixados pelo ,cons"'
lheim João Alfre'do achou-se' ainda, dois 
dias devois de sua morte, a 

, , 

110ta por eHe ,.'scripta : 
"Tenho presentimento de 
proxima e na minha edade é 

que cna não tarde. 

• s'egulute 

rilorte 

natural 

T emo-a por meus peccados, mas 
já sem apego ao mundo, suspiro pe!,. 

bôa hora em qu e Deus, com a 111i" 
ser,icordia que humildemente implo
ro! "lllC chanle pa'ra O r epouso eter
no, A minha preoc'cup,ação, todo o 

nlCU pezar, ao partir desta vida, é 
qtle a minha mulher faltem os meios 

• 
de decente subsistencia, 

o meu testamento, feito em 1895, 
explica a situação angustiosa em 
que' fiquei quando perdi, com a re
volução de IS de novembro, cargos , 

e proventos vitalicios; explica tam
bem como me libertei de dividas e 

necess idades . 

Do dinheiro que então ganhei. 
parte foi-se eln des'pesas necessarias 
para o casamento de filh,as; e parte , ' 

, desappareceu na depreciação de di
verSOs titulas. O peor foi que a mo-

, 

lestia dos olhos e a escassez de vis
ta, ao cabo de longo tratamento, 
me impediram de continuar o tra

balho a que resolutamente me déra. 

Meus fnhos, a quem só pude dar 

educação de meu conselho, - eu os 
-queTi" arredados de qualquer car
reira pub1ica - fizeram-se agricul
tores, labutara'm ,corajosamente e 
viviam folgados; agora, com a cri
se da lavoura, mal podem com os 
encargos de suas fam'ilias. 

Minha filha, a unica que me resta 
<de quatro ' que foram, 

mente do emprego d ,o 

• Vlve parca-
marido. Ella 

• 

foi a que ma is soffreu com a minha 
desfortuna e Deus sabe quanto me 
d~e não ter recu.r sos lPara acudir ás 
deficiencias do seu casal, aliás fclj~ 

pelos sen1imentos que o animam e, 
• 

sobretudo, 'porque é resignado. 
Si, -CODI os soccorrQS d"e minha 

san ta religião, eu 1110rrer em graça, 
della me aproveitarei para pedir a 
D eus, no ,céo, que olhe par~ m;nha 
familia cá na' terra. Tambem pedi-

, 

rei fervO'roSa1l1ente. pela patría, que 
se111pre alnei e servi conl verdadei

ra abn egação." 

No "Estado de S. Paulo", 'edição da 
noit e, fo i ,pub1icado, no dia 13 de maio 
de 1918, o seguinte artigo, sob o t itulo 

- Retniniscencias: 

"A leitura tio livro de 050rio Du
que E strada - "A Abolição" , que 
acabo ele fazer em vesperas do sem
pre memoravel dia 13 de maio, deu
me von tade de estudar de novo a 
pe,rsonalid'",de politica do v,enerando 

senador João Alfredo Corrêa de Oli
veira, cujo nome est,á ligado ao 
episodio nacional da libertação dos 
escra vos desd", 1871. 

Ministro do Imperio no celebre 
gabinete de 7 de .março, trabalhou 
eon} Rio Branco, ° primeiro, pela 
lei .do ventre livre; presidente do 

conselho e ministro da Fazenda do 
gabinete de 10 de março de 1888, 
teve a suprema ventura de pôr em 
execução a lei de 13 de maio. 

Tão grande vulto nacional presi

diu tambem a provincia de S. Pau
lo durante alguns mezes, deixando 
uma bella tradição entre os paulis
tas, como homem de talento, admi
nis trad'or 'emerito, espirito de alta 
cultura e , politico de longo ",Icance. 

Lernbro-me muito bem das festas 
, 

que se fizeram na minha terrinha 
quando se promulgou ,3. .lei de 28 de 
setembro de' 1871. Fui vêr as lumi-
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narias e ouvir a banda de musica 
percorner, á no~t:e, a,s ruas dia cidade. 

E ainda me recordo de ter ouvido 
o velho juiz de paz gritar: .,- Viva 

d. Pe<k.o Onze 'e toda a, sua imp'e
rial familia! - E o povo repetir -
Viva! - e a banda a tocar o hym
no nacional. 

Eu, admirando os olhos arrega'la
dos 'e as bo'chechas incha'das de An
tonio João, o pistonista, perguntei 
a meu pae: Quem é d, Pedro onze? 
E' d. Pedro n, o homem não conhe-

• 
ce ·numeras romanos. 

Tambem eu não conhecia, fiquei 
na mesma. E ainda não me esqueci 
dessa tarde memoravel em que che
gou aS, Carlos a noticia da ex
tincção da escravidão no Brasi1. 

Os festejos sahiram feitos de to
das as casas, surgiram ines,perados 
de todas as ruas, as bandas de mu-

• Slcaappareceram como por en·can-
to, os foguetes, rojões e bombas 
atroa.ram os ares, e os Ínterrninaveis 
discursos multiplica,ram-se. Que de
lirio! Cincinato Braga, por aquelle 
tempo simples promotor publico da 
comar'ca, 'hoje uma das glorias bra
sileiras no Parlamento Nacional, au
xiliou -com enthusi-asmo a causa 
abolicionista, e nesse dia 13 ,de maio 
recebeu inequivocas demonstrações 
de apreço do povo e ,dos chefes 
politicos conse,rvadores: 

Este ralpaz, com a habilidade e 
maneiras que tem, disse ü visconde 
da Cunha Bueno, vae longe. E' meu 
afilhado, e ,faz-me lembrar o Rodri
go Silva, meu sobrinho. 

Pois bem, disposto a rever o pas
sado em torno de João Alfredo, 110 

que esteja ao meu alcance directo 
e immediato, comecei por examinar 
a miuha collecção de autographos, 
e encontro as tres seguintes cartas: 
.. Pinto Lima. A,ccuso or,ecebim'ento 
da carta em que v, me declarou ter 

chegado no dia 17 do corrente a 
essa capital e tornado posse da ad

minist.ração ,no dia 18, Do· collega 
e amigo, J, Alfredo, Rio, em 25 de 
junho de 1872." 

Esta carta foi dirigida ao conse
lheiro Francisco Xavier Pinto T~i
ma, 39,'presidente de S, Paulo, 

"Gabinete do Presidente do Con
selho. - Rio de Janeiro, 24 de maio 
de 1888. 

Meu caro J .. M, do Valle, Agra
deço-te penhoradissimo as felicita
ções que me dirigiste, em carta de 
hontem datada, pela promulgação 
da lei abolindo o elemento servil 
Fui apenas fiel interprete do sen
timento nacional, que de mil modos 
se manifestava no paiz. 

Nem por seres um dos ultimos, 
deixas ,de ser um' dos primeiros na 
estima que me mereces. Adeus, Col
lega e amigo, J. Alfredo," ' 

Dirigia-se o presidente do conse" 
lho de então ao desembargador 
José Maria do Valle, que eu conhe
ó no Instituto HistofÍ.co de S. Pau
lo, ,cheio de vigor e enthusiasmo pa-. 

triotico, e cujo nome ficou ligado 
a uma das obras mé;ds meriturias 
levadas a effeito nesta capital, peh 
iniciativa privada, o Instituto Pas
teur. 

E ainda esta carta de 4 de mar
ço de 1917: - "Meu caro compa .. 
dre e amigo doutor Quirino dos 
Santos, sua comadre e eu agrade
cemos muito penhorados, a . parte 
que tomou em nossas 

'InJa;s pleITo sexag'esimo 
do nosso casamento. 

Com vivosprot'estos 

alegrias inti-
• • a nn 1 ver s"an,a 

de ,amizad'e 
e os melhores votos pela sua felici
dade e de seus filhos, a estes e es

pecia:lme,n'tle' ao ,afilhado envi,a:mos os 
mais affectuosos reca'dos. Sempre e 
de coração, amigo certo, J. Alfredo," 
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Quando o senador João Alfreào . 
Corrêa de Oliveira veiu presidir a 

provin(;ia de S. Paulo, em 1885 (ou 
tubro 19 - abril 26 ,de 1886) a ques
tão do elemento servil agonisava; 
'Inas , não era possivel prevêr qu e 
dahi a dois a11nos o m esmo senador 
promulgaria a lei de 13 de maio. 

Emb-or-a o müi:i·s.tro do Imperio 
de 1871 tives se tomado par te ~a

lient e na elaboração da lei de 28 ue 
setembro ninguem suvporia que lhe 
estava reservada a glor ia de con
verter em realida<ie a as'piração pa" 
trioüca do abol'icionis·mo. victorioso. 

Nos debates de '1871, J oão Alfredo 
teve opportunidade de enfrentar o 
intransigente Andra·de Figueira, <l 

coração de bronze, como lhe cha· 
m ou mais tarde Joaquim Nahuco. 
Andrade Figuei ra interp.ellou o go
verno, com aquella vehemencia df 

• 

linguagem e ' rudeza de palavras, 
que tanto o caracterisaram em to 
das as lutas de princ ipios. Respon
deu-lhe o ministro do Imperio, di
ga-se -a - verdade, com irrimensa su
perioridade, não só de argumentos, 
mas de linguagem, qu e, embora 
franca e forte, manteve sempre, c4l 
rante todo o longo debate, impec
cavei cOllliPostura. 

João Alfredo, recapitulando os 
pontos de apoio ·dü gov·erno, falána 

. 
na Camara, no Sena<io, na opin ião 
e no jornalismo: - Será no jor
nalismo o apoio que diz [er a mino
ria? Senhores, con ta-'se nas pro
vincias do Im'p1e'fio, no norte e no 

sul, um jornal da opposição por 
dois ou tres que sustentam e defen-

• 

dem o governo. 

O sr. Andrade Figueira - ] ornaes 
_ comprados. 

O sr. Ferreira de Aguiar - Com · 
pra'dos são os que o combatem. • • , 

Uma voz - Apoiado; para isso , 

fizeram os -fazendeiros uma caixa. '1 

Já" in illo tem pore"! "In illo tem .. 
pore "? Não. "In eternunl; per ,0111-

nia secula sectilorum". 
E foi ain<ia em velhos papeis que 

me lembrei daquelle infeliz jornalis
ta de 1833, am igo de Costa Carva
lho, marquez de Monte Alegre, que 
sen1,1)re lhe escrevia bilhetes pedin

do dinheiro: - Senhor Costa Car
valho, es tou :lJperta<iissimo com a 
typographia. M a nde-me 50$000. 

E O marquez escrevia no bilhete: 
mandei 20$. E .Q jor·nalista: Mandle;
m e 100$000, senão o impre'ssor nãD 
tralbalha. Os 20$000 não basta·ram. E 
o marquez: - Mandei 60. Deixe
mos na 'santa paz do Senhor os jor
nalístas, que exgottaram "as caixa :, 
dos fazendeiros de 1871, e voltemo, 
á pe rsonalida,de vigorosa de João 
AHredo, quando president e' de São 
Paulo .. 

• 

Incontestavelmente o conselheiro 
J oâ\O AlfrooQ governou S : ,; Paulo 
com amor e empenho ·de a{;ertar. A 
provinóa, embora de primeira cate
goria , tinha para os homens 'publi
cos mais encantos e valor de tradi
ção do que economi(;o e politico. 

Pesi.dir ao Rio de Janeiro ou. Ba
hia era preferivel se bem que pela 
cathedra presidencia1 paulista hou-. 
vesse passado o que de melhor exis-
tiu nos dois Imperios. • 

S. Paulo era província meio ' acai
pira<la, e os paulis tas falavam de 
vagar e cantando!... As paulistas 
não tinham "chie "... Em distinc
ções e maneiras, os Prados; ·Paula 
Souzas, Paes de Barros e outros 
não temiam nelU R io nem ·Bahia; -
famil ias viajadas, conhecendo o Ve
lho Mundo, educadas á européa fa
ziam figura em qualquer sociedade. 

Em materia de falar, tinhàmos , 

entre outros, José Bonifacio;' ó se-
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.gundo, que falava CO' mo PO'UCO'S, e 
talvez cama ainda melhor não se 
falasse neste Brasil inteiro, e que, 
cama expaente inteUectual, fai e é 
um dos maiares motivas de argu
lha para a terra de Santa Cruz. 

Chegau J aão A1freda e lagO' se 
. O'ccupau da construcçãa de um tu
mula para as despajos da patriar
·ca da Independencia. - Senhares, 
dizia eUe a seus amigas, não se 
camprehende que a terra da Ipiran
ga nãO' tivesse até haje feita um 
tu mula a J asé Bonifacio. 

E dirigiu um appella á Assembléa 
Legislativa Provincial, que foi at
'tendido. Foi João A!1fredo quem en
·carregau a Bernardelli de canstruir 
-o marmore,_ que hoje se vê c adrni

ora nOc1a\lstro do Carn1o, em San
tas. 

A creação da C:ammissão Geogra-
-phica e Geologica lhe pertence, 
assim como tambem a nameação de 
Orville Derby para seu primeiro di
Teetor. Occupau-se O' presidente 
João Alfredo do levantamento d~ 

uma esta tistica da provincia. 

E desse trabalho ficou O natave! 
livro (tão raro hoj,,) organisada 

-ll1rincipalme:nt'e PO'r Adolpho Pinto. 
. 

Verdadeira monographia, natavel ç 

prafunda, sob tados os pontos d" 
'visia, a "Relatoria Estatistico da 
Província de S. Paula" é um livrél 
'hasico para os estudos do desen
volvcmen to e progressos de São 
Paulo. 

A secretaria do governo foi regu-
1arisad.a;e ° archivo, de,pendencia 

dessa ll1esma secretaria, "que se 
achava em estado chaotico" foi re
organisado ecameçau a merecer at
tençãa. 

Durante' a sua administraçãO', li
bertaram-se escr~.vos pelo Fundo de 
Ema,nópaçãa no valor de 250 con-' 
>tas. O cáes de Santos foi objecto de 

preaccupações do presidente, e as 
melhoramentas prapriamente da ci
dade de S. Paulo não foram des
curados. Esteve na capital o enge
nheiro Revy, afamado pelos seus 
canhecímen tos de construcções para 
embeUezamenta e saneamento de ci· 
dades e assumptos hydraulicos . 

O nosso histarico e tradicianal 
Anihangabahú mereceu de Jaãa Al
fredo as melhores cuidadas_ "Tra
çou-se-lhe o leitO' e fez-se-lhe o ni
velamento desde a foz da Taman
duatehy até a pante do larga do 
Riachuelo, cam o fim de ser cana~ 
lisada sob caberta". 

As inundações accasianadas pela 
Tamandua tehy, par accasiãa das en
chentes, consequençia da épaca das 
aguas, mereceram igualmente cui
dados'da presidente, que encarregou 
o engenheiro Bianchi; ainda haje 
func-cianaria das Obras Publicas da 
Prefeitura, de estudos a respeita. 

Resolvido a dar á sua administra
çãa em S .. Paulo a cunho mais ac
centuada de sua cultura e elevação 
de animo, activou os trabalhas da 
Commissão do. MonumentO' do Ipi
ranga, e a 23 de marçO' de 1886 fa
ram ·contracta:das as abras, projeta
das pela engenheira Bezzt, com o 
arc'hitecta Luiz Pucci. 

As obras deviam custar mil con
tos de réis, em sua tataJi.dade. Não 
passou despercebido ao senador "re
sidente o estado precario da ins
trucção ptj.blica primaria, que no 
seu dizer "deixava quasi tudo a <ie-

• 

s·ejar" . 

N o dia 26 de abril de 1886 pas
sou J aãa Alfredo a gaverna da pro
vincia ao primeiro vice-presidente, 
barão de Parnahyba. S. excia. deixou 

. 

saudades. Conservadores' e liberaes 
sentiram a retirada do homem que, 
no dizer dos contemporaneos, "deu 
tão fecundo exemplo de elevação de 
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:animo, e foi o prototypo de admi
nistrador, dotado de esmerada cul
tura intellectual, profundo conheci
mento dos negocios. inexcedivel 
actividade e illimitado desejo de fa
zer justiça franca e leal. 

Na vespera de passar o governo, 
recebeu o s~nador João Alfredo si
gnifica tiva demonstração de apreço 
por parte cle seus cOf"religionarios 
num banquete, que se realisou 110 

'salão do Grand'e' HOotel, á rua de 
S. Bento. 

Em nome do partido falou Rodri-
'go Sitva,que offereoe'ndo o banqu'e
te, saudou ao preclaro homem de 
Estado. "Não houve ainda, disse 
.Rodrigo Silva, não houve ainda um 
'presidente que, em tão curto espa
ço de tempo, reunisse tantos ele
l1Jentos para a ,prosperidade da pro" 
vincia. " 

João Alfredo respondeu: "Fiz o 
que não podia deixar de fazer. Na 
minha conducta só ha um merito' 
o da coherencia. Na terra dos An

dradas, F ei,j ó 'e Paula Souza, 'e~em
pIos de patriotismo 'e zelo pela 
causa publica, ,só podia governar 
como governei. R' Ull1 crente na 
grandeza do Brasil, e reconhece qu.~ 

o futuro de S. Paulo depende dos 
'esforços e trabalhos de seus filhos. 
-cabendo ao governo facilitar-lhes o 
,caminho e suavisar-lhes a tarefa in
gente. S. Paulo é uma terra ri) Ir::!

balho. " 

Falaram tambem nesse lllemora
ve\ banquete politico, que começou 
,-ás 18 horas e terminou ás 22, o con
selheiro Duarte de Azevedo. o pro
fessor Dutra Rodrigues, Caio Pra

do, barão de P,arnahyba, José Luiz, 
Vieira de Carvalho e outro,. 

No dia 27 de abril de 1886. em 
trem espe,cial, que largou' da· esta·: 

ção do Norte ás 13 112 horao. re-

gressou para o Rio de Janeiro o 
conselheiro João Alfredo. 

A' estação COlllpareceram o Par

tido Conservador, em peso, o nlar
quez de Tres Rios, o commendador . 
José Vergueiro, desenlbargadore3: 
altos funccionarios civis e r.lilitares, 
muitas pessoas gradas e entre es
tas Martinho Prado Junior 'e Rangel 
Pestana. 

o destino rescrvára a João Alfre
do a presidencia do c'Onselho no dia 
13 de maio de 1888. Quem poderia 
prevêr que o ministro do Imperio 
de 1871 seria o promulgador da le; 
aurea! E' que nos nossos costulnes 
politicos, ao tempo do segundo Im' 
perio, os partidos praticavam [\ 
/principio da 'guerra moderna: -
a ar,tilharia conquista (Partido Li
beral) a infantaria occupa (Partido 
Conservador) . 

Não sei que o sr. João Alfredo 
tivesse voltado a S. Paulo. Penso 
lneSlllO que nunca mais revisse os 
campos por onde o Tamandua tehy 
derrama va as demasias de suas 
aguas ao tempo das enchentes, nem 
o valle por onde· o Anhangabahú 
deslpejava a sua agua vermelha, tin
ta de sangue do matadouro, nem" 
monumento do Ipiranga, nem o tu
mulo de José Bonifacio, nem' as 
dbras dos Revys indigenas, nem os 
milagres da instrucção publica pri
maria! E se s. excia., que ainda es
creve firme, gosa bóa saude e tem 
o espirito claro e penetrante, 'lpe
sar dos seus oitenta annos já fe:
tos, ha muitissinlos nlezes, quizesse 
revêr a cidade provinciana, onde 
seu nome honra uma das principae$ 
arterias do commercio paulista, ha
via de rejubilar-se por ter falado 
como um vidente: - "São Paulo é 
uma terra de trabalho". 
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Que no dia de hoje os nossos me- ' 
lhores votos s,e dirij am para 'Ú 'lar 
venturoso onde dc scança o velho 
bra sil eiro coberto de glorias e ben ·· 

çams. 

13 de maio de 1918. 

EUg'ooio Egas"_ 

* 
* * 

Tendo entrado em 
• • do car-exerCIClO 

go d'e ,p-residente da provincia de São 
Paulo a 19 de outubro de 1885, o con
selheiro João Alfr,edo Corrê". de Oli
veira administrou-a até o dia 26 de abri l 
de 1886, quando passou a administração 
ao 1.0 vice-presidente barão de Parna
hyba. 

Do resumo que se vae fazer do rela·· 
torio apresentado á assembléa legisla
tiva provincial em 15' de fevereiro de 
1886, vêr-s e-á o estado em que o con
selheiro João Alfredo recebeu e deixou 
a presidencia da p rovincia. 

ADMINISTRAÇÃO DA PROVINCIA. 
- Pvr cartas imperiaes de 30 de agosto 
de 1885 foram nomea'dos 1.0 e 2.' vice
presidentes da provincia o barão de Par
nahyba e o dr. El ias An tonio Pacheco 
e Chaves. Cvntinuavam a occupar o car 
go de 3.°, 4. °, 5. ° e 6.0 vice-president es 
o conde de Itú, os d rs. João de Ata
liba Nogueira e Luiz Carlos de Assum
pção, eo har ão d e Tr,emembé, nomleia
dos por cartas imperiaes de 30 de junho 
de 1883. 

ELEIÇÕES. - Durante as eleições 
para membros da assen1'bléa provincial 
não houve alt eração da ordem e bem 
assim nas eleições geraes de 15 de ja
neiro de 1886, realisadas em vir t ude da 
dissolução da Camara dos Deputados. 

CAMARAS MUNICIPAES. - Per 
acto de 31 de dezembro de 1885 , , 
approvadas e mandadas executar 
posturas muni'cipaes da capital. 

foram 
• varIas 

DIVISÃO CIVIL E ECCLESIASTI
CA. - A provincia div idia-se' em 115 
municipio-s , com 161 fregueúas , das quaes 
145 providas e 16 vagas. Havia 1J6 vi
garios enCiJmmendados, 9 collados, 16 
coa dju ctores e 5 çapellas curadas das 
qu aes 3 sem capellães. 

INSTRUCÇÃO PUBLICA. - O pre
sidente lamentava achar-se a instrucção 
publica da provincia mal organisada, não 
tendo fructificado os esforços emprega
dos para pôl-a naquelle pé de bôa 01'

ganis,ação" exigido p elo mais vital dns 
interes ses nas sociedades mod erna s. 

, 

No professorado figurava numero d i-
minuto de normali stas; e as pessoas que 
procuravam as escolas eram as menos 
aptas porque, abandonando outros m eio s 
de ' vida mais vanta}osos creados peja 
notavel ex pansão da provincia, vinha.rrl 

confes sar, 'C0111 a aoceitação de cargo 
tã.() mlélJ r ·elnune1rado,a sua incap:acidarua 
para luctar em cam'pos ma~s amplos. 

O aecesso ao magisterio publico era 
feito por nomeações e concurs'Üs sem 
previa ver ifi cação de ca'pac idade profi s
siona l. Os profes sores substitutos nos 
casos em que o titular da cadeira ia 
frequ entar a E s'cola Normal , percebiam 

, . . 
20$000 rs. m ensaes, o que , no entender · 
do presidente, era u.m mei'Ü de bem se 
avaliar o me rito de quem se pres tava 
a ensinar m ediante tão mesqu inha retr i
buição . 

N ão havia pessoal -idoneo para preen'
'cher todas as cadeiras creadas. Existiam 
1.039 escolas sendo 646 masculinas e 39.3 
femininas, vagas 203, sendo 153 masculi
nas e 50 feminina,s. Obrigados os pro· 
fessores 'a man ter -á sua custa- as esco las 
qu e regiam , funccionavam ellas . em edi-

, 

fi c ios itnproprios, mal si tuado s e sem 
hygie ne. 

A ins'pecçã,o, confiada a cidadãos ex
tranhos ao magisterio, era gratuita; e,' .... 

, 

em r egra, os escolhidos sem habilitações 
para o exercicio da inspecção' escolar. 
Não h a v.ia nenhuma bibli'otheca publica 
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destinada ao professorado ou en1 que r 
elle ,pudesse aperfeiçoar-se. 'No dizer do 

presidente, ess.as circumstancias contri
buiam p'ara que a funcção educadora, , 
nobre e patriotica, se convertesse elTI 

commodo ganha-pão daquelles sem Da

pacida-de pa'ra maiores aspirações. 
Tal C01TIO estava organisada, a 1ns

trucção primaria -de pouco valia: a igno·· 
rancia do mestre prejudicava a cultura 
intellectual e physicados alumnos; e (J 

seu exemplo prejudicava a formação do 
caracter dos 111eS,mOS alurnnos. 

Numa população de 837.354 habitan
tes (a provincia devia ter maior nume
ro) existiam 23.245 alumnos matricula-

, -
dos com a frequencia de_ 19.275. Ensi-
nava-se o seguinte: - leitura, calligra
p'hia, arithmetica, noções de grarrlmati
ca, cathed-smo, ·e ainda pr,endas domle:sti
cas ao sexo feminino. As escolas não 
ti'nham ,regimento e conservavam-sle, des
providas de mobilia e o'bjectos escolares. 

O pne'Sidente achavaentris,tecedOlr o 
quadro offerecido poela instrucção, A es
cola Normal preci.sa·va de refonnas, fal
tando-lhe inteir,amente o cara'cter Pleda
gogico, especifico dos institutos des3::t 
natureza. Não havia ensino de de'il:enh0, 
gymn.a-stica e clan to. A provinda não. 
D1antinha ins.tituto algull1 de instrncçãü 
secundaria. Para a ínstrucção do sexo 

feminino, terminada ·a primaria, s6 ha
via a Escola Normal; o ensino dos adul

tos não erStava organisado; o ensino 
profissional era dado exclusivamente 
pelo Lyceu de Artes e Officios de São 

Paulo. 

. O presidente desejava que instituições 
semelhantes se desenvolvess'em na pro
vincia, Em I acarehy, o vigario padre 
José Bento de Andrade fundára um ins
tituto de artes e oHicios com o nome de 
- Collegio "e S. Miguel - o qual, po
rém, ainda não func6onava. 

A instrucção particular não era fis" 
calisada pelo que faltavam dados a setl , 

tuação, tão pr.ecaria, em que se acha.va 
a instrucção primaria. Só por medidas 
r,adicale,s poderia melhorlar o 'deploravle.1 
estado -de CrJusas em que se encontrava 
esse importante ramo de serviço publi
co. O presiden,t.e solicitava me,i'Üs para 
fazer funccionar a Escola Modelo, tal 
CQlll0 devia $er em relação ao edifício, , 

material, pessoal e fins educativos. 

ESCOLA NORMAL. - O presidente 
propunha 'reformas que no seu entender 
eram indispensaveis, entre as quaes a 
separação de 'sexos l)as aulas, o ensino 
religioso, minis,trado por sacer·dotes, c 
O de pedagogia por professor difÍeren
te e especialista do assumpto; revisão 
das materias ensinadas, a creação de 
aulas de gylnnastka e de exerci cios mi~ 
litares, trabalhos manuaes_ -e canto; am
pliação d'Ü estudo de portuguez com 
C'lementos da liltle,rlatura por'lugueza 'e 
brasileira; 'Ü ensino de noções das scien
eias naturaes, da 'Psychologia moral, ins
trucção cívica e noções de economia po

litica; O ensino e1n tres annos, D-ll'rante 
os quaes todas as materia,s do curSQ 

, 

seriam estudadas com desenvolvimento 
logico e opportuno; deveriam ser crea
das escolas annexas, que servissem de 
typo para as escolas publicas primarias 
em to-da a 'provincia, e nomeados subs
titutos para as diversas secções, poden-

/ 

do esses accu111ular os cargos de ,secre-
tario, bibliothecario e preparador. 

Eram seis as cadeiras do curso normal. 
O presidente propugnava pela creação de 
professores adjum::tos que, quando não 
substituissem, auxilia,ssem os- cathedrati
coso As escolas annexas seriam regidas 
pÜ'r alumnos do ultimo anno 'convindo 
interessaI-os na disciplina e na instruc
ção, dando--se-lhes ainda a,ssento no con
selho escolar. 

Para accentuar o 'caracter profissional 
da Escola Normal não deveriam ser ad
mittidos exames vagos nem acceitas as 
approvações obtidas em outros estabele-

respeito. Urgia melhorar semelhante si- I cimentos de ·ensino. 
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Era tambem l1ccessario acabar com o 
~ y31 e llla de se constituirem mesas de. 
exame com pessoal extranho á escola. 
O ;nspector geral da instrucção publica 
da provincia de S. Paulo era o dr. Ar
thur -Cesar Guimarães. Para luatricula 
ao 1.' anno da Escola Normal em 1886, 
inscreveram-se 110 candidatos dos quaes 
5 deixaram de comparecer. A biblioth e
ca contava 505 obras com 1.015 volumes. 
Em 1886 <:ompleta ram o 3.' anno e por
tanto receb era m diploma 16 alumnos e 
15 alumnas. 

SEMINARIO DA GLORIA. - Estava 
preenchido o numero legal de 100 edu 
candas . Fo-ram Guctorisadas oJJ.ra'S de r-e
paração na ·capella e de augmento nos 
dormitarias. 

SEMINARIO EPISCOPAL. - R,eçe
bia auxilio provi ncíal de 4 :000$000 rs . 
por anuo. Tinha ce rca de 300 estudan " 
tes dos quaes 51 gratuito s e alguns de 
pensão reduzida. 

LYCEU DE ARTES E OFFICIOS. __ o 

Achava-se installado na rua do Impe
rador 11.° S, tendo ~nte s funccionado 
desde setembro de 1882 até L' de julh ·.) 
dc 1885 no edificio da Escola Normal. 
Contava 617 alum-nos sendo d.(;: sex,) 
masculino 566 e feminino 51. Possuia 
uma bi:b liotheca COm 3.588 volumes, além 
de grande numero de jornaes. Era pre
sidente da clir e.ctoria o dr. Francisc'J 
Rangel ' Pes tana>" o es<t ab elecimento 
dava ensino á s dasses pobres sem dis
tincção de crenças, sem fins de propa
ganda, sómente Ipor anlo-r ao proximo, 
e pelo dese jo de elevar O moral da s 

. 
classes traha lhadoras e a perfeiçoa r a 
mentali·dade popular. 

O Lyceu tinh a fraco apoio do povo 
e dos r icos, pelo que rec eb ia subvenção 
dos cofres publi cos. 

SAUDE PUBLICA. - Era incipient ~ 
, ..... -

a organlsaçao d este ram o de serviço 
publico, pelo que não podia a respectiv ot 

I re partição attender aos graves 1'roble- . 
ma s a ella a lfectos. Com a reforma. po-

rém, de 3 de fevereiro de 1886, sua ac
ção tornou-se efiicaz, fazendo cessar as 
duvidas que a estorvavam. 

O presidente letnbrava a ne cess idade 
de traba lhar a provincia de accôrdo com 
o governo geral visto como o problema 
de at t rahir imm igran tes exigia que mui
to se fi zesse neste ramo de serviço .. 
Desde 18&2, não havia apparecido epi
demias na capital ou no interior. Eram 
esporadicos neste ou naquelle ponto os 
casos de var iola. sara m pão e feb res ma
lar icas, 

INSPECTORIA DE ISAUDE DO 
PORTO DE SANTOS. - Apesa r de pe,
soaI reduzido e falt a de material , a re
part ição observou e desinfectou navios 
vindos da Europa, onde havia cholera. 
morbus. Esperava-se que o· serviço 1110;

lhorasse consideravelmente com as me
dida s adaptadas por acção conjunc ta do -
governo provincial e geral. 

INSTITUTO VACCINICO. - Neces
sítava ser reorganisado para poder sei'
vir o publico na mais larga escala. Con
vi nh a não só tornar obrigatoria a vac
cinação e dar aos r espectivos íunccio-· 
narios m eios ele b em exercerenl os seus 
encargos, como ainda fazer com que- ') 
publico se convencesse d:ls vantagens da 
vaccinação. O pres idente esforçou-se 
para m elhorar o se rviço. N o segunr10 
sem~stre rle 1885, vaccina.ra m-.se 3()1 
pessoas e não funccíonou o lazaretQ d~ 
variolosos situado 11('1 ba irro dos Pinhei
ros. 

ESTA TISTICA. _ . O presiden te fez 
vêr a falta de um se rviço regular de es
ta tística, Sem o qu a l não era possi vel 
ao poder publico conhecer a s n eces sida
des sociaes. A pl=ovin<:ia que enriquecia 

com exemplos admiraveis de trahalho, 
u tilisando suas condições naturaes , ' sen ·· 
tia as çonsequJe·n.cia s da blta d.e esta
tistica s ~ que fossem, senão :peneitas. ao 

• • 
ll1 enos accelta velS. 

Essa fa lta fizera -se sentir gravemente 
• 

no segulIlte caso: - o governo italiana· 
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em circular do ministerio do reino acon- I via ssem os rnappas de baptisados~ casa-o 
selhou aos sens subd itos que lIão emi- mentos·e obitos da·s r;e>specti.vas paro-·· 
grassem para o Brasil, principalmente 

para S. Paulo, provincia qualificada na
quella circular como das mai s inhospi" 
tas e insalubres. 

Por falta de dados, não foi possivel 
des truir logo tão inju sto conceito, ao 
nlesmo tempo prejudicial aos interesse!=
nacionaes e particula"rmente aos provin
ciaes . Compenetrado da necess idade oe · 
protes tar contra semelhante in verdade . 

• 

o presidente i-ncmubi u a-o ins,p:eiCtor de 
saude publica " organisação de quadros 
referentes aos tre~ ultimas annos, COO1-

parando a salub ridade de diversos pon
tos do Bra sil com a 11e outros pa izes. 

Elaborado o trabàlho fic9U d·emonstra
da a improcedencia das allegações d2 
circular italiana. Es se trabalho seria di . 
vulgado no estrangeiro, por intermedio 
das legações e c011sulados, Com o in·· 
tuito de procurar modificar a idéa que, 
na ltalia, se julgava verdadeira sobre a 
sa lubridade de S. Paulo. 

O · presidente esforçou-se para organi
sar quadros estatisticos de ordem poli
tica. soc j~ ] e economica, c. resolveu pcc
mover a organisação de um trabalho 
particular que reuni sse a maior somma 
possivel de dados estatisticos para le
var a termo essa obra. 

O presidente nom eou uma commissão 
cen tral composta dos drs. E lias Anto
tania Pacheco e Chaves, Domingos José 
Nogueira J aguarib e, Joaquim Jos é Viei
ra de Carvalho, Adolpho Augusto Pin
to e Abilio AureJioQ da Silva Marques 
para organisar, dirigir e apura'r os tra
balhos estatisticos da provinciaco111 to
do o desenvolvimento que as ci rcunls -

• • • tanoas pernllttlssem. 

Foranl tambelll nomeada s commÍssões 
auxiliares nas differentes localidades. 
Tc.ndo sido nomeada em 9 de janeiro 
de 1886, a commissão central começou 
logo a trabalhar. O presidente providen -

• ciou tarnbem .para que os viga rios en -

chias e foram tenazes os seus trabalhos. 

no sen tido de se organisar o serviço
esta tis t ico provinc ial , .propondo lnesmo 
a -c r eação de uma secção encarregada es
pecialmente do importante serviço. . 

NATURALl SAÇOES. - No pe riodo 
de 18 de outubro de 1885 a 10 de feve
r eiro de 1886 foram concedidas car tas·· 
de naturalisação a 33 suadi tos es trangei
ros, se ndo 15 portuguezes, 9 italiano3, 6: 
allemães, 1 inglez, 1 aust raliano e 1 

• 
SU1SSO. 

HOS PlCIO DE ALIENADOS. - O 
serviço do hospicio embora mu ito me
lh orado no s ultimos an nos ainda cha
mava a attenção do, poder ,publico por ' 
ser sempre crescente o numero de alie
nados a sequestrar. O se rviç o hospitalar · 
estava a cargo dos drs. 19nacio Xavier 
Paes de Campos Mesqu it a e T ertuliano.· 
Cesar Gonzaga. Era indispensavel 1110bi-· 
liar o raio de·stinado ás 111ulheres e ur
gente a eonstrucção de out ro pa ra ho
m ens. De 14 de maio ele 1852 a 31 de 
outubro de 1885 entraram 110 hospi60 ' 
1.696 doentes, sahiram cura'dos 530, não 
curaelos 116, falleceram 843 e existiam 
207. O presidente ponderava ser indi s
pcnsavel que a es-tatistica da loucura in- 
dicasse tambem o domicilio, a edade, a . 
época da doença, o estado, o grau cle 
instnicção e a profissão do s alie nad o:;. 

IMMlGRAÇAO E COLONISAÇAO . 
- Serviço de grande importancia e me
recedor de constant es cuidados receb eu. 

nesta presidencia salutar impulso. pelo 
qu e se fazia com regularidad e aprecia
vel. Tomaram-se providencias para q!.Je· 

os inlmigrantes recebessem com preste 
za os -auxilios pe-cuni.ario5 concedidos, e . 
fossem bem accommodados para o que 
se mandou fazer cOl1 strucç.ão provisorla , 
emquanto não se inaugurass e a hospeda--ria que se ia erguer. O plano da nova 
hospedaria fôra po.sto em concOorrencia. 

A com missão encarregada de escolher· 
terr eno para a nova hospedaria (drs .. 
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R 2Dhael de Barros e 
b";gadeiro J. V. do 

Nicolau Queiroz, 
Couto de Maga· 

lhã es.. e, inspector da lmmigração) di
;,-ergiu opinando os dois primeiros por 
UI11 terreno no Braz, atraz ' das officinas 
da estra<la de ferro do NO'rte e perto 
da ' es trada de ferro de Santos a Jun
diah)'; e os dois ultimas por um terre
no situado no bairro da Luz, e qUl~ fom 
desapropriado ao convento ali existen
te. O pnsid'entle optava p'elo Brlaz, visto 
como a·chava-se nas proxitn idades da::: 
duas vjas ferreas que transpor tariam os 
immigrantes. 

As fazendas do Cascalho e das Can
nas foram adquiridas para fundação de ' 
nucl eos 'coloniaes) onde s·eriam feitas ex
periendas ·para s-e conhecerem as con
dições mais cOllvenie ntes á adaptação, 
d-os colonos na provincia. 

O assumpto foi longamente estudado 
pelo presidente, que se manifestou ver
dad eiramente empenhado nesse serviço. 
De ou,tubro de 1885 a jan eiro de 1886 en
traram 2.312 immigrant es, Os contra
ctantes para int roducção de colonos não 

. . ' cumpnram os respectlvos contractas 
pelo que o presidente o s rescindiu. A 
experien-cia delTIOnstrára que o serviço 

peiorava CQ111 os contractos celebra:los 
com individuas que não se intere"5SaVanl 

pela lavoura , mas si nl pelos seus pro
pr ios n egocias. D iz ia o pres idente: -
11 Deste serviço cumpre arreda r os es-

, , 

peculadores, os ,quaes, só visando lucros, 

na execução dos contractos para intro
ducçã o de inlmigrant es procuram , trans
portar o maior num ero de estrangeiros, 
sem cuidar da qualidade da ge n te que 

importam, e r ecorrendo ao pedido in· 
centivo de promessas irr eali saveÍs, 

Penso Iqu e devenlos concorrer pa ra 

que se organise uma companhia, verda
deiram ente digna cios favores da provin

cia, que se encarregue daquella propa
ganda e da collocação dos colonos como 
propnetarios nos diversos nuc1eos qu e 
fundar." - Era lastülloS0, no entende:-

... 
do presidente, o contraste entre o Bra
s il e a Republ ica Argentina: para lá, 
grossa corrente de immigrantes ; para 
o Brasil, toda a sorte de difficuldades; 
na Inglaterra, car tazes affixados nas es
tações depreciando a nossa terra; na 
ltalia, o p ropr io governo hostilisanclQ, 
nos; na AlIemanha, a prohibição de em
barques para o Brasil, por uma lei de 
1858. Havia, entretanto, esperanças de 

que as difficuldades fossem vencidas. O 
president e apontava os resultados obti 
dos no Rio Grande do Sul e em Santa 
Ca tharnia, e confiava no animo empre
hendedor e na energia dos paulistas. 

CATECHESE. - Os tres aldeamentos 
- S, João Baptista do Rio Verde, Ita
rir)' e Tijuco Preto continuavam de
caden teso Fundado em 1845 com indios 
cayuás. R io Verde prosperou de cer,to 
modo até 1862, t endo então 478 indios 

de ambos os sexos; em 1880 contava 
a.penas 60 indios, numero esse que se 
elevara a 306 em 1886. 

A decadencia do aldeamento era de

v ida á falta de miss ionarios e d e esco
la s, Itariry, fundado em 1837 pouco pros
perou ; em 1871 tinha 73 indios; em 1877 
a população era de 150 indios guaran)'s; 

em 1880 contava 1"0, indios e em 1886 
contava 57. Tijuco Preto, fundado em 
1864 nunca prosperou. Deviam se r de
clarados extinctos os aldeamentos de 
Pinheiro.s , M'Bo)', Carapucuhyba, Ba
ruery, S. Miguel, Escada, Queluz e lta

quaquecetuba. 

ELEMENTO SERVIL. - P elo fundo 
de !e'ffi'ancipa,ção fdram lib.erta d:os 132 , 
escravos no valor de 94 :806$290 rs. Exis
tiam em 30 de junho de 1885, na provincia 

I de S. Paulo, 244.012 escravos; sahiram 
42.744; fallec eram 31.699, no exercicio 
an t erior; fomm libertados a titulo one

r oso 5.168; a titulo gratuito, 11.131; 
existiam 153,270 dos quaes 66.220 mu-
Ihe'res . 

M<md·ára-se proced:er á nova matri
cula le' .arrolame'ntlo de ·eScr'avO's. Tom'a~ 



iam-se egu",lmente providencias para 
distribuição de listas, livlros e- _ recibos 
necess'arios ·á nova tnatlri,cula. 

PRIVILEGIOS'. - Concederam-"e pa
. Ta >:xploração de carvão 'e- p.etrüueo em 
T,atuhy; ca'rvãD 'e o.utr,QS miner3JeiS, le:ll1 

Rio Novo; paLra lruvrar ouro e111 Ita-
• • -p-etIlllnga. 

ADM,INISTRAÇAO DA JUSTIçA. -
Existiam 48 comarca·s pro'Vidas; 82 te·,·
mos, sendo 66 com juizes diplomados e 
16 reunidos. Era chde d'e' policia o juiz 
·de direito dr. lv[lanoe1 ]uvena1 Rodri
gues da Silva. 

. 
TRANQUILLIDADE PUBLICA E 

SEGURANÇA INDIVIDUAL. - Não 
houve altera'ção da ordem. A insufüc';en
-cia da força po1idal !eora uma das cau
sas que lnal,S c-ontribuiam pan~: a pra~lca 
·de crimes. Havia, 'alélTI da g.ecção de 
-bolllhelros, O Corpo Poli'eial PI·;:irt11lancn-

te, a Comp:anhi,a de U!rbauns ,e a Palici:'!. 
Local Esta u-him,a nã'o pr,ee-nchia seus 
fins: nâo tinha disciplina, educação 111_i
lit'a'r" nle inl -outras -condições de idonei
'Clade. Era nedets:s~ario extinguil-a ,e au
gme'!1tar o Corpo PoliciaI e ·a Comp,anhia 
,de Urbanos. Era 'dle' 530 ,homens oefflec 
'ctivo do COlr!po Policia1. 

PENITENCIARIA. - Tornára-so ne
cessaria a construcção na capital da pro
vinda doe um ,es tabeJ.ecim,ento 111iodJ~ 1o, 

PORTO DE SANTo.S. - Era pre
me-nflt a neCleissidade deme1'hO'rar !O porto 
-por nleio de .draga~elm, lelnquanto -não 
se realisavam as obras elo cáes. A obs
trucção do ca·nal ·continuava a augme·n
tar. A capita"lÍ'a mandár,a ,,'studa':- o ba
lis'alm~ento d.o Icapár:a, n:ece,ssitando a,in
da de ~,studos o porto de C"n'a:néa. O 
phar'ól da ilha dOi Moéla era muho an-

• 

·tigo e pouco pne:stave;.l á nav:egação. Em 

1885, 'entraram ·em Santos 772 navios 
&;s quales 457 a vapor. O forte Ailgus,to 
achava-,se -em estad,b ~~, ruína. 

FORÇA DE LINHA. - A que fa
zia o S,('i~·viço de gl1arniçã-o da c-apiltal 

compunha-se de uma companhia de' i,n-
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fanteriae out,,'a de cavallaria com 168 
homens. 

Não fôr:a possivel realisar-Sle" o 3!tis
tamento militar senão em 118 parochias 
As fortalezas de S'antos (Barr.a Grand(' 
e Bertióga) prlElcisavam ,1.e muitos r'e!pa
ros, orçados em 11 :168$589 rs., depen
de.ntels de 'auctorisação do M-ilnisterio da 
Guerra. As co1ionias nülit:a-ne:s de Itapuro 
e Avanhandava r'e'sentiam-se da f,alta d·( 
111ielhoranle'ntos ln:a"tleiri:a;es e ;mo!r-a:es-. 

ESTRADAS DE FERRO. - Aind;; 
não estavam <iefinitlVlamente entregues c 
acoeitas a,s obras da linha fer.rea - Com
panhia S. Paulo-Rio de Janeiro. - O 
gov,er'110 im-pedal :ha viia pag-o cnm.'Q- fia
do~ da -provincia a importanci:a de' .... 
5.071 :899$394 '1'5., (ga,rantia de juros) no:, 
p',óoelo de j'anle'iro de 1875 a 30 ·de ju- .. 
nho de 1885. Era ddicient.e o mateáa' 
Pldo que o desenvolvimento do tr3!fegc 

I não corre-spündia ás neD>2s·sida-des pubí-i·
caso 

Seu c1lebito, ·e·111I 18S(), ,elevlava-~e ta 
• 

807 :.000$000 rs., e achava-s·e, em 1885, re'-
duzido a 289 :797$710 rs. Emquanto per
dUTasse 'a divida, o p'agame-nto de divi
dendos oo,ntinu-aria suspensO'. Um'a das 
caus'as das diffkuldad'e's que as's,Cib.e~ba

va'm a CÚ!mpaU!hlva, 'e-ra a nav<egação do 
rio Parahyba que lhe faz·;'a séria co,,

'cort1etnCÍ'a no pr,eço -dos fretes. 
O esc,dptúrio ie-xistlente no Rio conti

nuava 'a ca'rgo do eng,enheiro Iglll'acio 

W'aHace da Gama Cochra·nJ6; su3! dke
ctoria cümpunha-'se dos drs. Clemente 
Fa'lcão de Souza Filho, M"no.e1 de Al
meida M·ello Freire e coronel Antonio 
Proas t Rod·ovalho. 

A Companhia Paulista possui'a o capi
tal d'e 15.012 :071$089 réis; dis tribuiu c> 
seu 32." dividendo na r'azã-o d'e 11$200 rs . 
par acção; ~eu ,fundo de' .reserva, fixado· 
em 800 :000$000 rs., já estava reaUsad(· 
·em 359 :030$803 rs.; transportou 46.49' 
tondadas de café; 3.154 immigrante, 
para o in-teriür; suas obfa,s, k-ito ie' -fi-a
teria'l 'r-oda.nte estava-m em boa consielr
v'ação; as officinas perfe·itamente' appa--
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T'druad",s; as suas rêdes fluviaes fuuc
donavam be'm; o prieside,ntre' da provin
cia 'eX'aminou pess·O'alrnrente -as obr;as no 
rio M·ogy-Guas.su', trazendo dlessa vÍ'

sitta bôa impr1e'ssã-o. 

A Companhia Ituana era di'rigida pdos 
accionistas dts. Rapha.el Aguiar Paes 
d.e Barros (pre~identle) Augusto Cinci
nato de A'lrrJeida Li'I11'a ,e coronel Anto
nio Proost Rodova-lho; o debito da Com
p'a,nhia para com 'Ü governo lelra de .... 
2.423 :781$314 rs.; o café transportadü 
p,esou 1. 870. 055 kil"s; a linha .e ramaes 

• cogltava,-

se die augm\elntiar o '111!aterial e 'O s.erviço 

de passageiros m1eolhorára com a complra 

de vagões americanos; por diHiculd'ades 
fina-ncleiras a Companhia Ituana pouco 
se des1e'nvolvia; ü p~r'esidente lelnlb.rava 
s·er t,empo dle, impedir qUle as estradas 
cüncornettltes (Smocahan.a e Rio Claro) , 
pros'egui!ssem 'em seus de'signio'S d'e suf-
~ooar a Ituana; obtido isto e·na teria 
as v i3Jntag1elnS da navega'çã'o· do Ti'eté le 
Pi,racicaba. 

A Companhia Mogyana era di"'igida 
poelo barão de Parnahyba (presidente) 
drs. Antonio Pinhe'iro doe Ulhôa Cintra, 
João At'<iliba N ogneira e srs, J{)aquim 
Feneira de C'ama'rgo Andrade e oom
mlendador Zleflelrino da Costa, GUÍ;mHrãe.!s; 

di,stribuiu o 24." dividendo de 10$800 rs. 
por a'cção; 'Os s-erviçüs do tria;fego ,eram 
Ir·egu1l1ariels; ü - pe\so do café 'expo-rta'do 

foi de 17.181.882 kllos; os rama,es de 
. Ribeirão Preto e d,a P.enha funcciona·
v'a'm' slean garantia., de· juros '; c'am'i'nha
,",am ,as <:lhras doram",l do Rio· P.ard<:l. 

A Estrada. de FeITO do Rio -Claro p'm. 
s-eguia llIa!ssuas construc-ç6es; no di'a 
18 d·e janeirü de 1885 fôra ,entrregura a'o 
trafego publico o trecho die Fortaleza 
a AraJr.aquara; e a L" de julho do mesmo 
annO' o p.rimeiro trecho do ,r·amal p,ara o 
Jahú; a companhia não gOBava de qual
quersnbvenção; o priersidente qu,e apre
ciára de visu o valor d:a ·em-pr1e·sa manl
:Dest-ou o s'eu applausü ao notaveI GOfi-

m-ettimento que repres1entava essa 'es - 

t'r'adia de freno. 
A Estrada de Fel ro Sorocabana acha

va-Se . 'em bom pé de pros·pecridade; a. 
c-ons'erv'açã,o de suas obr.a.s.. lierito e m1a
te!rial ·era bô,a;. pr'Ü-sleguia'm as obr:a,s no
prolong,am'ento para Botucatú 'e no ra
mal de Tatuhy a Itap·etin;'nga; " p,eso 
do café exportado no eX"e'rcicio die 1884· 
a 1885 foi de 4,153,062 kiil'o,"; continua
va a diminuido do déficit diesta' Com-

• 

panhia, tendo sido l'eduzido cO'nsidocra-
velJ.mentle' seu pess'oal; i,a ser ek,vado o 
capital social a 2 :450 :000$000 r5.: seria 
de grand·e vantagem {l- p'r!()[ong.a,mento 

desta estra,da, cuja lelXt,e,nsãü tão curta 

era uma daiS causas de' s'eu púUCQ prü'-

gresso. 
CARRIS DE FERRO. - A Compa

nhia Carris d>e Ferro da Capital funccio
nava' r1egula'r'm'ent"e; a 'estação dos car ... -
ros para Santa Cecilia ,e' Consolação que 
e,ra no l",rgo do M eono:adinhO', pa·r a os 
pr.im-eir'o-s, e na rua. Direita pa!r'a os s"e\.o

gundlo-s, passára para o ]a,rgo da S'é, 
onde se juntara.m os' trilhos da;s duas 
linhas; ,J.e uov,embro de 1884 a outubro 
d" 1885 a Compa'nhia branspo'rtou .... 
1..204.904 passagle~ros; tornára-se ne

cessa·ri.a a' construcção de no:v-as li!nhas 
e ra'ma,es; cogitava··s·e dle' lev'3:r ,a E\nha_ 
de Santa Cecilia até o bair'ro das Pal
mrefir'ats; da meSnl.'a ,linha", partj'r'i'a um' 
r'a1ualqu-e' da avenida do Tr-il1,mpho Ío-ss\e 
a'o B'Ü'm Retiro; e pensava-se na liga
çãodo hairr'o cia Luz "'o do Braz. pelo 
Pa'ry. 

A Companhia Car,.is de F",,.ro de S. 
Paulo a Santo Amaro faúa o seu tra
f'ego a: vapnr de·sd,e 13 de dezemb·ro ele 
1885, ",utre São T o'aquim e Villa. ,\{a

rianua; 'em março de .1886 devia s·er 
inauguraeia " li<nfrla toeia de 5, Joaquim 
a Santo Amaro; transportára iUll no .... 
v·embro d'e 1885, 6.252 passageirO's, ,em 
d b 6 48 ..? "55' ,ezem' lrü, 1. 1; en1 ]ane1'ro, ~3.,).; 

sua, renda, ,de pass'ag!t:lns suhiu 'ell1 tre,s· 
mez~'s de 921$700 ~s. a 2 :663$500 rs. 

A Companhia CluTis de FeITO Cam .. 
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pineira começou a funcci,mar a 25 rue 
setembro de 1879, C<lm o capitat de .... 
100 :000$000 ,rs. ·e 6 kilome'bros de linha. 

A Co~panhia CatTis d-: Feno de Tau
baté possuia 2.25() metros de !-Unha; seus 
carros partiam da estação da estmda 
de f·erro ao la.rgo do Bom Cons-el-ho e 
vioeo-v·ersR, e-m corrie'S pondencia \C'om os 
trens: ·transportou ",m 1884 passag·eiros 
em numero de 29: 355; a empres'a não 
gosaV'a d'e favor a1gum prov.;ndal; li! 

pelrtencia aos slrs. Jordáo P.e're;~,a de 
Ba.r.ros & Comp., com o capital' de .. ... 
20 :000$000 rs. 

Ocontrac-t.o da Comp"nhia Carris de 
Ferro do Porto do 'Elysêoa Lenç6es 
iôra dedarndo ca-duco. 

COMPANHIA FLUVIAL 'Pu\ULIS
TA. - Continu:>v,a a fa zer com regula
ridade o tr.ansporte' nos rios Pira<:icab a 

. 
e Tieté. seus val'(}J"e~ ·não funcciúnavam 
nos meze·s cha,mados seecos (agosto a 
novembro) iC' entã~Q. o $,etrviço -fazia-soe 

-em béV[CaS á vara; a experiencia de~ 

monstrá:r.a que com alguns trabalhos po
der4a SIl~JT ' p erma.flle·nte a ·n'avegl3."Ção a V'a

por; .p-alra ,isso, 'po1" ém, a co:mpanhia so
licitara favor es e privilegios aos pode
r:e.s- compet1e'ntes; 'E\,l".a kmbrada ',a ahelr-

. 
tura d-e esttada qUle, co_m·municass·e o 
T1et·é com ü Paranapalllema) na proxi
mída'd e do Avanhandav.a, ··e di·"ecção a 
S. José' do s Camvos N ov-oS,ou · á fóz do 
T ihagy, para que, devassado e ser tão, 
fesse praticavel e acoesso ao rio Pa-

, 
fana. 

ENGENHOS' CENTRAES. - O d e 
Pilr-acicaba -elevára seu capital a ...... . 
1.200 :000$000 r s. e o fornecimento· de 
c·am-nCliS nas t res pri·rn-ei-r·as s afra s fôra 
insuffici'ente para a cap.acidad e d'as ma

" china's ; a poroe1ltagem do a'$SUCaT em 
pTim'ei1rü jacto era de 5.50/0 mai s ou me

n os, em média. I-J:aYla respera·nças d e 
pr-ospero futm'o para a industria assu- . I 
ca.r1e!ira; os g randes e pequenos lavra
dore s tinham cempr:ehe'nc1idoas vanta
gens dos engenhos cenl'mes no dMen- I 

volvimento do plantio de ca nna s, -e con-
c 
• 

seqwe:nt.e producção do a ssuc<rr. Pros
perav·a tambem o ",ngenho' centnl'1 de 
LOI'~na; o s·eu produeto ien de su!yenOr 
qualidade; O /assucar crystall;,rado não 
era hem c<lnheciclo pelo qUe tinha pouco 
cons-umo; "a faz·enda das "Canna"s·" 
quando ble-m povoada por ,lavrado,res qUle 
se cvedicassem ao pla·ntio da c:>nna de 
assucar contribuiria par"a; "O dJes'envolvi~ 

m·e'l1to do It1nge,nho. 

O "mgenho ce.nt,ral de Porto Feliz lu
clava com muitas diffi·culdades po~ falta 
de ·tlr"ansp.ort!e~ fa"c:eis; não havendo es -
ses- transporte-5, .c:tda lavrador {Iahricava 

I po.r sysVema antígo o assucar d·e que pre
. cisaVla; o p"r.esid!~n.te re"comm;endava a 

I reducção da s tarifas ferro-viarias para o 
assucar . 

ILLUMINAÇ.1í.O PUBLICA. - A 

Companhia de Oaz da Capital continua-
va a fazer o SieTviço de illuminação; de 
1.0 de ·novembr,o dle' 1884 a 31 de ou
tubro doe 1885 assentaram-'se mais 208 
c-ombustmes; até 31 clJe· outul)[·o de 1885 
havia 1.252 combustore·s c!Je, i11umi-nação 
publica ; no mesmo per;edo citado· ad
ma o CU'sto da muminação publica foi 
de 173 :134$683 r5.; o da p,articulru,. .... 
202 :607$319 ,8. ; 'o oontraeto da com.pa
nhia com a 'provincia datava d!e 26 de 
outubro die 1863, com addhamentos de 
3 de outubro àe 1883 ; era ·de 100 l'·tr05 
por hora o co nsumo cle gaz e de' 260 rs., 
par moetro cub ico, o preç{) pa-r·a Os par

ticulanels. 

A Compa.nhia Campinei-ra de IIlumi
nação -a Gaz funccionava. àesde 1876, 
por autorisação lmpie~;al consta.rute cto 
decreto 5.358 de 23 de julho cle 1873, 
seu capital "''Ta ·de 420 :<l00$000 r s.; a 
d~s p'eza annual de 100 :000$000 n . e a 
r·enda iYruta de 150 :000$000 rs.; Campi
nas contava 770 l;amp eões publicose' os 
consumidores partícula'res subiam a 598; 
os divid endos tinham s ido· de 10 % ao 
~nDO. 

A C. doe Oaz e OJeosMineraes de Tau. 
baté con~t.itu'ra-s" em 11 de fe vlereire de 
1883, Com o ca.pita! de 450 :000$000 rs.; a 



ó'ade ",ra illuminada por 167 combus
tores 'e 126 casas particul'a'r'es estavam 
providas de illU1uinação a gaz; o p,reço 
era de 260 r5. porm'éltro cubico para 

os p-articulares; a renda do g'az fô~ra 

de 1 :333$000 rs. pormez, em média; no 
ultimo sem:estne' de 1885; a oom.panhi~ 

produz,iu tambem oleos lubrificantes, 
kerüzlene 'c graxa, qUi~1 s·e vendera'lTI. 

COMPANHIA CANTAREIRA E EX
GOTTOS. - Era 'regular o se.rviiço de 

. distribuiçãü de agua á capital, e oos con

sumidores ac.c-eitavam hydroUlleltros de 
, pnefe,r'encia 'a pen-na,s; 2.513 predios esta-
~anl abastecidos dagua da companhia; 
os lTItana,nciaJes aproveitados da Canta· 
relira fornElcia,111 446.439 lit'ros; tinham 
.êdes de exgottos 4.231 préd:ios; as 
obra-s de desenvaJvÍ1melnto continuavam. 

COMPANHIA ü\LELHORAMEjNTOS 
DA CIDADE DE SANTOS. - Com 
sé"e. em Londre,s, a Companhia contra
ctára con1 a munidpal.ida.de de Santos os 
serviços de g,az, 'a,gu-a e tmmways 
(bonds); s,eu capital lera de 135,000 1; 
hras est'etrl'inas; existiam 505 combusto
res publicas e 'eram illumirrados a gaz 
343 predi'Os, sendo 10 publicos; ha,via 
11 chafa,rizes pubhcos ,e· cerca <te' 700 
pe-naas d':agua p:a'r·a casas· pa!ntilculares; 
a agua vinha da Se",a do·Cubatã'O para 
a ci·da·de; e do manancial ct"nomünad'o -
José M,enino - para a B'aHa; havi'a 16 
ca,,"os die· passagúros, 24 de carga, 105 
wnim1aes de t1racçwo, 11.0'00 m!l~trÚ's de li~ 

nha 'e, durante {} anno d'e 1885, foi de 
302.991 o movimlernlo de pa&sag"ttros. 

ESTABELECIMENTQíS! DE CARI
DADE. - Desde 1884 funcóon,a,va o 
hospital de 'enfermos pohr·es no ,erd:jficito 
denomin'ado - Novo Hospital -, 410 

A,rottchel, --cons:t{'u~do pei1a. Santa C/asa 
dJer Misericordia da Capila,l; a con'stroc
ção ainda não 'esta"a acabrada; até 1885 
tinham sido ga5tosna con5trocção ce~

ca de 500 :OOO$()()() rs.;' a média meus",l 
dos enfe~l11o.s lem d'e' 160; a desp,eza dr~ 
4:000$000 "·S.; hravia cinco medicos exter
nos e u.m int'erno; funcdonava o c-on-
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I sultorio 'externo com fornecime.nto de 
medic<l!mentos gratuitos.: a Santa Casa 
rn'anÜnlha, aaém~ dess·e hosp,itar, -o -

Hospru.l de Lazalros -, cem 20 enfer
lUOS 'E1111 lnédi:a men'slal e clespesa taim
bem mensal de 400$000 r,s.; o - Asylo 
de Mendicidade -, fundado pnr inicia
tiva do dr. Hypolito ele Camargo, func
ciorrava desd" 4 de julho de 1885, coo
tand·o 40 asyladüs, em principios de 1886 
a despeza era de 1 :250$000 rs. meus"es 
custreada pela provincia (1 :000$000 rs.) 
pelo município (250$000 rs.); a - Cria" 
ção de Expostos -, com 35 criança's, em 
j an'eiro de 1886; a de&peza annual era de 
3 :000$000 rs.; os engeitados ficavam en
treguEls a armas .. qttle, os OOl1iS'erva.va,m ·em 

suas caSRS e p-oder, Qté que tivessem 7 
a,nnos, 1(1 ,então procuravam o juiz de 
orrphãos p'a'ra lhes dar destino; dwa·s 
escolas - 'Externatos - para mlelninas 

\ pobres, na Glori:a\ e' ,no Aroucbe·; este 
fôm aberto para ser cumprid'a a abriga
çã.o imposta pela ass'emhliéa legisl'ativa, 
qu,"ndo d·eu á Sa,n ta Casa o auxilio de 
200 :000$000 do proclucto da lot~Tia do 
Ipilranga, no s'entido de conserv·a<r e: de
se-n1folver as le-scolas que -marntinh:a; o 

nuIllte'ro das al-unluas e-ra, nos dois ext'er
naitos, d,e 210 ; 'o pr-oved-or p·edia a u
gmento ,dre subvençã-o lem favor da Santa 
Cas'a da Capital 

A Santa Casa de Santos tinha qua5i 
conc1uí'da a ·sua nova g;rande ",nf.erma-

• na; .achava-se insta'lirada uma bibrl-io-
theca para os r'etOo.lhidos. 

Santa Casa de Campinas. - A rnes
presa no hiennio de 1884-85, foi de, ... 
45 :558$726 r5_, a 'rte~eitra de 23 :114$460 
r5. Funcci:o.nava um exbe.rnato para me
ninas, com 254 matriculadas, 

A Santa Casa de Taubaté tev,,, em 1885 
'" receita de 9 :508$630 rs, e a- desp,ecz'a d'e 
10 :106$730 rs, O pr-ovedor, coronel Ma
ria'no Jnsé d,," Oliveim ( Costa, o.ffe-receu 

• • 

a lmport'aJl1Cl1a para cohri-r o dle:fi.cit. 

A SaDta Casa de Sorocaba a,chava-se 
em .e-stado precario; - tinha ·nernd'ade 
2 :000$000 le' gastava 5 :000$000. 'rs. 
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A Santa Casa de Ja(:arehy com a ren
da ,l,,· 2 :107$338 rs., ga!;taV'a 1 :580$760 rS. 

A Santa Casa de Piracicaba, cuja ir

mandoad~ fun ccio na v:a legal nW:'11 t i~ tl e..sde 

10 d'e novembro de. 18!í5, .só começou o 

hospit·al em março . de 1865, dMand,) " " 
conclusão die novembr o de 1831 e i!1au
gUTação d·e 29 d,: julho d", 1883. 

A Santa Casa do Bananal, d,spondo de 
pouquissini.os Ir e'curso s, 1uctaVoa com gran
des d i.ffi cllldades. ,'o te ria f.e ,chado seu 
hospital Se não fos,se O aux)!io. plf"O.vinc-ial 

qüe rem:bia. 
. O Hospital de Lazaros de Itú abr igava 

em janeiro- de 1886, tã-Q sóml :.Il1t e 6 en 
fermos, .51='ndo sua de spez-a d e' 150$000 T5. 

mensa.es; o zelador r;~ 'pres-e.n t ára sobtr !'..~ 

a necessidade de um auxilio d'e 1 :500$000 
ris. pa,ra rIE.g-u}ar cu steio do i'azalr.eto. 

I gyana, Ituana, Sorocabana, Brag",.ntina, 
S. Pauto-Rio de Janei'ro) deviam á pro
vinda 10.953 :703$248 ·rS. O pres·id·ent~, pro

punha mod,ifi<:açõe~ que import~vam na 

econo mia de 50 :000$000 r5. na despesa 
com a arrecadaçaü de i.mpos tos. As re n
das ge.ral~ s da p:rovi\nc i.a· augm'Entavam 
sempre: no exercicio de 1883 a 1884 at
ti·ngiram 9.518 :416$540 ·r5. ; no 'e:xlelrdcio 
de 1884 a 1885, a rs . 12.776 :()54$841. A , 
divida 'acti"a da p.rovin ci:a (<le julho de 
1884 a outubro el·e 1885) e.r·a apen·a s dte 
15 :471$372 r s. 

LOTERIAS. - O "erviço loterico fa
:~ ia-se regulanme·nte. Du r ante o anno de 

1886 fo"am autori5'adas 39 .e"tracçõ·"s 
e m favor d ~ iglrejas , hosp1t:ates e esco 

I·a·s . No dia 12 <le jarlle.iro de 1886 eHe-
• 

c tuou-se a !extracção do s·egundo sorteia, 

FINANÇAS - A 11e'ceita' cakuladla em ! , 4 " - " .. el di' . e.). sen es, a seg-un ·;;. o bcna do 
3. 184 :000$000 r5 .. para 1884-85 att>ngi'll a 
4 .191 :114$230 ".s. O calfé foi a prin cipal 
' onte de rend á . Além da renda ordina-
6al qu e produz'iu le·ss-a r eoe'ita, houv e' aT

recadações e 'm vtrtu c1e.' d~e l-e is especia,es • 
• 

o que fez sub ir a Teceita total a ..... 
4 .3 19 :084$299 rs . Aw,.elscidas a ~'Sta 

quantia ou tr:as i m'Porta'ncioas, o fo.ta-l das 

auc to'ri soaçõe·s, pelo o.rçanTe·n to ·e por 
credi1 0 . . sub iu a 4.890:918$664 ' ·5. ; tend{) 
sido a d!esple'za global de 4.325 :375$155 
r s. e a receita cle rs. 4.397 :153$165, a di f
{erenç~ da l ~i~lQe ·it'a s·ob.re a des peza e. le

I·o u-se a 71 :778$01Ó rs. 

A re cei,1<t para o ·eX1':nicio do" 1886-87 
fôraorçada em 4.451 :700$000 rs. e a 
desp"lZa 1e.J11 4. 611 :872$850 rs. Em 31 de 
agost{, de 1884 a divida p'asSÍ'va ela pro
vincia e·r·a de r$'. 7.282 :741$652 teS .; em 31 . 

d·e d!ez"un:bro d'e 1885 ekvava-.se a r5 . 
7 .• :89 :937$392, por diver sos titulos, 
avultando 5.055 :484$664 r5. de juros pa-
gos pel'o governo 
- São PalIo- Rio 

impe'rl.al á cotnpanhia 
de Janeiro - como 

adle'antam1e·nto á p;:-üvincia, r esponsa vel 
pelo debito da com.panhi"a a o· gov1e.!rno 

geral. 
. 

As companhi'as de estradas de ferro 
. 

i 

Ipiranga. 

OBRAS P U BLICAS. - A ad minis
t ração ac hllva ~5!~· im'Poss ibilitada de cui-
(!·alf, C0111.o con v i"l1 ha, dos m,::l,h.oram e n tüS 

I 111aD:!f ia·e s da p;:'ovincia. O orçamento 

i co nsi gna I"" 450:500$000 rs. para diffe-
! , r" ille:; localida des c ' apenas 101 :284$160 

rs. para ohr>a s não cOtmpre h1t'tndid'as na 
partilha da pr i'111·eil'a consign aç ão. 

As estr-adas, incomple·t·as e c11e.feituosas, 
nao hn lloanl . a c-on$l~I:vação indisf)'ensa

! vel; m'Uitas pon tes lamie·açaV'am ·ru:ina; 
edifí.c ios publicas e ncont.ravalu-·se em 

p tlssimas oondiçÕJe's; o es4:·ado g·era.1 deste 
• 

ra mo de serviço publico não condizia 
• 

com o f l orJe-s cim~l1Jto geral da provinci". 
O pres icle'nte ins'lstia par·a que fostS'e rnu
dadü o systema orç·arn,'nta.rio qUiCo p;f'Í
vava a ·admi·nis-t·ração de p.ode:r satisfa
zer a s necessid:3.d~::,s p·rovinc i·ales n.0' tO'
cante a obras. 

O pres ídent'e acahou com a pratica die 
• 

Se:rem l1om'eadas commi~s's õe,s loCQJe's, 
qWe: re ceb,Í:am quota s palra oh·ras na s dif

fer·enti~s locali'dades, ·e dldennino.u que a 
·" ' 'P.a·rtição comptJtente orçasse e pro
jle.ctoass·e t-odas as obras que !iv·esse de 
exlecu!ar ou de fi.scalisar. 

que gos'avam d" garan.tia d" ju::os ( .\[0- ' 1 Dur·ante Ie<Sta- .pre sid!~\l1cja fize raln-se 
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mui'tas obras d·e reparações -em ~tra
da·s, pontes 'e -ediHcios, maS nJenhuma 
de vulto. 

JARDIN9 PUBLICOS. - Achavam
se regula.rmelt~e< oonservados, -lnletlhora
dos os ·dois que -existiam na· capital. 

MONUMENTO DO IPIRANGA. -
R'eaJi,sada a concorrencia, foram as 
ob<ras conbractadas tem ZJ de· ma·rço de 
1885 com <> -architect< , Luiz Pucei, que 
executaria o plano do lengenheiro B~-zzi. 

·A obra não exoe~ria de' 1.000 :000$000 .. 
ret·s. 

Destina·ndo-Slel o monumento, como en
tão se p'l1e-tendia, aoe·ns;no profissio
_I (industdas, artes e agricult\lJra) 
fôra nomletada u'rn'a commissão COl11-
pos'ta do brigadeiro Jo.sé Vieira Couto 
de M·agalhãies, pl'esidlen.te, Ie' dos dT'. 
José }oaquim VieÍ<r;i de Carvalho "', Luiz 
Pe'rdra Barretto, pwra ocganisa.ção. do 
pIa-no g1ern.! do e-nsino. 

Existiam d'erpositados no the.sou·ro pro
vincial 800 :OOO$OO() rs. produ'cto da 10-
ter.ia do Ipi.-anga, lembrando o pr·esi~ 

dent,e qUje- s'e d'e>veria pag>ai~ o juro de 
6 % ao -ann,o sohr·e ·dita quantia.. A pro
posito, <> presiden."" lembrou a ass!em
bléa a neces·sida.de die ser ,honrada COm 

um monumento a memor'a d·e José Bo
niíado, o patria·rcha, visto como a sub
scripção popula'r-, aberta pelo p<1esidente 
anrec'essor, não. déra r·esultado. 

EXPLORAÇÃO GEOGRAP~CA E 
GEOLOGICA. - ConVlelncido do grande 
alcanc-e dess>e &erv'rço, o presi~te elJ

oawetgou <> dr. Orville A. Delrby de or
ganisar os ptanos da -explo.ração: Esse 
plano ,eu o mesmo que <> .professor 
Harttelahor,á~a paKra idlemtiC<) se.rviço 

• • no lmpe1rto. 

As cana,s ou mappas acompan.hados 
de ;m:em·ori1aJs des,criptivas, JSJelr.Íam' POT

menorisadas o mais pOSiSh"eJl'. No pr'
meÍlro a:nno a despe'za ·subida a . ' .' ... 
50 :000$000 rs. Os trabalhos deveriam co
ul/e·ça·r pe-lo vaUe do Poa.rillltapanema. 
Com o des,envOilvimento poslt'elrior do 
!le.-viço o poder publico julgan-ia rndhor 

do qUje corlVi'~sse faze r para o futuro, 
em ,tão util tTab<a\!ho. 

VIAÇÃO PUBLICA. - O presidente 
chamava a atbenção p3.i1'.a e~t'e ramo d!e 
serviço digno dOIS me,thores 'estudos "
lesforços. Elr'a meoossa·rio organisa.r um 
projle.cto que .reunisse ·em objloctivo e!>e
vado toda,s "-s aspiT'ações d<lls es trada .• 
de ferro, rem esqu'eder as ·eS1tradas de 
'[od·agem que ·con tribu.i.riam, como ra
m.aes, pa·ra o tro,nco g1eral da viração. 

Esse tronco, parte d'eestrnda'S de fer
ro, partle de ,es braJdas dle rod'agem, não 
podia ficar :ao oriterio de inte.resSie6 pri
vados, mas obedeoer aos da provincia. 
Era nieces'sjaTio l harmonis!alr 'S ·.I'inhas 
f.erreas comas flu0aes, " impedi,. que 

• 
tomassem força as dísconlancias lentre 
as vratrias corn,panhi'aJs·, p.orque, ~il1trando 

-e1Ias em lucta., o p~ejuizo seria. gteral, 
aff.ectamdo os nlegodos dos accion;'s,ta" 
e os altos inte,res~es da pro.vincioa. As 
estl'adas die rodagem eram pessimas 'e 
convinha llns'bituit-· o 'slelrv~ço de conser
v.ação. O serviço de balsas, rudim1eutar 
e provisono, não. padi'a pennanedelf, . . , . ' . . 
po~s Ja ·conlstrtul'a ,ro:t1na, que a p:ro'yL:ht-
. -Cla nao sup.portava. 
MELHORAMENTOS DA CAPITAL. 

- Entend;endo o l~r'~si-dleJUte, que a ca
pital devia torna'r-se cattrah~nte ple'tos 
s'eus m1elhoram.entos, le!n-carregou o -en
g-enhei-ro R~vy de Ie>S'tudar um plano <I.e 
saneamento e aproveitamento das pla
nieies situél'das nas imm'edi13.ções da ci
dade. 

Des,e,m:penhando_sei d!e'ssa . -comml·s.sao, 
o ,ref.erido le<O&1en-heioro propoz obras no 
canal do Tamaonduatehy para ia",;1 ~~" 
coamento da,. 'enchlentles periodicas, que, 
em 24 Ihoras·, alagavam uma extensão 
de mais die· 20 kl1ometras. 

As 'aguas, tor·nando-Sle' 'estagnadas, 
eram fócos insa!-ubres e p1'oductores dle 
toda a sórte de · mrasmas Ie' inSlecros. O 
l11ovimemto de teo['ra em tal obra "'eda 
die 400,000 metros cublcos de ter<1e>!las 
de alluvi·ã-o ·e pont,e's s-eriam con,struidas 
nos cruzamentos dias r·uas. Haveria doi~ 
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're'Slervatorios dagua .,prOvle'i,tavd pa'"", 
·fi.n~ industriaes. Com esses _~horamen
tos, a capital di spor'a d'" Qejl"ca de 20.000 
he<:t-ar'es de tena para cúltll!ta de ce
'reacs ' e pastagens de anima .. s. 

Outro melhoramento que Se tornara 
urgent<e, lell"a o do ;rio Anhangabar u ', 
cujo ;e,st,ado de immundicie era. pavo·roso. 
'Tão ,p'erigoso fóco rue i!nfecção não po-
·d.ta ·continua·f, 
• aude publica 
d"scr·ed';'to 'em 

·da ód~l'de . 
. 

O p're sidente 

- . . . l1 ao $0 por peng-OlSo a 
oomo ,ainda por traz·er 
alto gráu ao P'fogresso 

mandou 'e~1udaro sa-
neamento de ",e' ruo e ficou reconheoida 
a faci1ida'de ' die' ·pemedia:r o gm.ve mal 
ap<m!a·<J,c>. A (lIbíra .seria prov)eitosa. e 
'pe>rmittiTi'a 'abrir Irua e1lt~" 'a do Ria
chudo ·e 25 de Março, prolonglando-s e 
tClsta até () 'fiO'. . 

O pr·esi·deill te lembrava a conveniencia 
• d,te facili ta'r '0 trarego da cidade, IfIV·itando 

• • 

a oongestã·o . dG!S ruas cent!ra;e.s, com a 
abertura de avenidas oiTculal1e~. Man
·dou ,estudar o as,sumpto e r eC<IDhieICeU 
que o pr'esirue'!l.te João Theod,,,,ro Xa-

• 

'V ier deHe cu;dára, abrindo as ~ua·s conde 
d'Eu 'e 25 de M'arço, inicio do pl .. no, 
cu;a execução o presid,ente Jo ão Alfredo 
.propunha á ·as s'embléa. 

O pl'eúdente João Theo dor-o, no di
"""" dO' conselhe·;ro Toão Alf redo, fci' 
um dos mais sagazes administradO'res da 
provincila, t-endo por " SISO o s·eu nome 
ligadO' a mó·r p·arte dos melhoramen<tos 
di" que lentão gosav,a,a capital, cujos 
lnt-er.esses dle com'pr1fJhendeTa p>e1!"'iéÍ'ta
rnJe·nte. Cogitava-s'a do prolongamen.to 
da 'rua da Gloria par a ligar .. cidade ao 
IpÍlranga; o presidente indiCIava. a COtl

'venlenci-a d<e s'''" ICons·t·ruido o edifici-o da 
Escola NorlllJa·1 na át1ea· em que· existi'a o 
qua.rte.! ·de linha·; lembra.va a: fundação 
de uma bibli;otheoa publica; o restabele
cimento do M uSleu qu'" a pr.ovincia pos
suíra ·em outro's tempos; p ropu'mhla a 
creação do ~"rviço meteorologio(), t'endo 
a proposito conf1erjendad:o C()Il1 Jir.e~ Ger
mano de Annécy; estava convencido de 
qUe es,s'e se .. vi'ço, tornando hem conheci-

da .a amen'idado do clima. da p,rovincia, 
muito cont>ribu,lria parn, a·ugrnJe.nto da 

• • cor.,r tlntle !emIgra torlJa. 

EXPOSIÇOES. _ No dia 25 de de
zemhTo eLe 1885 inaugurou-se a Exposição 
R,e.giO'na1 de Campinas, que funccionou 
durant.e um mez. Fructo da i niciativa 
parlÍlcular demonst,rou a importancia da.
que'Ue mun'i<:ipio. Muitos dos objectos 
expostos segu;ram para a !exposição da 
cidade de Nova Orle",n,s . 

D e B·erl im pedia111....se ob~e ctos paro. a 
.exposição sul-arnerka.na Q'u1et al1i! se ia 
r'ealisa'r, tie!!1do o presid<enre prometHdo 
seu apoio. A .exposição de Berlim seria 
aberta a 1.0 de set embro rue· 1886, ruaven
do, pO'r·tan'to, te mpo para a provinda, re
pr1cs e,ntaT-s'e condignarnJente. 

SElCRETARIA DO GOVERNO.-Des
de 19 die outubro de 1885 dkigra a repar
ti ção o s'r. Baldu il!lo J osé Coelho, sub-di
nctor da: ,segunda dir e.ctorÍla da S'""reta • 
ria do Imp-erio; 'e·r.a , j íunccionario; de su
peri'Orle's ,e distLn.ctissimas habilitações, 
exemplo de actividade e lealdadJfI offi
cÍa!l'" , no dizer do pr.esidente. 

A repartição necessi.tava de melhora
meO't'Üs, nãO' só pO'rqwe' a' dist'rihuição eLos ' 
serviços .pelas differ·entes secções leU 

desigual, como "inda porque' Dom o de·s
envolvimento dos s,erviços, o .s·eu pies.soai 

tornára-seinsuffici'ent1e'. O Telatorio pr'e
sidendal apresent.ado á assembléa ~o
vi·ndal legi~\a'liva é rue! 15 de fevereiro de 
1886. 

* 
• • 

No r·elatorio cOm qlleO oons'e1heirc 
J oão Alfr·edo p'assou a administ .. ação da 
provincia ao 1.0 vic'e-p!1elsident<e, barãe 
de P.a;mahyba, ·no dia 26 de abril dt 
1886, ha osegui'nte digno de menção: -
os trabalhos legislativos f'O'ram proroga· 
dos para votação <lo orçamento, lei dI 
forças e reforma da 'nstrucção; 

- a !1"anquillida·àe publica em toda. , 
proV'~ncia eira compl'e\tra.; 

- o tumulo de José Bonifado, o pa 
tr,archa, fôra contractado com o escul 
pto'r Rodolpho Bernardelli. pela quantii 



de onze COl1i to s aproxim ada m'(, l1tc ; o pa ~ 

ga,m'ento seria ,em dua-s p're's taçõe-s, uma 
de sle is -C011'tos, ou tr-a - do. res ta'nt~ ; o tu
mulo em bro]Jze 'e rnrum·or e seri-a coNo
cado n" igpeja die N. S. do Carmo, d" ci
àacle de Sa.ntos ; 

- ' d'e accôrdo. com as id'e i'as e o plano 

dI() pr1e1si<ie.n t e, a, assemblé.a legislativa 
cr eou a commiss ão geogr"phica e geelo 
gbca da provincia, nos t-ernW$ da lei n. 
9 de 27 de' março de. 1886 ; os t·:'"balho-s 
dess"a conl111i ssão fur-am logo iniciad os 
sob a dir·,cç ão de Orv iUe A. Der by c 
coUaboração dos ',"lge'nhei-ros Theodoro 
Fernandes Sampaio, (civil) F.mnósc·o d e 
Paula Olivei ra '0 Luiz F eJipt>e Gonzaga 
d e Campos, (g.<loio-gos); a ,exploraçã·o 
com'eçou pdo Pa'ranapanema; 

- o 1:;lstado s 'anita.60 era b-Ü'm; 

- para lih entação de f!'SCravü s pejo 
fundo de e lna,ncipaçã o coub-e ra a ~:ão 

Baulo 'asomma d e 250 :000$000 ':·S ., qu1e 
ia se r applicad~; 

- os nu cliea.s co'lo;niaels lUeT'e'Cer am 
a attençào do p r'{'sid,ente; 

- Q. caes dç Santos co n:t i'l1'uava em es 

tudos, 'esta,ndo (Iell es le.ncarr·ega d<J. o en 
genheiro D omingos Sergi·o de Saboi'a e 
Silv a, 2. qUI~m tinham si'do entreguc.s to
dos os papeis, ·es tudos e documentos rled a 
tiv os a css·e m·el'h.orame·ui-o; 

_.'- fora'm aL1 C1to~;i~·adas obras' no Hospi 
cio de Ali·211a·dos e out"as CO,111 ve rha or
çaJ1l-entar ia vot a·da; 

- foram to.m·adas prov'id'~llc i as para 
que as p:restações de -c on ta's dos í- ·2 SP C':1· 

slav eis por dinhl?iros publi'cos tiv,e·s se,m 
'l'la.pJdo 'a:ndame nt'Ü ; 

~' "as obra.s ·proje.ct ad'a·s na ' varzea da 

capital (-Carmo) ··e no cor'rego Anhanga 
hahu' vin ham' sendo ,es tu dadas p:~lo 'e!l1 -
g e·nheíro Luiz Bia llchi Be'to ldi. ellcarr e
'g.aao d·e r·eunir dado s nec essa.riós aos 'el1-
gen'heiros Revy '" dr. Gla z ion, .. que 
o-rganisariam os pl,al1 os defin itivos ; 

-~: o "presi-dedt"e: promoveu;' accórdo e·n
tr·e as ,e,strada·s (Jle, ferro Ingl'eza, Soro

,··t>ab-a:na . e São: Paülo o " ~ Rio d.e J a'neire 
'\,á'ra a ligaçãodos;itHlhos Ila s estações d a 

ti;;;·.:-,· , • 
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Luz e Braz; entre a ::Vfogyêtua '12 rarnat 
do Ri'O~ Pard'Q. para t·erminar a tlÚ ~ stã'J 

pe.nd-ente e·ntre ambos ; 

- foi ' transferido a Finnne Irmãos & 
Ga. o con tracto oe,I'ebrla>d-o entre o go
v'e~r110 p'rovinda.l 'e a Estrada de Ferro 
Rezende a Ar·eas p'a.ra a construcção da. 
;e>s,trada de ferro da B.oaa:ina; c'eJ!ebrO'U-s·e 
contracto com a ,companhia Itua\na par a. 
construcção de li'nha por tnacção anima
da ou a vapdr, que, par,rind:o de. porto· 
Martins fosse a São Manoel; 

- ·es ta vam adea·ntados os t rabalhos de' 
It,st:ati stica,' da pr.ovinci.a a aa,rg-o' da, co.m·,. 
mis·sào central, nomeada peloa pre sident e, 
como consta d·o 'fela:tori-o 'apr e51tlntadü á. 
assem'blba legislativa; ·e.staVaiI11 ulttttrado-s 

• os ,serVIços 

ia levanta~r 

1886; 

. 
para o re.cenSleanl'ein.to que se 
no dia 30 de se t'embro d'e· 

- foi organ1'sada a· 'e'stat is1i"a judicia
ria 'do anno de 1884, coam 0 0' ·s'egui'ntes 
a-lga1risl11os: - prc·s-ta,ram-.se 11 fianças ' 
provisor iasno valor de 6 :775$000 rs . ; de
fi-n-;úva s, 18, no val'or d:e rs. 24 :ZSO$OOO; 
conced·eram- s'e 30 habeas~corpus ; houve· 
53 julga-mlen tos por infracção de postn-

! rals m'unicipaes; P'01' inf1racção de' ,locação· 

I (lJe, &ervi'ço houve 20 proces·sos .: {omm 
I subm.ett id os ao conhecimento dos juizes 

• • 

mun-icipaes 362 proc es,sos, com 478 r'eus; 
houve 6 i-nfracçáes de termos de bem vi-

• • • • 

v·eo:; '015 JUlZ·eS mUJn lCI,pae'S conhecera.ln. 

p",ra preparo de 169 prod e6sos, 00111 185 
r·eu s· ; os juizes de dir<e it.o tomara.m co
nheci m'c·n.to di, 215 proces so,s ins'tali'ra
eLos, ,c·am 245 re,m;; e jul:ganll111 14 p'ro-

. 
cessos, com 14- reus; houve qu·atr.Q cri-
me S' le.speci'a,e·s (oonca--rota, - injurja e 
r;e,sist1e-ncia ) : crimes ~e.r·e 'spon s ab i·lidad e , 

7; aos juiz<:s de dkeit'Ü foram 'subruert:
tidos 224 recur sos, e 7 appldolaçõ~s; o 

I jury plrQn-uncieu-se em 296 processos , 
com 356 reus , dos qu'.aes a bsolvidos 237; 

. . . .,. 

pa,ss'aina'l11 · em julgad:o 435 sente'nças; o· 
, ' . , 

Tribun al . da R daçã·o . decidiu 59 ","<oUr-

,/ 

sos; " 117 appellações; . em 1884 eram 
9.459 os jurado.s da provil1 ci,,; 

• 
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" __ houv·e no mes mo anno de 1884, na 
pro vinda, 1.723 concili·ações, das quae s se 

v e<I ificaTam .. penas 333; os juizes de 

paz coo;htcle.ram de 101 acçõ es, no va-
• • • • 

lar d·e 3 :956$440 n.; os jUne5 mu.mo-
• • 

paes conheceram d,e 116 acçóe.s ; {)S jUl-
z:es d!c dir,e.ito julgar,a1rTI 299 ((l:cçõe-s,no 
valor de 1.509 :021$065; os ",,·esnws jui
zes julgaram 68 a,pp" Haçõê's vinda,s d·e 
juizes d·e 'paz le· municipa·es ; suhira:111 á 
Relação 183 a'ppellações; houve 138 
acções p"swaes ·no val·or de 545 :279$278 
rs.; 60 acções Ipeaes -no valor de .... , ... ,. 

441 :760$852 I"S.; proce<l"r.am-,s'e 1.079 in
ventario·s, no valo'r ·de 19.209 :066$961 ~·s. 

houv.e 1.215 t ut'ellas, no valor doe .. . ... . 
2.654:406$085 r s.; fi·zer am-·g.e 51 i ntJe~dic-

çõcs e cu"ra't eHa's, no v:a~lo:; dte .. . .. .. . . 
.167 :392$221 r5.; os t', 'stame;ntDs foram 
117; as telsta,me.ntari1as re-plf'esentàra:m 
2.432 :265$521 r,s . e os legados r5 ........ . 
533 :084$016; processar·am- s1e. 106 acções 

de liberdade; i.ns,cr·ev·eram-s·e 2.003 hy

poth:,cas, no va;l.ord.= 22.730 :678$736 rs. 
houve 2.763 alienações de immov,e,s, no 
" a lor de 6.083 :469$830 r5., em 1884; 

- no foro comme·rcial houV1e' 146 
'acções, t e nd o -as ju lgadas o valor de 
586 :600$346 r 5. ·e o das leooe.cuçÕ!lS ... . . . 
131 :617$040 r s .; fo', a]11 abertas 13 fa Hen-

• C'tas; 
~ o 'V!1bunal do jury fez 145 se%õe,s 

enl toda· a prov~ncia; 
- o p resi·dH'::rnte annun c ia.va com plI"a

:te'r estar ·a Se,cretaria do Gov'ernlO devi
damienrte 'r,egularis'ada; os p8.!p-ei-s !e-nl Of-

• 

dem ; havia protocollo s; o a"',: c h ivo iô r ~ . 
reorganiJS·:.do, t endo melhouJdD S!e<nsiv el
ment·e ; O se,rviç-o .e--m di-a, o se-crtErt.ar io· 
fôra -o sr. Baldtüruo Jüsé Coe1hü: os 
ac tos da adnli lüs t.raJção t-inha,m sido to
doselles publicados; P<t,ssando-a ao ba
rão do P.ar-n'ahyba, 1.0 'Vk·e-l)ir>bS í<ilent~~ O 

cünselheiro João AHr>edo fez votós pela .. 
f' e:liddade ela nova admini,stração. 

• 
* • 

BlBLlOGRAPHIA. - Sobre o "on;(-
Iheiro João Alfredo, além das pub l ca 
çõe~ j á refe rid!a s v'eja-s1e, Sacramento
Blai<e, Y. 3 p~g. 315, onde se lê -a rela
ção da s obras que d'e~'xou , t o'(:i'as s-ob r1e 
politica e admin';'s tr·açãD. 

Parra escrever .esta biogr'a-ph-i-a, conisul

tei jo-rnajes do t'empo de sua administ:r·a
ção, os rielatori·os prk1Sidencia.es e obtiv,c' 
amplas informações d" familia do Ú'n.a-do 

cons.elheiro. 
Bm 1888 fo·i publica,do o ne):lJlorio da , 

cO'm'missão Óentr·ál. -d·e e sta'Üsttca , no-
meada p·elo l'r e,sid,enve Toão AHrcdo, 

. -Sle1nd'Ü, com,o já di·sse, ess·a com'mol ss ao· 
compos ta dos srs . drs. Elias Antoni'o· 
Pa<:h·eco e ChaVie.s (pr.eosident·,,) , Domin-

I
I gos J osé Nogu,ei-ra joaguarihe Fillho, J oa -. 

Quim J osé V ie ir·a, die Ca rvalho, ·enge -· 
nhe..j·r o A-dal.pho A ugusto- Pinto le com

, mer cia,n be Abilio Aurelio da S ilva 'Mar -

\ 
• 
I 

Qua·es. Ess·e reltatorio é um grosso 
m e de 578 pagina', ', cons titue uti'l, 

volu -

re,ss ante ·c va·li-osa monographia sobre a. 
P:·CVil1Ci-a de S. Paulo . 

-
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(BARÃO E VISCONDE DO PARNAHYBA, 

49.0 PRESIDENTE 

(D>e Z6 de Julho de 1886 a 19 de Novembro de 1887) 
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ANTONIO DE QUEIROZ TELLES ' 
"'aSceu na ddad:e rue, Jundiahy a, 16 d,e 
a,go,to dle 1P3L S'eu pae, ,\ntolli{) de 
Queiroz T,eUe.s , re-ra lavra,c,lor im.portacrlte 

e prestiigios{), t-end-o. sido e:lldto va1r-ias 
ve",e,s memlbro da ·a.ssembléa legislati'Va, 

Do s'eu casarnento com d. Anna Lidu;
na de MOir",es na.&cern111 onze filhos, 
sendo o oitav<l o dr. Antonio de QUlei-

• 

roz Telll,s,ba'rão, viscondle e c"nde ' do 
Pa-rna,hyba, p,or ,s ua v'ez -C'asa,do com el. 

R i,ta M'Boy 1'1biriçá de Quei roz. 
Fo; e,ste, o dr. Anton+o <i'e QUf, i,roz 

'T elIes, o paulista emrme:hendedor c acti 
vo que- se, rlew-elou administrad'Ü,r -enler,ito. 
pres,idindo a ·e.ntãonasc1ente comprunhia 
\1ogyana de ~ strad",s de fer:ro; ' depois, 
-exerde·u a vke-pr.esid-enda doa. província .. 

'quando o p,res·iden~e con:s'elheiro João 
AHredo deixou a -administ'r,a·ção; lei, \H· 
11almc,nte , pas,sando de vice'pnesid>ente , 
a pr,cs idente .. exercreu o seu eI·evad-o calr

go desde 26 de julho de 1886 a 19 de no
y<ómbro rue 1887. 

DurRnte a sua pr1e.s i.d.e'l1cia lnt'e,r'rom

peu por d'uas v-ez-es (). iexerci-cio, sendo 
s ubstrtuido, na primei.,..a, pelo dT. Elia,s 
A'ntonio Paoheico e Chaves; e, na s~ 

gunda, pelo d'r·, Francisco Antonio Du
tra Rod:"'gues. 

O dr, A,nton,o de Quei,roz Td!Je·s era 
di.pl,o-madoem sdendas juridica's ie, >so 

cia,es pda Fa'culda,de rue DLr,eito de S, 
Paulo , na qual 's e matriculou 'em 1850, 
recebendo o gráu de baoh".nel e m 1854. 

arbriu escriptorio de a-dvoca,da, bendo 

g;r·ange:ado renome l não só de adv.ogado 
COrIlP'f1t'en t e, mas tamb;enl doe jurrscon

su ho, 
Aos dotes intellectuaes reunia o dr. 

Antoni,o de Queiroz T'eJlle's al,t0.9 p,redi
oados de 'CMo'a·ctero N·o 'a·nno im'm'ediato á 
s.ua forma'tura iniíciou .a sua c'a1"1"c1 ra 
po.l;tica, que foi da.s mais b.rilhantes em 
S, Pa:ulo, s'e,nd{) eleito deput",do pr-ovin
dal p",ra o biennio rue. 1856 a 1857. 

Tomou ·a-s,s·ento ao la<1o d,e ·seu · pae. 
Antonw de Que·rroz TeJ.les, qUle tambem 
era deputado. Talvez o dr, Antonio de 
Que,i'f'oZ Tle,l~es fosse o d'eputaclo mais 
moço da asse mhléa . R'elelierl'to co.nstante-
men te, o dI' , Anton io de Qu",;,-oz Tlel-],e~ . 

c:o:nqu ~s-tou larga influe;n.cia poHtica e so
daI ·em toda a pr.ovincia, tornando-si: 
um dos principa,es chlefes do pa,rÜdo 
cons,erva<1or. 

Não Quiz .ser deputa.do geral, t1!on qu e 
o ·s-eu ·nO,rnJe fos s1e inclu i:do em chapa 
s'en",torial. Subiu á p'res';d'e'!1cia de S, 
Paulo pa'ra s,«tis'fazer pdncipalme-nte o 
diesejo doe 's eus amigos po1iticos, e do·s 

, 
r,epre·Slelntan.tJers da .r.a.voura, que Vram 

neUe poder,oso ·e1-em,ento die: progrie.'iSO na 
agdculitura, 'i'ndustria e conunerci:o p1"O-
. , 

vm.ol-afe1S . 

O clr. Qw";"'oz TeUe's p~·es id:u t ·ambem 
a municipa1i'dade de Itú, sendo seu Viell'ea -

, , 
dor ·em tr,es qurutl'll!e nnlos. 

Em sua cida,di" natal pr,estou";ll'viços 
de nota á Santa Casa, M'atriz, Lazalceto, 
Cemit.erio, abas·t.e'CÍm,ento d'Rgua e a -ou ... 



tros mal:horaJm:en.tos, que' a'ttesit'an1 COlll

p.e·te·nóa chri'Viden toe. 
E m 1872, quando foi- da organisação doa 

companhia Mogyana para es tabel ecJen- -se 
uma linha flelrr,ea -entre Campin-a-s e 
Mogy-Mirim, o -dTo Antonio de QUJeiroz 

Telles poz--se á frente do movi mento e 
da ~/IIlP-l1eza. 

O presid·ent-e d·r_ João Theodoro ",efe

riu-s e ao dr. Qu:eiroz Tdle:s com palavras 
-elogios,,"s, a proposÍlo da dir,ecção dada 

aos negoci'Üs ·da M-ogya'lla; que o m-e,s'mo 
dr_ Queiroz T iCàles presidiu desde 1873 
at é 1886, ,cleUxando o ca'r,go por s,e.- 100 -

co'm!paiÜYe1 com Q ,ex'eTc.icio da pr-esidJencia 
. -da prOV-I'll-Cla. 

No anno d'e- 1878 foi á EUToQpa com 
toda ·a familia, lá pielrma.necendo um anno . -e pouco, tendo viajado por muItos pal-z-es . 
Foi en tão que estudou t O.!d ,) quant o se 

r-elacíonava com cüns-tru-cção e adminils 
t ração dlo estrad,as de feuo, ob-"e.vando 

ain da outro s a's sum'ptos, que pucue'Ss,e\ll1 
"s'e,r i.nte!1e"ssantes ao Bra·sil, 'e , miais 'esptel'
cialme-nte, a S. Pau'lo. 

Bm 31 doe d!errembro de 188() f{li agra-
- - -

• .. 
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des.emp,enhal-o com brilhantismo, ma,s ! porque ,não me julguei dispensado de 

corI1eJS'[>ondJ<lr á prova de <;<JnHa-nça que 
o GoV't';rno Imperia l acabava de dar-me, 

• • • e de p'r'estar á rnJinha prov1!nc'I,a os serVI-
ços qu,e ,.,1 J.a tem o di·reito doe -exigi·r de 
s-eus filhos". 

O p-res·ide-n te barão d{l Pa·rnah yba 
apr'esent<Ju á a.ssembléa legislativa o s'tU 
relatorio a 17 de j-a-n'e';ro de 1887_ -Esse 

n ot,avleJ docum·ento yeiu confirm'ar o re

nom-e, que já teJntã-o possuia o p ... ·es·ident-e, 
de homem de ,Sle,n,soO prat i-co fór a do 

comitnum. A sua visão s{):DÍal lera penle
trant'e fe 'a, sua robus ta i,ntelHgenda 
pTleviu, mu~tas vezes, ' o futulro gra'ndioso 
da s ua provincia natal. 

E'-ne's tes term·QS que um do.s s-eus bio
graphos riels,um,e a a.cção adm inist:rativa 
do p'r·esidentle- : - 1' 1\ ;2nhum 'r a 111+0 de 
s.erviço foi por -elle esquoC" ido : reg-wa' 
men tou O Th,esouro e a Fcrr'ça p ublica 
p-rovi.ncia'l, a iID'miigrração e a i!TIstr'i.E'(ão 

publi'ca. e lamçou as bases d e uma ho a 
refórma da Sie,cretll ria do Gov erno, qu-e 

mais ta-rde foi ·lev·adoa a ieH-eitoO sem alte
ração ,pelo saudoso S'L dr. Fra"ncisco 

CÍoa<:l-Q com o titulo de ba~ão doO Parna- I Antonio Dutr'a Rodrigues; iniciou e d"u 
hyba, titulo qUle ",ecorda _a chega<:la dos , i' impulso energico âs obras da nOva The

tdlho,s <la Mogyana ás ban .. ncas do ! scurária rue- Fazenda, -edific;{l digao de 

Para nahyba_ ! figura-r -nas prnç,as die- uma capit-ai -e UTO-
QU'ando em 1884 o partido conS'êTVa d oi' péa; !>r ,e~tou -especi'a! cu ida do ao melho-

paulista revelou ' a sua f.or ça politica, e ramento da viação p ublica da provinda, 
tendQ-s-e dado a mud'ança de go,v,erno attendend'o aosrlec!amos das pobres e 

com a quéda d o gabinlete Saraiva e subida s-emp'r-e tão d'esprot-egidas loc-al idad-es do 
do barão dI",Cot-egipe, foi o d,--_ Qu-e i-roz in te rim (e si mais ' I15,o Eez, foi devMo ás -
T eUes nornJe.ado 1.' vic e--pr,e,si<Iente dà migalhas que !he concedera um Orça-

provlin cia, por decreto de 20 de- agosto n1'ento acanhado e e1.ahoiT,ado -sle:m .a ne-

d"'qUJe.Jle anno. cessa'ria arruplitud-e -e com aC!1e parcimo-
Não quiz o dor. Q ueiroz T eUes as·sum1·r nia) .: fis1calis<Ju sev·e-ra te incessan.t'e. ITN~'flt\e: 

a viu-,p-residencia para ent r egaI-a ao a rigor-osa distribuição dos dinheiro, pu-

cons'elheiro João A1f.rleclo; mas , tendo blkos, oonstit uindo-s,e sentinidlavig-ilant'e 
es se pres.ident-e deixado o pOcUe,-, foi o da aJppIÍ'cação do SUor do wntrib,.inte; 

dr. QueÍ'rüz T ·eUes nomeado president e delimeou optima r-efó:rm<t pa'ra a nepar-
"f.fec~i'Vo, ,ae0eÍ'tando o a1l<:> post{l, que tição d e Obras Publica s,; o-rgani-s(}u um_ • 

leiXe-r-c-eu com superior orite.-io 'e grande s-erviço dle catheche'se e civHis'aç.ão do.s 

elevação die vistas. Indios nü "a-lle 'entre o Tie-té e o Para-
Diziaelle': -- "Accie'we,j tã·o- pesado napanema e -deixoOu cor~e'r com ("da a 

quan"to difficiI enca rgo, escrevia s~ ex~ia .. I 

"n ão "por -confi'ar nas minhas forças para 
liberdade -as manife.sta'ções de,to-raJe-s qUe 
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o ba .. ão do Parnahyba, com\>Telhien

d~ndo e s'entindo que a 'esc'ravidão ohle

gá~a aos · -seus ultimos dias, dedicou-s,e 

res-oluta Ie: pa triotkamente á ca'llS'a do 

tTaba~h.o Iiv,r-e, ,e-sforçando-se para que o s 

gnandes oent-ros agrioolas, não ,soffu,ess-em 

as consle_quen aias da Ia>!a, de braços, 

O s t,rabalh-adores le'scravos ,embora 

pe'rm"RneceSls'e~ nas faz-endas, o -que Ie:na 

duvido&o, não seriam sufficventes p"a,r'a a 

manutlenção 'edesenv-olvime-nto da la

voura, qu e soe dilaJava todos oS di'as e 

para tod-os -os pontos. , 
O probLema irrlipunha-_se por sua ma

gl,;,tude,e a solução deUe \e staV'a na 

importação do braço estral1geiro. O 

barão do Parna-hyba, di,sso convencido, 

enfnentou- o probliema corajosamente. , 
D isso é j>r-Dva o edificio construido na 

rua - Vis-cond,e do P ar-n ahyba- -, no 

badr·r·o do B r;az, para r 'ecebe,r os iln:rni:

gra:ntes que che.ga·ss.em a S~ant,os e se 

recolhessem á capital. A Hosj>e-daria de 

Immigrantes (ass im s'e chama o ,edificio) 

foi con~t'r1lido patark:oeber de qua:tr-o a 

cinco :mil pess'oas, e, constitue Vletrdadeiro 

monum-ento, qu·e agora serv·e ta.mhle.m 

par<> j>erpetuar a memoria -do presidentle-, 

que tanto honr-ou o cargo nobrlt m,ente 

exe'rcido . 
A .placa de marlm-one e our o, ' exi,stent·~ 

na lentrada do -edificio, foi j-us ta homena 

gem pr-est'ada -ao i und,adorda Hospedaria 

de Immigra-ntes_ 

São ie'st es os s eu s dizlelrfês : 

Autorisado e Construido 

Sob a Presidencia do Exm. Sru. 

Conde do Parnahyba 

1886-1888 

Foi na pr'esiclencia do cond-e do P arn-a-
-

hy-ba que a corrent,e immigra to-ria emo-

péa pa,ra S. Paulo accentuou-se forte-

men te ,e tomou propmções 

desconh ecid as_ 

• ate :então 

cendo tantos braços á lavou1r>a p:a_u fi'sta,. 

r·evelava m·ais uma Vlez las suas qt.lIaJidade!s 

de a dministrador inool1iglente e previden

t·e, contrihu.indo pa-ra qllle' a esc,ravidão· 

s·e e:x.tinguisse norrn'a;lmrente 'e: a lavoura 

~rabalhas-slel 'em tranqulidad'e. 

Ent!netanto, d!e.ram-s'e desürdens, de1.iiodo 

ao ·exo.do dos- esc.ravos que em m'as·sQ. 

abandonavam as fazendas, agg'mv-an-do-se 

a situaçã o com o tumulto das-ruas, aIn

m'entado pel·a opi-niã-o dos que: 1a:1rnlejav,rum 

a aboliçã o imm1ediata, pura e s.imp l·e s s·em: 
- -

indemnisação, 

O p-residle,nl'e, r-epres'entando a politica 

de um mini-st erio c ontrario a essas pre

"ensõ-es, .(ev-e que l1eagir 'e re-agiu. o.s 

ultimos di as doa fecunda administração do 

ba,rão do P,arnahyba foram lagÍlt",dos; leI O ' 

presiden te soffne'u as con Sle-qu-encias do 

cu-m.pr imento do dever, fia_zoendo fa ce- á,s 

de sordens q Ui';: souhe domina'f. 

F oi por is s-o chacrn1ado e·s'C'J.",avocrat a 

fern,nho, no' molde,s do barã.o de Cot-e

g,i.pe, ou _únda meLhor nos ,k Martinho 

Crum,pos, que queria sus·t·enta·r a e scra

vidão pda escravidão. Foi uma ,injustiça 
-

do ·nl'ome-nrt.o, qU\e: 'não ,pTlev.a..1·eceu _: e só· 

seexplic-a peJa -exalt açã-o dos pa~tidos 

em lucia, nos ultoimos tempos da causa 

abolicionist a-. 

a b-a'cão do P arna hvha nun ca 
" 

s eu'S-

I escrarv-agi,sta; 1i'bertou n11.ui1os dos 

escravo·s; e tom-ou pa r te na grande reu

nião de 15 d·e dJeZle'mbro d.e 1887, na. qual 

os lav-radof'es p.aulista,s estaJbeLeceram 

prasa ce'rto para a libentação dos s,eus 

·es'cravos. 

A r euniã'Ü de IS de dez-emlbro eLe 1887 

é um dos mais 1:>e.Llos a<:on t,ecimentos da 

I noss,a historj'a agrioola ' e soc ial.. N'ella 

tomaram parte t odas a,s notabHi:dade" 

paulista,s, que se distinguj'am por tale-nto_ 

letras, pos ição le· for t una, -em_ tod'as a~ 

.classes e pa'ftidos. 

O dlr. Plaul" Egyd'io -referindo- soe a 

essa reuniã,o (e 'sc.r'e-veu- ·as. seguinte~ 

p al avras: 

Em 1887 ent rar am mais de trinta mil 

immigrantes na provinc ia
1 

contr-a d ez mi,} I 
no anno anteri-or. O pre·s i"dlente. forn.e~ . 

"Tinhamos vis t-o de perto, a vasta suo 

perfiei e da provincia de S_ Paul<J co 

b.r ir- s-e d e estrad'as de ferro sob os aus 
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'piciüs fecundissimos da inidativa dos 
-particU'}a'rles; tinhamos vi'sto fürm1ar·em-se 

ricas as;sociaçõLes e con1rpa1nhias piara 1 

explorarem, S!e:nl intervenção do p{)d'eT , 

-central, OS mais imp'Q:rtantes ·[la,mos .da i 
"industria, da agricuHUif1a e docommerclO; 

tinham'os Vi'5tO a p,rovincia de' S. Paulo, 
.em vin te annos, mttdarcomp1Ie~tRm,ente' a 
sua iaae, impulsionada -pdü poder adm;
rav,el das as:socia_ções livre.s, da vontade 

individnal. 

• 
. barão do Pa~noa,hyb-a foi :elevado a VIS-

A 15 c!Jeo dezemhr-o de 1887 vestemu
'nhou-se, porém um flacto 'assümhrns,Q; o 
,mais trclll'endo probl'em:a soc:~all fôra· rle'

solvi{}o tambem s'em a interv1ençã'Q dD 
poder publi-co ,e- só pela força pode'rosa 
da ini-ciati-va individual - dr. Paulo Egy
dio_ A provinda de S. Paulo em 1888, 
pag_ 20-21"_ 

A attitude -ccmrecta do presidente foi 
,sustld1taoo COI111 caliQT pelo baráü de. Co
tegipe, e def-endida com .g,;ncerid'ade pelo 
nl!esmo na tribuna do Senado. , 

Fados de' ordem poliitlÍ.aa, e g-rave en
-fermidade de -sua lesposa, lle'va'raul o pr-e

_sülent-e a Pledi-r exoneração. do cargo, que 
lhe ioi concedida lem 8 de novemb-ro de 
1887, passando leUe o governo ao seu 

eSUccessor, o pr·esidJe'ut'e Rodrigu:es A-lves, 
·-cuja missão ·p,oEüoa ·era -de cOIncili-a·r os 

-e!l'cm·ento.s diverg1elll'tes ,do .partido con

servador paulista. 
Duran.te a presidencia do vi-sconde do 

Pa,,'nahyba SS. MM_ Imperiaes-, o senho-r 
d_ Pedro lIe sua augusta consort-e d. 

'Thereza Chris1tina vi-s,it,aram a provincia 
mais uma V1ez, delmorando-Sle desd·e o dia 
18 de outubro até 19 de novembro doe 
1886_ 

o imperaor d. Pedro II pe',co-rreu de
. nloradament'e a provinda, acompanhado 
·do ·preside'nte. N,a Clapit'al, os ;mrple-rantes 

hospedaram-se no pala-ci-o da pnsiden
da ~ e em I tú na T'eside·ncia partkular 

do p',-C'sidente. A hosp:edag'êm -dos imPle
riaes v.i:s+tantes e de sua cO'mitivJ3 cor'reu 

: a '':'xp'ens'als ·do. bolso pRnticuHalr. do halrão 
do Pa."nahyba_ 

Por ckspacho de 7 d" maio de 1887, o 

conde com grandeza; e a 3 de dezembro 
do mesmo anno, a conde, tamhem com 
grandeza. 

Em 27 de ab-ril de 1888, o cond'2 do 
P"r.na-hyba foi ao Rio de T anleiro para 
e-lubarcar seu filho ~:alv[-o que ia estuda,r 

na Europa, via.jando no paqu-ete O~eno
que. Hospedou-se -no HOl-el Canon, praia 
de Botafogo, ond,e lesteve apenas tres 

d'as. 
Ahi contrahiu a terrivel febr-e amarella., 

s'e-n1tindo ao regreSiS<l!r, 'no dlila, 30 do 
mesmo mez, o·s pr.imeiros symptom1as d'<-l 

-e-nflelr'midadle', qu,~ o 'victim'Ü'uno dia 6 
de ma io de 1888, na edade de 57 annos, 
e no pleno vigor de suas ·exc-ep.cionaes 
'qualida'cL\2's de \illiteJEgle1ncia, ca.,.racter, 

. -energIa ·e coraçao. 
Os s'eu-s fune;ra-e,s for.alll imponentes; o 

lucto -e a dor qUIB feriram sna flamiilia '" 
toda a provincia de S. PlaJulo, de -que o 
i:IJustr-econde le:ra filho blenJemerito, fo
eram pr-o.fundos e silneeros. A ,rep'e-rcussão 
do dolorüSo a,conbecimiento· fo·j :elnOlr:m'e, 
de-H e acoupando-s'e -toda a imprensa da 
provinda e do p1a.iz. 

D'es'app,a:r'edel1a um dos ma'ioo.res vultos, 
que tlelm {}ccupado'·a cadeir.a p,ne!sidenc-ioal 

. ... ~ 

de S. Paulo. A sua memona JamaIS s-e<'a 
olvidada, pois 'que ahi e·stã-ú, ,para relenl

br.al-a -gloriosament-e, todns os a-hos fe.i
to-s do conde' do Pa:rnahyba. 

O barão do PaJr-nahyb-a apre~Bntou 

relatorio áas-s-emb-léa l'egi-s.Ja:bva em 17 
de janlóro de 1887 e por esse impor
tantle documento soe vê qual o estado 
dos negocios publicos pau1ist'as ao tempo 

da sua presid·enoia. 

N ome'ado po'r carta imperial de 17 de 
julho 1886, o b"rã,o do Prum,aohyba to
mou po-sse do le'lev-adocargo de pr-e,si
de'ntie de S. Paul-o 'a 26 do mesmo mez. 
A'nteriormen,te, exer·-oera o pode'r co.mo 
L' vice-prle-sidente, de 26. de ahril a 16 
dle julho doe 1886, quando o presid-ente 
conselheiro João A-If'r,edo deixára o go
verno. 

No dia 16 de julho rderido, o 1.' 
presidente (barão do P.arnahyba) 

• 
Vlce-

pas-
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sou a adminis1tração :ao 2.° vice-pr·esi
,,]e.nte, dr, Elias Antonio Paclheco e Oha
ves, que p.e'rmanece·u 110 püd·e·r até -26 
de julho de 1886 (dez rlias) tlroa-nsm;ttil1-

, 

do-o ao então presidente barão do Par-

o. que de 26 de abril de 1886 a 17 die ja
ne'Dro de 1887 (datoa do :ndatorio) as na
tur,aUsações s·ubi·ra:nl a 213; p'pedomi-

11'a,ndo as de portuguez'e's (64), a;llemã'es 

(61) le italianos (56), 

nahyba, 
Vej'a'mos os 'SleTviços pr·estad.os pdo. 

pre,ieblte, ,o estado de pro,speridade da 
••• • 

pro\:;nC'l'a~ -o m'ell'O em que agm le' os re-
sultados da sua admi!nistn"ção. 

VISITA IMPERIAL. - Os impera
dor,es, D, Plroro II 'e ,sua augusta c-on
s'orte. 'a imple'mbriz, d. Thereza Christina, 

. . . . , 
maIS uma V',ez V'l'sltara-m - a provI·nela 
neJla p'e,rmaneoendo de 18 de outubro 
a 19 de novembro de 1886. 

PerCOf,Z'lef'a,m as zona~s ~servidas' porr 

.~ stradas de flerr,a -e vias fluviaes" acom
panhados do pr'esidente; °e muito admi'
rar·amos -pr-ogressos de S. Paul-o, já 

.. então na vanguarda' d!a-s outras P'fIO'vÍn

üas hra·sileir·a-s, na pro-pria <o-pinião dos 
i:np--.:rante·s. 
ELEIÇOE~i - Correram lem com!p!'e

-ta paz as· ,deições de v3Jr,i'as esp'e'CÍes rea

J·isadas na provinda, D -qu.e n~uito abo
-nava o Ie'spir·ito de orde:1TI 'e to~e·randa 

do -povo p'aulista, cuja civiHsação em to

;das -as s-ua·s manifôstHções ·e'fia vi.slivel, 

aprecia v'eI 'e cr-escent1e. 

ADMINISTRAÇkO DA JUSTIÇA. 
,- Tinhanl ·s,ido cr-eadas, m,as - não e.sta-

, 

voam ins.taHada,s., las comarcas de C-aça-
pava, S, José do Ba,rr!eiro, Pór,to Feliz, 
S, João c1a Bô,a Vista e hatiba. 

Er!a1m 17 a·s oon1,'a.fca-s pr-ovidas; o;s 

t'ermos 80, sendo 62 com juizes ~etrados 
·e 18 re'uon'dos. Em s,eguida foram apr'e-
5en tado5 o:s Va-rio5 qua.dr-os do pes.so-a~ 

• ·e seu mOVlmento. 
O Tribunal d,a R,dação funccionava em 

-pi1edio n-a-ciona-l, rece,nte'mt-n-e T,cip'a-rado. 
NATURALISAÇÜES. - Julgava-se 

-conve-nie:n-te faciHta:r a natu·r-a.llisação aos 

estrangeiros que viesslem coUaborar na 
v,ida brasi!di'ra;e as natur,aHsações 'au
:gmen. tavam ;cons idnlr.a veilm-entte~ 

o NO' p,e,r,i'odo die 18 de O'utubro de 1885 
.a 10 de feveneiro de 1886, natumlisa
.ram-s·e apena-s 33 ·estr'ang'eiros; -a-o passo 

! 

HOS'PIGO DE ALIENADOS, - En
trara no 34 ,a11'no de existencia. O edi
ficio. já não s-aitís'f-a':úa, pd-o que foi ,au
otor>sada a d-eslpesa (l;e. ",s. 50 :()OO$OOO paora 
a oonst-rucçã-o de mais ull1raio. 

Exis!>am 260 enfe>r!l1os, dois medicÜ's 
e 27 lemp,r,egados, dos quaes 19 enofer
metro's. A' fund·ação 'eora de 14 de mai.o 
ele 1852, e d'esd,e eontãoaté 31 de outu
brade 1886, o movimento hoospit'alar f.oi 
d'e 1. 839 dolentes, dos quaes fal1eoe'fan1l 
885, 

SURDOS-MUDOS, - Diligenciava-se 
a v,otaçã-o -de um laux·iE,o pr-ovincial para 

que foss'em recolhidos ao Instituto do 
Ri.o de Janeiro, !allgll'ns 5'lllrdos-·mudlos 
, .. 

C 3. p:r·o-y.l,n-cra~ 

CATECHESE. _ A ,catechle!se " civi~ 

Lsação dos indio-s era ISI::lr'viço ingrato' 

c de poucos resultados. 
Os ,aldeamentos que existiam eCoam 

Tijuco-Pret{), S. João Baptista do Rôo 
Verde e Itarlery, Nes,ta materi'a estava 
tudo por fazoe;f, e após -longa conrfer-en

da ,com forei Timotheo o d'e C"stelnovo 
fic.ou resolvido qUe estie sace-rdobe· apre· 
s·enta'ss,e -m-i-nucios'o relatorio.· 

Só depois, a presidencia Ires·olveria a 

res'pldto das v,erbas -orç3Jm,entadas d,es-
tinadas á catechese e civilis!ação dos 
indios, extin-cção de velhos e cr·eação 

d-enovos aldeamentos, 

SERVIÇOS E OBRAS MILITARES. 
-- A fortaleza da Barra Grande,em 
Santos, o a,chava-seem pessimo estado 
de ,cons,e.rva-ção. 

A casa do oommandante, o quartoel 
e p'a.iól d·e polv.oria anlea'çavam ruin:a; 
as mura-lhas necessitavam de Ir,eparos 

itnm;ediatos, e não le:r.a-m -c-aiad'als ha luaLi5 

de trillltla annas. Exis:tianl 6 pfeça,s l11on
tada.s, de systema antigo; ,e mais 14, 
bamb-e,m .a1n1tigas, de va'riiQs ca'1Ji:br~es, to-

I das desmontada's. , 
I o 

Sendo a principal soenão unica defesa 
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do por to doe Santos, me-r-feia attençã:o 
dos poderes pulyJi<:os. A fortakza da 
B erüog,a e.ncontrava~s'e em ·.estado las~ 

timaveJ, e já 'em. nünas. Não servila nfCm 
aos f in s que tinha em visit a) nos tempos 
coloniaes. Poderia s·ervir p:ara pos'to de' 
vigia contra ' 0 COl11m:er·cio d~2 lcont r a ~ 

bando ou rara, laz.a.nefto . 
A fortaleza ela B ertioga perdera sua 

razão d.e s,er, pois' fôra constr uída, n<JS 
tem,pos col'Ünia-es , paTa a dc·f :;osa conL a 

a l'nv:a'5,ão.' d-os tamoy-os lê guarda da 
armação de Santo Antonio, pertenccnt e 
ao real contrado da pes-ca da balir ia. 

A dir ec t Úlr ia dacolonia milita·r do It a-
• 

pura r e·damav:a com urg en cia. uma es 
trada para o Avanhandava ·e U111 profes -
50'r :para ·escola mixt'a. 

POLICIA. - S erviram o oargo de 
ch efe de policia os drs. Manoel Juvenal 
Rodrigue.s de Sá. Luiz Lopes Bapüs~a 

dos Anjos ]unio'r. int et:- inalnent-e, c An 
tonio P:~ dro Ferreira Lima. 

O Corpo Policial de P'~rmanei1tes ti
nha um effe<:tivo de 22 oHi<:i~es e 508 
praças. A d i ~ci plina e mo·rali.dade do 

Cor·po ·e:-am satisiactorÍ,as; -os v·enlCi
-mentos, p.or·ém, 'exiguos; .e, pa.tei1 ~::' éi. 

sua des pr-oporçâo com ·os' ordl~llTaiClo:; dos 
clenlais fUTI'Cclona·fi.os publicos. 

A Policia lo,cal comp unhea-s'e de 937 

ho.me ns. Não s:ati s,fazia os Ün s dlé sua 
creaçã·o, convinha '~xtjnguil-a : - não 
di soiplinada n·em u·niforme. 

era 

O gov·e rn ol selH1pre, ou qua si' s,emp re, 
que havia dcsord'':'ns sé ria s no ·interior, 
era obrigado .a ma·ndair· destacanlCnto 
do Corpo Polidal dte, P ermanenúe,s, poi s 
q ue a Policia local e r2! imprestavcl 
para a manut-ençã-o da ord em. 

No ex'erdcio de 1884 a 1886 o Corpo 
Policial custou 1.020 :840$322 r5.; 'e a Po
licia local, 665 :282$528 réis . 

A Companhia de Urbanos contava 210 

p-raça.5 sDb o commando de um capit ã.o, 

auxiliado por um t·E n~,rJ'te e um alf"" es. 
A :Secção de Bomb-eiros, 3'nnexa á 

c.omp3.nh i-a de Urbanos . tinha 20 praças 
e u m tenente, 

, 

A Força d e Lj·n ha er,a in suiiici,.e·nte,. 
i S. Paulo nec'essitava pelD meno , de um· 

·iJata'lhão de infantar ia e de um esqua
drãD de cavalIaria , Je',entretanto, aqu ella 
força constava de 62 praças. inclu sive 
21 ·d'esta,cadas no Itapu:ra e uma l1a. 
fontaJeza da BaTira de Santos. E ra de 
58 praças o eÍfectivo da cavallaria, 

SEGURANÇA E TRANQUILLIDA
DE PUBLICA .. _ : A provincia conti

nuava a gozar de perfdta pa z, Alguns 
fa<o tos isolados, ' ,e proprios do peri odo 
de agi t açãD social " m que se achava o . . 

t-e·rritori'Ü paulista, -com as luctas eIn . 
• 

pró1 da a!...0liç ão· do de1ln;ento' ~s·t'n·il, 

! não podiam se-r l evado.s á conta de tell
I d~'l1cias revo luci'o·na:rias, -que S. P aulo 
I nunc.a teve. 

! I-Iouve quem ·r,e.c:eiasse pela $,egu
, ran ça 'e tran.q uill idade publica, de vido ao -, 

grantl:~· ·nu-mtero de população fl uctuan1:·e, . 
qu e procur,ava S. Paulo. vinda do ex-
tr a.ngeiro ·e lneSl11 0 -de outr<\; pOll to:::. elo 
p:liz. Diúa-s·e que na cor:,.,ent e de . ho

rnensque se exp9.triavaJ.l1 Vir,i4i111 'eLelluen . . 
; tos alh eios ao trabalho; e que, uma vez 

i~nter.nado s · em nosws seiftõe s, faf"i.<lIm 

I 
perigar a ordem e .h-a rm·onia I"tÚllante. 

• 

110 m-eio pa,u1is ta.. Felizmente ess,es v a- . . , . . 

ttCl:nlüS não se r ealiSa'I-an1 e os vã o-s r,~ -
ce·ios passaram, 

• 

Na provincia de S . Paulo, ao augm elHo 
da população não cOl-res pondeu propor~ 
Ci'Üna1·. aoCdnes·d m o nas Es-t.a\t!iiS tioas cri - 
mina·es. Não obsttanbe', a administração . 
continuava vig i'l:a'l1 te, pois s'em seguran

ça ,e tra'"<juiHidad,e' n·ada· póid'e pr05p e-. 
raro 

Deram-se alguns factos qae m eme·coC
ram registo ·especial. Em S. J osé dos 
Campos, João ' Augu's to 'Gonç:alves de 
Freitas, vulgo CayaT.a, e o liberto Mar 

tinho forann ac'cusados de prati car c r,i~. 
• 

mes ·em escravos da faz'enda - Montes 
Claros_ " 

A população da'queUe mUl1;cip io agi
tou-s-e e para lá foi o chefe de poHcia, 
que· prendeu os indig'tados, poto cess oll
os ·e os entregou ao jury. F·ora.m aj,s ol-
vidas. 
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Os anim.os, porém, acalm-ara:m-s·e e a 
população de S. J~sé s·entiu-se s,egura e 
tranquilla. Em o)antos deram-se tumul

,to,s, devido ao facto de ter'c,fil slido ali 

presos e recolhidos á cadeia, para se
rem ,restituídos -aos seus do'nos;, ialguns 
esaravos fugidos. 

Houv'c tentativa de assalt'Ü á cad".::ia 
lQlcal e de tomada de presos;' a força 
teve de agir, ,e o governo mandou para 

Santos 60 praças armadas le' lTIuniciadas . 

A ord"m foi Testa'b-eleci'da, os escra
vos ,entregues, lnen-os um que se lan
çüu ao ffi'ar, onde Uln can'Üle·iro llhe deu 
fuga. Os tum-ultos cessa'flam e não tive", 

. '-ra'ID consequenClaS pülS nau passaf,am 

, de _ vaias, gritos e algull1a pancadaria. 

Em Soccorro deralTI-'Sle conflictos ·em 
que s'eê-nvolveram autoridades locaes, 
deUes resultando a pTisfuo do Juiz M uni
cipa) do termo. Pa-ra ali seguira,m o Juiz 

de Direito, um delegado militar e fmça 
sufficientle. 

A presença das autoridades e da força 
restabeleceu a ordern; o Juiz Muni
cipal preso obtev,e habeas-corpus e o 
goven1o lll'andou a,brir rigoroso inqU(Tito. 

DIVISA0 CIVIL E ECCLESIASTlC\. 
_ A provincia dividia-se -em 56 cidades, 
(;8 vi11as e 179 freguezias. Vigarios col~ 

lados, 8; encomnlendad-os 193 nas div:·:r

sas parochias; 4 capeMas curadas e 15 
( o;ldjuctores. 

SAUDE PUBLICA. - O serviço de 
• 

hygi,ene puh1Ílca -era dirigido pelo de 

Marcos de Olivieira Arruda; :toma,am-se 
as ll1cdidas precisas p!ara ,s,e evit,arem 

• epidem-ias com -os seus 

quent·es. 

perIgos cons·e-

Em Santa Barharae Itu' 
riola; em Ubatuba, febres de 
cter. Grassando na Europa e 

houv·e v;::-
, 

mau -cara-
R!epublica '; . 

Pla,tin"s ·a cholera=morbus, o gov·erno 
tomou 'energkas p-rov.idenciaspa,ra levi
tar ,a -invasão de tão terrível n101estia, 

pelo Porto de Sant{)s. 
A Canhoneira - Affonso Celso - es

tacionava lem Saintos para fazer cumpri' 

as inst.:-ucções· governa'n1entaes sobre a 
, 

I 
saude publiaa. O clr. Silverio M"t'1\ins 

'. Fontes di!dgia os serviços santistas. 

'O -estado sanit,ario do porto era ex- ' 

QeUente; o da cidade apenas regular. 

ELEMENTO SERVIL. - Es,tavla sen
do ~xecutada a nova lei. Pelo fundo. de 
emancipação foram libertados 191 'escra
vos no va10r de 113 :540$944 rs. 

Fôr.a já distribuid-a, nova .contribuiç?í.o 
11'1 importancia de 332:670$000 -rs. para 
se libertail-'eln -nlais :escravos nos diver
sos municipios da provinda. 

Existiam 5.162 ·(scravos ·maiores de 60 
annos;e 4.512 maior:es de 65 annas, os 
quaes pela leiestav,am 'considerados Ii
be\rtos. 

PRIVILEGIOS. - Foram concedidos 
4 par.a explorações de minerae·s ·em va
rias ponto.s da provincia. 

ü\.PITANIA DO PORTO DE SAN
T'ÜS. _ Esta repartição foi cread,a por 
deür-eto n." 531 de 11 de setembro doe 
1847. A Comp'anhia dé Aprendizes Ma
rinheiroscompunha-se de 68 praças. 

De 15 de nov·embro de 1885 a L" de 
novembro de 1886 eu traram 284 navios, 
sendo 261 extrangclr.os, 23 nadona·es, 103 
a vapor e 158 a vela. 

I O porto ne-cessitava de obra.,5t 'e as DO 
1 ca:~s precisavall1 ser levadas a eff.eito 

com brevidade. 

EXPLORAÇÁO 
GEOGRAPHICA. 

GEOLOGICA E 
Conltinuava .a ser 

feita. Seu pessoal· lelr:a o seguinte: 
dr. OrviÚe A. Derby, chefe; -en~enlh1eiros 

I civis The.odo.ro Samplalo, Fmnoiis·co de 
Paula Oliveira e Gonzaga d'e Campos. 
Ia fazer-se a exploração do rio P,ana-na-

, 
i pa11!2ma. 

A turma no dia 22 de maio de 1886 
desceu o rin Ita,p.c1:ininga até a 'sua con
fluerici.a com' -o Paranapanem-a; - sle.guiu 
:e!ste ri,Q 'até 'a -emhocadura no Par1aná; 
dahi voltou rio ,"cima a,té a fóz do T,i
bagy; tomlan·doentão a" estrada que do 

, Tihagy \'!em á estação do Laranjal. , 
Em outuhro de. 1886 ,inici'ou-s~1 o levan

ta'ID1ento da car1ta geogra.phica e g'e-ol'o~ 

gica da provincia. Convinha fo~necer re-
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curs'os pa-ra qu.e a Commi5'são Geogra
p'hica ~ Geolog,ioa 'p roseg",is,s,e' oOm ladi
vidad·e nos seusimp-ortant,es tr<libalhos, 

INSTRUCÇAO PUBLICA, - Os es
furços 'em pr',gadús para. des'envolv ,or " ~o - . . -m elhorar kl instrucçao prrmana -nao co-r-
r.espo ndi'3.!ffi ás eSIPeranças dos adm.i1ús

tradores, 
H av ia ' falta àe professor,es habihtaàos; 

cdefi.ciencia das conàições materi<l!e'sdas 
aul'as; disltribooção d,efeit uosa das es
colas le fallM de 'e,stimulo para to,,"n", 
.attrahe'l1lt-es 6QS alurnnos as -casas de en-

, 
.' Sino. 

Por outro lado,as va·n tagJens di-spen
:sadas ao magisterio ' eraIn ·ex:iguas J de 
modo qUe só por excepção as aptidões 

,,apreciav'eis prOCU'faVanl a ingrata c.ar-
reira. Convinha f'etribuur condigna'm'ente 
ao 'prO'Íle'ssorado, desenvalvendo s~m 

"essar as 'ha biliteções do p 'es soa I do
cente, e procurand:o, .por todos os meios 
tornar o ensino um s'acerdocio e aes
cola um,a cas!a atlt-r,ahent e. 

A Escola N ormaJ devia corutinular a 
merece r o maior cuidado afim de que 
della sahissem prof.essOTes capazes . 

O 'Pr~sident-e apoiava ia 'exist-enc·i .. de 
um conselho .supe,rior p3JraanxiUar a 
administração no seryiço da instrucção ; 
mas di's'cardavla da .org3Jni,s,ação dess't 
conselho por meio de eleição, ·ent'énden
do Que os seus membros deviam ser de 
liv"re nÚ"m'eação do goV'erno provin!f:-ial , 

r~duz idos a 5 ou 6, e presidido pelo 
inspector geral. da . inst,r ucção, 

Os conselhos municipa!e.s deV1e,riam 
'Oompôr -ste .do pr,elsid-ent'e nOffi:c a\do pele 

g 'ov'e'rn.o '" eI: de'legados nomeados pela, 
munidpa.lidades, m-esmo d entre os s'eus 
"Vleireador-es. 

Era indispensa-ve-l d',.s pertar a frequen
da da's escol",s por todos os me'ios, prin-. .. . 

cip-a1lm.ente 'Os ,suasori,os', .' junto ROS pa,es ; 

e por meio d'e. pr'emios pa'ra effe-i,to no 
• animo dos alumnos, A obrigatori"da\i" 

do !ensino com penas s"eve'ras não res-ol
-veria em nosso meio o povoam~nto das 

penho que o governo. te"\.1e em cuidar' 
de tão importan te serviço pu'bli<:o; 'e 

i ao mesnlO be'm\po o conhe·dm'ento, que 
ela materia possui,a Q. harão do Parna

hyba. 

A ES'Cola Norma l dur<tnt,e o ,al1110 d'e 
1886 rev~' o segu~ lll e movimenoo: m<aJbri
cula-ram-se 148 ; foram approvados 121 ; 
cur Sê.,ram -o 1.0 ·a,nno 188; o s,~gundo anno 

91 'e 'o I'er,c·eiro, 57, Em prElpar,a.doln de 
phys,ica e' ch;mi'ca a c,dakião João P,i" 
nheiro da Silva, que depois foi presid,ent~ 
de M i'nas Ger'3Je~ ; ,entre os -pr-ofessones 
a'cha'V'a-se Anto n,io da Sliva Jalrdim. mah 
tarde a.rd,xoso propa.g,andista da s ,iiiéas 

• 

r,ep ublicanas . e que t'eve -morte traglca. 
sendo tragado ple,la. cr'atéra epulveris'ado 
p~las labaredas do Vesuvio, Tornára-s'e 
ne-cessar io m eJthor di str-ibuição elas ma-

, 
~eT1IélS. 

Seminario dlt· Oloria. -..,. E stava com a 
I ~tação eompleta de 100 a1umnas 'e func-

I c10nava regulall'me<nte, sob 'a dir,ecção da 
;·rm.ã de ~'. J o.sé, Luiza Anton ia Jaonin, 
e mai s 6 irmãs da IneSotna ordem, COffi'O 

prt>fessoras; o ~stado sa.nita~io ~,ra bom 
C aI ca sa m~lht>f;ár", ,'com as ult'i'mas 

obras feitas, 
Seminario -Episcopal. - Existia m 300 

aJlumnos dos qU3Je's 60 gratuitos, O edi
fido passár-a por grandes Irefónnas. 

Lyoeus. - O do Sagra,do Coraçào, 
funda do no s ' Campos Elyseos , m J1.0-
ve.mbro d'e 1883, funuion ava regula·r-

, 

111/(/Ote ~ob a direcção de padl 'I"s s'al-e-
, 

sranas. 
As ma·tI~rias ensinadiaoS era·m:' portu

guez, a-rithrne1tica, g-eograp·hia, ír an-cez, 
italia,no, d'esenh o, calligraphia, musica e 
,:digiã'O; ach'<lvam-s'e montada-s offi cinas 
de alfaiat e, marcineiro .. .encadernador e 
sapa teiro. 

Ser,iam oreQd'a~ ,outras; hav;·a 26 aJu 
rrmos int'e·rnos "e 54 e'xternos; s'eus pró
f'essores er",m 7 e mestres de ·oHieinas ' 
4; o pn'idio depois de conduido f 'ecebe
ria 160 .. lurnnos internos, 

O de· Artes e Offidos funccionava be m 
-esco1:as. com eX.ceHent'es ., r es nltados, Instituição 

Do rdatorio presidencial r<e's ulta o e111- l. di J ",a de 0;00 ;0: o s'eu material e scolar 

, 
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e'ra de primeira ordem; a biblio!heoa 
com mais d'e, 5.000 volumes, franqueaàa 
ao puhlico todas as noi,tes; suas aula·s 
recebia:m mais de 400 pess'Üas; possuia 
mn museu pedagogico 
tuitivo; iachava.m~s'e 

alun1nos. 

• • para o enSIno ln-
ma tricul'ados 587 

Em novembro de 1886 o im.pieirad,o,r d. 
P1edro 11 visitou o Lyc·eu; e' Itã.o s-atis
feito Se m-Ostrou, que fez donativo va
lioso ao util eSltaheleoCÍmento. 

ESTRADAS DE FERRO. - Ant'es de 
enUTI1eral:< os s~,rvi-ços e 'estado de -cada 
Companhia, o Relllatorio traz aprecia·çÕ-es 
ge'faes sobr'e estradas dei f.erro e propu
gnla pela reduc~ão das_ tar·i:fas, r,evisã-o 
das paut.as e' annunda um,a T-eunião- de 
todas as ~om,pa'nhias, ,em p'ahdo, afim 

de se t'eflltlalr cons·eguir ·aqueUa rJervisão" 
tendo o pr'esidenÍ'e ·esperança,s de ser 
a refórma adaptada 'p,dos repr-es'entan-

-

tes das le,s·tradas. 

Levan tar-se-ra talmbern a idéa de 're
duzir os fret·es na proporção das disltan-

gr:ammas; de janeiro d'e 1873 aoté 30 d~ 

jU1.ho de 1886 o governo geral pagou a 
Compa,nhia 6.118 :440$802 rs.; o mate~ial 
rodante era suffidente; no porimeiro S!el
mes!,r'e d,e' 1886 a renda f.ott,d,,, 547 :779$820 
irs.; a despeza em lelgual pe·rio-do, ..... 
427: 135$343 rs.; a Companhia continuava 
a solyer pontualmente o's seus compro
miss.os; o s'eu tra.f.ego .achav-a-s-ee.s'Í!a-
6o-nario; 'era seu r<e;priC'sentante na ca

pital do Bras,il o de. Ignaeoib W"llalce da 
Gama Cochrane. 

A Companhia Paulista rendeu no pri
meiro semestre de 1886, 1.072 :455$510 rs. 
e gastou 586 :345$032 Irs·.; os seus ~eTViç9.S 
reJr-am bons; "a conservação das linhas 
satisf.a:toria; o m.at'erial rodant'e snffi
ciente; transmittir"m-se 36.024 telegraom
mlas; adoptou-se a illuminação dectrioa 
nas officinas e na estação de Campinas; 

construia-s-e o escriptorio oeulÍ'r-al no 
larg.o d·e S. B-ento da capital. Os serviços 
de navegação_ fluvial fazi.am-se egual
mente bem. 

• 

cias e de ser d'emarcaJda -a zÜ'na de -cada Campanhia Ituana. - A redeita no p'ri-
estrada, afim ,k s'e ,cons,eguir a cess·a'ção me,iro semestre de 1886 foi de ...... . 
de luct'a, clara e occulta, que já Sle'aC0e11- 116 :886$786 rs.- e a despez'a d'e ....... . 
tua,va 'entre as mesmas companhias. 115 :146$740 rs.; apeza~ de todos os es-

A luctia de zona não ·exlsltiria, s,e ,as forças par·a mleIlhorar os seus s'erviços, a 
compaJjhi'a Pauloista, Ituana. SOTocaihana Companhia continuava a lucta'r conl dif-
e Mogyana s:eguis.s.eni .. os rumos 'estabe- fi.cul:da-des financeira's; o prolong-amento 
lecidos <2..0 .telnpü de sua incórp-Q,raçao: 'a, S. Pedr·Q; .Q Jrialmal do Cana:! Torto; a 
a Paulis,ta iria <t Aral,,,quarae depois linha de S. Manud; a nav·egação dos 
aJté onde ju1gassle miaisconv-e.niente; 'a rios Piracicaba e Tietê; vam-s,e fazendQ 
Ituanasegui,ria 00 v·aIe do Tieté; a So- e pr·ep,a.r.ando de accôrdo com os l1e<cur-
Irombana procuraria os rios Itapoe.tininga 50S e possibllid",des da Companhia. 
ItI Pa"rain>a.,panema, sle·rvindo novas e fer- A Companhia Mogyana rJendeu no pri~ 

tiHssimas regiões; a Mogyana, aloançado meoiro s·emes,tre de 1886 642 :122$170 rS. e 
o - Rio Gr:ande - prolongaria os seus desplendeu 323 :197$282 rs. 
trdlhos até - onde lhes fosse vantajoso. A Companhia continuava ·em franca-

Não s,e t e,n do, porém, f'e,ito assim, sur- prosperidade; em 22 de outubro inau-

giran1 Juctas que o presidente ia, com gurou-s'e orafm·aL de Ca!ldas, p·r·esent'e's 
poucas esperanç.as, procurar fazer cessaJr. osi,mpe,raldores; tres dia,s de.pois (25 de 
As directorias das .estradas d·e ]elfro con- outubro de 1886) inaugurou-s'e o pro-
ae_deram passagens gratuitas para os im- longame-nto de Ribeirão P~eto a Bata-

I 
migrados. ,i iaes, ta,mhem oom 'a pr(~s·ença -do iml{>le:-

Ainda não estavan1 concluidas as obrias rador/e!s; continuav.a!m as obras do 
da Companhia - S. Paulo - e Rio de prolong.amento ao - Rio Grande ~, com 
Jan,eiro -, cujo trafego se abrira em d,i,recção ao porto do Jaguára; estava 
julho de 1877 ; expediram-se 10.438 tele- para breve a inauguração daes'tação da 
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Os calnis ele ferro de - S. Paulo a Fra,uc·a do Imperador, que dista da o",pi
tal 336 kilometros. 

A Mogyana levaria ao Triangulo .:vIi
n-ekoe -aos SleTtÓle'5 de Goyaz o espirl1t'Ü 
de pat'riotisrno "e iniciativa dos paulista.s. 

Santo AnTa.ro - -inaugurar-alTI -a 14 d{' 

, m,arço d'e' 1886 as suas 'linhas doe 19 kilo-

A Companhia Bragantin" rendeu no 
plfimeiro semestr·e· de 1886 41 :737$415 rs. I 
e gastou 43 :909$120 'r5. i 

Companhia Rio Claro rendJeu de 1.0 ele 
janeiro a 30 de junho de 1886, ....... . 
322 :340$343 r5. e gastou rs. 158 :005$lJO; 
expediu 2.846 telegrammas e vendeu 
38.961 passagens das du",s ela",cs; os 
Sieüwiçüs faii~L'm-s'e r,egul'arm,ente; possuil3. 

17 ,est'ações; o seu ·estado era muito 
p-rosp'er,o. 

O ramal Ferreo do Rio Pardo livre 
das occu1r'rtncias que embara<.;aram a ~ua 
marcha pro-seguia rapida·mentc em seuS 

• 
serVlços. 

metros 'e 120 l11"etros, com a pr-esença do 
president,e conselheiro João AHr'êdo: ioi 
abeTtoao trafego o ramal do Matadou
ro; ·erla gratuita- a pas,sagtê.tm dos -all.H11t10S 
das escolas publicas; o movim-~nto de 
passageiros ÍoÍ de 11.073 no mez de ou
tubl1'o de 1886: a renela média diaria ei'a 
d·e 86$000 r5.: o di'a doe maior renda tm 

1886 ioi de 980$140 rs. 

Os - Carris d-e Ferro de Campinas -
tinham 6 kilo·metros de tra-fego; seu 
eapitai realisadoo era d.e '100 :OOÜ$OOO r5.; 
as linha-5, le-staçõ'es, -carros e outros ma
teriaes custaram 120 :843$082 rs: tinham 
4 :500$000 rs. de reserva e deviam ..... . 
12 :671$410 rs.; o custeio era d,e ...... . 
36 :000$000 rs. por anno e a renda orçava 

• • 

A Com'uanh~'a Sorocahana nplllesrno 
I n1a15 oU m'enos por 'ess'a quantla. 

- perioclo acim:a r~f:erido rendeu ....... . 
254 :473$15() rs. e gastou 176. 1.64$S30 1'3.; 
5·eU .materia,l .achava-se regularn1t~l1te 

cons'ervado; a 26 de junho o:e 18-36, i'1au
gurou-se a !d,nha do Ce1rquilhoa La,ranjal. 
com 22 kdametros; "::'JnÜnuav'Rnl os tra
halhos COlTI rUll1.Q a Botucatú; s'E:ria 
co-nv,eniente aos intle!res.s,es da provincia 
que se estabelccess'e-m o.s li;mitc~~ d,,,;: zo .. 
nas p,ar,a as companhias Paulista '2 59-
rocabanét, pO'1' si ou seus oC's.sionarios. 

CARRIS DE FERRO. - Em 1880 os 
da, Capital tinham 24.512 metro., de 
Hnh:as ,e·m trafego) C0111 28 cari:'-OS. 

Cogita-va~s~e\ de estaheleceT () s·eguinte 

,itinerario: pa-rtindo do Largo do Rosa
r.io (Praça Antonio Prado) iria ao bairro 
do Bom Rle'tiro, passa.ndo pelas ruas do 
Rosario (J cüo Briccola), Búa Vista, 
LaJrgo doe. 8 .. Ben to, rua doe S. José, 
(Lihero Bia,daTó), Ladeira doe S. João 
(Praça V'erdi) rua do Seminario, tra
vessia ·e Largo do Payssandú, rua ele S. 
João, alame,da Glette, TTiumpho ,e Noth
mann, <ligando a linha da rua ele ~;. João 
com as de B-rigadoeiro Raphael Tobias, 
e passando p,elas ruas Victoria e Trium
pho. 

I 
ENGENHOS' CENTRAES. - O de 

Porto geiliz .achava-s·e ins-olvavel e en
trára em I,iquidação amigavel, que 'estava 
s'endo feita p·eloeonselh<e-iro B.ernaJrdo 
A ve'lino Gavião Peixoto e dI'. A,ndré Pa
turau. 

O de Piracicabae.l-evou a 1.200 :000$000 
[s. o seu capi:tal: no _anuo agricola de 
1885 a 1886 moeu clurant.o' 117 dialS ..... . 
13.144.774 kilos c1" Dannas que prod uzi
ram 894 toneladas de assuear; devid-o ·a 
varias raz6es a safr;a foi pequena, 001-
cul,andoo-se ,em 30.000 arrobas o a'ssucar 
que se deixoú d·e tabrica-r. 

O de Lorena produziu na sua tlerceira 
safra 8.082 sa.ccas de assucar de 60 kilos 
cada uma; o -engenho ,a,dea-nt.ava dinheiro 
aos p-Cique·nos -agricultores que plantas
s'e'l11 canna para lhe for11lt'Cer; o assuoar 

plroduúdo era procurado. e adquiriu r·e
nome r>ela analyse do dr. Theodoro 
Peckolt, que lhe foi íavoravel. 

ILLUMINAÇAO PUBLICA. A 
Comp'3mhia ele Gaz da Capital continuava 
no sleu desenvolvimento progt'essÍvo; a 
cidade nlecessi-tava dle nov-os· cOlmbustü-~ 

r·es; ele. 31 de outubro de 1885 ;a 31 de 
outubro de 1886 augmenta,r-am-se os S'e-
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gui·nt es combustorles: a lameda dos An
·dlnadas, 4; Ja;rdim do La'rgo M unkipa[ 
(Praça João Mendes) 6; ma B'arão de 
Pirac.icaba, 4 ; rua dos Bambús (Viscon 

de' do Rio Branco), 4; Largo do P.ala'Cio, 
13; t.01al 31; eram 1.262 os predios s~ 

vi.d o·s de luz. 

I além do· Hospita1 Oentra'l a irmandade 
i mantinha o Asylo de Mendicidade, o de , 

i Expoistos ·e o Hospita:l de Laz<licos; 
\ mantinha. tambem 2 externatos p~ra 

nlBninas com matricula sUJ)erior a 200 
aluron.as ; "ra digna de t od,o o ·rupoio poor 
parte dos, pod'er,es publicos p·rovinoia,es 
tão huma.nitaria instituição. A producção de gaz para illumi:nação 

Pllb'lica e varticular foi dura,"~c o a",no 
de 1886 ·dle! 1.218.422 kilo~tir-os ;';a-s'e 
firm1ar novoQ cont1"-a.cto. 

A Sa'l1'ta Casa de Santos tratou de 
I· 1.111 enfermos dUlr'ant,e' {} auno .compro' 

A Companhia C2Jmpineira mantinha 
770 la'n1.p'eões publicos e forn",cia gaz a 
644 consumidolres part iculares.; o s·eu 
cust·eio era de ce~cá de 100 :000$000 rs. e 

missal ck 1885 a 1886. A Santa ,Casa de 
! Campina:; solicit ava a uxilio pecuniario. 

ra sua renda de 150 :000$000 1' 5 . mais ou 
.mle;nos por anno. 

Th e City Of Santos Improyemen1s 
Company Liinited tinha a· sédeem Lon
dr,es. -fornleda agua e gaz - e fazia 
o s·erviço de bo",ds; possuia 16 carros, 
11 kilometros de tdlhos; o movimejl1to 

. de pa ssageiros em 1885 foi de 302.991 ; 
havia 505 combustores publicos, 232 ca
Bas par,ticulalres, 6 repartições publi'cas, 
1 ,e·greja. 2 theatr·os 'e 2 hosprtaieJs forne
·cidos de gaz pe'!a Companh'a; a. agua 
cust,ava 6$000 r s . por m ez pa·rll 500 litros 
diario s por pennas ; ou a 20 rs. por 26 
litros quando cont'ados a, r:elogio; exis
ti:a.m 11 chafarizes publicas e 894 casas 
particular-es com egua da· COJIllpanhia. 

A Cornpanhia Cantadeira e Exgottos 
da Capit'al for·necia agua a· 3.418 predios 
e c"galtos a 4.450; a rede de ·exgottos 
iôra eS be,nd ida em 1886 · ao dis·tricto · en
tr'e as ru.as dr. João Theod'oro ·e, S. C",·e
tano; os serviços d·ess'a COlnpanihi'a eram 
S'Misía c-t orios. 

, 
• 

• 

ESTABELECIMENTOS DE CARI
DADE __ A S,wta Casa da Capital desdle 
1884 íunccionava 'lambem na parte novra 
do ed ifício; a quanüa pa·ga pelas cons
kucções era de 658 :000$000 rs.;a dividia 

<Ia Irmand·2Jde nlJOnNwa a 350 :000$000 1's.; 
não parecia a-c·er lada ia . ddiber.ação d.e 
vender pr·edios e ·apolices, porque se'l'Ía 
reduz ida de modo sensiv'el ,a renda do 
>est'ab e l~<::i<!nento já insuffi'Ci-e'n!te: a média I 
<lia.ria doe -enfelrm<:>s ·era de 160 a 170; ! 

A Santa Casa de Itú !mt ou dur"'"!'e o 
anno de '1886 d e 249 doentes; suas con
dições financeira s er,anl fracas ,e o au~ 

:"iho votado de 1 :000$000 1'5. 'e'ra: v,;sivel-, 

nlJe:nt-e in suffici'Nlte, 

A Sant'a Casa de Piracica'ba lucta,va 
com g m nàe àifficulà:3!de. A S'anta .cas-a 
de Uhat uba fech ára-se. A Santa Casa 
de Ja car,ehy tra't ou de 44 doentes e dis
['unha de r ecursos poequenos . 

O Hospi tal d'e Taubaté, fund:ado ·em 
1876 por 11l0l1senoh:dr José P'er·eira da 
Silva Bar ros, bispo de Olinda, 00 te:mpo 
do relM orio, tratou de 140 doentes; as 
despe'zas var~avam d'e oito a onz·e con
tos; a ,sua r·en-da reJra in.fedor 'a: ess;a 
quantia. 

A Santa Casa d e Sorocaha, Bananal" 
outms . e o Hospita-l de La·zaro.s de Itú 
não haviam remettldo rela to rio. 

REPARTIÇÃO DO THESOURO 
PROVINCIAL. - Era seu dinercto'r o dr. 
José JOaiquim Cardoso de M,eUo. Du
m ·nte a pl"esid'e ncia do ha,rão do Parnll
hyb-a houv,e grande movimento d,e' pes
soale foi expedido onegulamento de 24 
de set'embro de 1886 para lançamento e 
cobrança do impos·to de c.apitaliS'tas . 

O presi:d!e,nte pediu aUdori~ação para 
le,xpedi:r noy.o regulame,nto, no qoo.! se 
conso1id!assem dis·pos ições vig>en'l\es de 
accôrdo com a legislação g·eral, no que 
fosse conve niente. 

Palra ba.se da projectad,a r·e:fórma, pre
t"",,àira-se que fo ss'e ma'is simples a 
classifi cação. do pessoal; que se creass', 
a Junt'a de Faz·emda; que houves's'e um 
serviço expedito · pa·ra t ;>mada ·e pr'es,ta~ 
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çào cl~, contas de rçspOllsay'CÍs; ft.ducção 
de pessoal e exün,cção de s!ecções; que 
se ·es-tabd'e-cesse o concurs'Ü para pr,,'en
chi111:ento d·e vagas; que os accessos 
fOSSlecrn por antiguidade; exigir 30 arm os 

piara as apos·entadorias com ordenado 
:por inteiro; a repa.rtição ílca:ria cO'rn 30 
funccionariüs; o inspe:ctor ganhando rs. 
6 :000$000 por anno e continuo 1 :400$()()() 
!rs. Erra-m esses os extrenlOS dos orde~ 

na-dos. 

ESTATI:OTICA. - A commissão,n
calf'r:ega,da pelo pne'sid·entie conselheiro 
João Alifr'eido de ocga,nisar a estatistica 
geral da provincia tinh·a adia·Mado os 
seus difficeis e penosos trabalhos; e tudo 
prenunciava, que o trabalho s-eria digno 
do talento e capacidade dos membros 

da cOlmmis~são ce,n-tral nom·eada, e que 
eram os drs. EJi;as' Ant·onio Pacheco e 
Chav-es, Iplrlesi-dente, Domingos J aguaribe, 
Vi,ei'ra de Carvalho, Adc>lphü Pin tü le, 
511". Abilio Ma-rqu·es. 

O t,rabalho da commissão era anciosa
mente esperado e sobre el:le bas,eavam-s·e 
grandle's esp1erança$, Gomo font-e geral 

piara 'Ü -exacto con-hecim,ento cle todos ,os 
ramos da pl1hlica adrni'nistraçãoe do's 
negocios de inte;f!e:ss-e particulalr. 

OBRAS MILITARES. - Oedificio 
do quartd de linha, velho ·e· sem condi
çõe,g .de hygiene, devia ·s·er demolido, e 
oonstruido 'Outro 'elTI 1ugar fi,ais conv'e ... 

• 
n1enbô. 

O pr·es:id'ent'e pensava que com o pro
duc·to da venda do velho quartel ter-s'e-ia 
o hastante pana a ·constru-cção do novo. 

O ",e,lho edifiC'Ío dos tempo's coloniaes, 
todo de p'esadas palredes de taipa, estava 
no c·enitr-o da Capit!al. .Media 75, m. 5 de 
fr,e'll t.e [Jalrl 89 m. d·e funldo. 

MONUMENTO DO YPIRANGA. -
Esp'e,rav'a-Se qUlO' foss'e inaugurado a 7 
de s'etemhr-o de 1888. 

As obras tinham cUlstado i á ""'" 
3511. 215$547 1:'5,. Para sua· üon:t';l1U'ação 
havia o s,aldo de 479 :799$690 rs. Nada 
menos, de qua.trocomml;ssõescuiidavalm 
dos negociüS do monumento: - a gran-

I 

de com missão, a elas obras, a das lote-

rias le. a do plano do's estudos. 
Havia, plortantü, falta de· uniformidade 

de vi·s1ase de unidade nos ·estorças. Tal 
• 

situação ema pr,ejudicia,l, não devia C011-

ti,nuar, pelo que o p~'"sidel1lbe' solicitou 
auctorisaçáo pa,ra r1eguJM11:ep1tar o s·e["-

• 

viço) que deveria fica'r a cargo d'e um,'a 
. '-

50 ·CUln1filss,ao. 

No Thesourohavia 800 :000$000 rs. 
para paJtrim'oruiü ,do Monumento., onde s!e 

pensava fazer funccionar um e5tabeleci-, 
m'ôn to de 'ensino. 

VIADUCTO DA RUA DIREIT/\.. -
Em 11 de maio de 1882 toi celebrado 
con1:lracto com o cidadão' frano,e-z -
J ules M'artin - pa.-a a c-onstrucção da
queUe viaduct.o. O COl1'Dracto foi modifi
oado em 18 d'e maio de 1885. 

Dentro de um a,nno devi.am s'e-r apre~ 

sentadas as planta's pa·r1a serem appro
yadas, o que slel fez, s'endo então auctori~ 
sada a construcção ,do impor:tantemie

Ihomme·nt'Ü. 
EDIF]CIO PARA A THESOCRARIA 

DE FAZENDA. - Foi nes'ta pf'és·ic1'ellcia 
que se deu >itnicio á con-st,rucção do novO 
edi,fi.cio, onde agor1a funcdona' ~ SeCl~'e

taria da Fazenda .0' Thesour.o do. Estado 
de S. PaUlh 
,Ao te1n1po - do proj,eroto, ° no,vlO -edificio' 

deveri'a abrigar todas as repa.rtiçÕes de
l'endent'es do Ministerio da Faz.enda, a 
Thesouraria, Collectoria Ge.ral. Caixa 
&onomka e Mont~ d·e Soccürro. 

FINANÇAS. -' A r'eceita: oe çada para 
o exercicio de 1885 a 1886 foi dê ..... . 
4.167 :()()()$610 rs. mas a arrecadação at
tingiu sómenle a [s. 3.802 :109$858 r5.; a 
de,slpeza orçada palra omeSlllJO -exercido 
foi de 4.063 :297$396 rs. e o total dos 
gasto-s' r'ea(Hs,ados, montou a rs. . ....... . 

4.480 :729$521; houve, portanto apr,eóa
vel -exce's'so d,e despezas, não só sobr·e a 

·orçada, mas plf1in-cipatlmente sobre a arre_,: 

cadada. 
O orçamento para 1887 a 1888 foi cal

culado 'em 4.022 :000$000 rs. <LO' rec·eita;. 
e a despoeza ··e·stava calcu'l,ada em .... ,. 
4.234 :599$909 r.s.; os cakulos, po~ém, 
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para a receita 'eram feitos, ItiQ.mla,ndo~se i 

por basre ·am-édia da r'e!a1ilsada nos tr,es I 

ultimos ,exeDcicios anteriope's, já liqui. I 
dadDs. 

.;' . 
. Além de diminuirem cc\: tas rendas e 

outras 5le,rem enbr·egues ás municipa'li

dades, -era pequena la saka futura do 

ca,fé, Pldo que o calculo da rece;ta for

çO'sa,m'enk baixa'r1-a, s,em que, entrl~:~anto, 

o rn'e:s·mo. s'e déss-e com a 'de'sp'eza, que 
era creSClel11te. 

~emelhante estado de causas tra,ria o 

desequilibrio orçamentano, C0111 prejUiZO 

palra serviços puhE'cas; eS1pc.r-ava-se, e·n

tretant.o, qu,:' o. patriotisnlo dos leg.:slado
res -enOOJltra-ss,e renledio p-a'ra o ma,l 
apontado. 

O pr'esídent,e' por seu lado jUllgava que 

deviaom ser sustJados, ao IllellOS por al
gU111 !tl~(m,po~ os selnviçüs que nã:o ~ ..:nd,.'s

s·em ~a desJenvoJver fontle's cle 1_ iqU'eza; 

que se apõrta's'se a fiscaliiSação .na-s arr,e
ca.daçõeB; que os dinheiros publicos 

Üves'sem 6gorosa a,pplicação ,e' que não 
• cOlttlnuRssle o system:a de distribuição d·~ . . 

pequenas pa·r·cella,s para obras publicas 

que quasii sempre eJGce-diam aos cne'Clitos 
votados; seria preferivel deixai!' á adlui
nis.tlr·ação int-eir·a· liberdade na a'ppE.cação 
de Ulua vle-rba deten11l.nada para ohra-s 

que o.s orç'a1mentos pormenorisavam. 
Os orçan1,entbs d'e 'receita não palS,s,a

vam de m·énas prev~sõ-es fRIo que nâo 
devia111 inspirar coonplte'ta confiança para 
serem eHectuadas a's desi>ezas, antes de 
s·er con'hleddo o resu1<tlado da al:Hcada
ção que 111u-itas vle'zes ficava a·que,m do,s 
ca1cu'l1os; .ern'bora se confiassr~ na riqueza 
publica da pro'Vinóa, não .se devia esque
cer qUle; '3,- sua· principa1 renda estav,a 

sujeita á va,riantle's devido a jmotivos de 

ordem interna ·e ·exíterna. 
A divida pass'iva da pr,ovincia era em 

1886 de 8.514 :803$448 rs. /sendo: 'em apo

J;oes de oon.to de réis a 6 % 1.186 :{)()ü$ 1'5. ; 

fluctu'ante, por l'e'tra,s a fa'vúr doe di'v'er
sos, juro.s de 6 %, 465 :000$000 rs.; caução 

deexac·tore,s, juros de 6 %, 79 :409$441 rs.; 
e ainda: loterias do Ypi.r,anga, ....... _ 

800 :000$000 rs.; garan Üa de juros a ---

Estra>cla de Ferro 
5.919 :413$210 rs.; 

64 :980$793 rs. 

do Norte - • • • • • • • • • 

exer·ciciüs findos .... ' 

• 

/\. divida a~tiva paJria cobrar -suhiô.. a 

288 :031$631 rs.; o tobal dos juros ga·ran

tidos e pagos ás le'stradals de ferro. e 

ainda não inde'l11111tSa,dos lTIo'ntava 8. r5. 

12.324 :588$434 rs. ; rep·artidame,nte p21a.s. 

Companhias Ituana, S.o~ocaba·na, Bra

g'antina. S. Paulo e Rio de Janeiro. 

Os cr·editos ·supple'ment'ares -mOntarél.l11_ 
a 89 :454$620 rs.;e os especia,cs a ..... 

511 :547$918 rs.; julga,va-se conveniente 

que 'Ü anno final1c~iro que I~.:ra ele 1.0 de 
julh-o a 30 cLe junho paJs-sass1e -aI coincidilr 

com o. anno civil, d,:: modo qu.e os orça

mentos vigorasls,elm de LO de' janeiino 'l-.. 

31 de dez,enlb.ro; pa.ra 'j,sso a as;semhléa 
legislativa pr·ovin.c.i1al s·eria cünvocada ex-, 
t'ra'ordinada~11}len t e. 

LOTERIAS. - Cont·inuava 

lnent'e o serviço. 

JARDINS PUBLICOS. 

. , 
rl'gu.'a'r-

sa,rio faze'N\m-Se lne!lho,r'a,lnentos no jal> 

dim da Luz, dos A 111 o<·e.e J a cd'im 
do Pallaici-o; a verba consignada apenas 

dava para p-agam1e,ntos de e-ll1~)rêganos. 

MELHORAMENTOS vA CAPITAL .. 
- O governo ,estava int'eressado em sa
near e embelleza,r a va.rz-ca do Co. ~·mo, 
obra por certo das l11>a'is i-m1portantl::s; na 
Ir e<et ifi,ca,ç ao 'e cobe,rta do leito do 

Anhangabahú; desobstrucção, canalisação

'e r1etgula1dsação do 60 Ta'1l1-anclua they ; . 
co!rn o arrasa·m,ento da,s cachoeiras do 

Tieté nos lugares denominados Inhaú· 
ma- e Ca'sa V1elrde; foran1 -inici·adas e pro

}elctadas as seguintes const1rucções,: 
Ho&pedari,a ·d.e Immigrantes; .PenitenC'ia

ria; HOiSpioio dI':: Ali-enado,s; e Escolia'. 
Normal; c.ogitava-se do prolo.ng'amento, 

da rua do BDm Reüro a'té a Estação da 
Luz; os m.d,horamentos da ·oapita.l, que 

aproVle-ita'ss·e.m' a toda a p,r.ovincia, dir'e
eta ou indir·e,cta,m,ente, devi;am' c-orreh', pe'

los cofres provinciaes; e pelos 111unici--
• 

paes, os que fossell1 de 111ero alcance local, .. 
embora elTI ll1Uitos casos a provincia de-· 

vcsse auxiliaI-os. 
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EXPOSIÇÕES'. - O governo pr'eoc
' cupaf\~a - s e com a repr ese-rtw.ção da ptro-· I 

! 
-v-incia na eJq>osiç ã,.o sul-a,tTI'eri-ca-n-a de J 

B-erlim. marcada para 1." d e setembro de 
1886; p"ra lá seguiram 7S volumes, entre 
os qua,es col1ecções de productos da fa
brica doe Fe'r ro do Ipan-ema; desd'e 1887, i 

-na Exposição de Palris, 'elssa fabúc'a 
não se exhibiu no estrangeilro; ,em 13 de 
junho de 1886 o presid,ente dist,ribuiu 
p.essoalmellt'e os premios conferidos aoS 
ex.pos"itorie·s da prim1eira Expüsição 
P.mvincial , x_ealis'ada a 25 de ja,n-eiro de 
188S. promovida p-ela Associação Com
mer<:ial e Ag-ricolla de ~). PauLo ; a'ssi,m 
como os premias alcançados em An-

, -

tuerp jQ em n'Uffi'efO de.: 20 .. 
. . As Exposições ,reg.;onal e provinCial, 

- , 
ultimamente r'eali sa-oos demonstraram á 
evide'ncia

l 
o j á :>e,ntão notavel pTogneis-so 

··da agricuHura , 

ele S. Pau lo . 
comil"uercio ·e indu,stria 

COLONISIA ÇÁJO I E IMNIIGRAÇÁO. 
- Não exis tia para S. Paulo as~umpto 
'mais ilnponta1nte. A inN'odu!cção de im~ 

-migrante s fazi,a··s,e com grand.e pifoveito 
para a riqttez'a e p.rosplel'i>dade ela pro-

• • 
YIIlCl-a. 

A fal ta de hraços nO'S grandes esta
--beleci-mentoiS es tava s-e·ndo cO'r~josa .me.n-

te" r,e1uediada c om a·s lev'a.s doe im.migr-a.n 

t-es que , c"heg<avam i a a d'ministração não 
de-sc ll ra'v a da in t-roduc ção de ,colonos, 

-qthe. procu r-ava-m a pe-qu\ena lavou.rtl; fo
r.a,m creac10s d01s nudeos coloniaes , um 

'ao norte e outro ao o:e'st e- da p.rovinda, 
COlll0 experiencia 'e satisfação aos que 
querem -a i-mp;lan tação do regimen de 
pequena propT"ed-ade; for'am postas de 

-lado, ness'e p-ardcula~r, as utopia.s dos re-
formad o res , e ,a le g i,sI ação fez-sle de 
accôrdo com as circum stancias. 

espirito suffici.enre para emprehendi
mentos e ,r-efÓrma·s; só nas g-randes pro

priedades era possivel o regimen das ex-
• • 

periencias aconselhadas pela - SClenCla, 

porque dependiam sempor e de cap-itaes 
grandes ;e dirc·cçâo intehligente, incom-

• 
pativeis com a pequena propriedade. 

Na Inglaterra e Allemanha. onde "
agri.cuhura é muitoadea'llItada:, p,e:r·m·a,

ne'ce Q syst,ellU~ d-al grande propr1edade. 

As circumstancias do noSSO meio im- ' 
põe a co.n~i.nua ção do sy.'~ema, adapta
do, po~que não só fornece o progir'esso 
p:t'lovin.oil3i oom.o t:a\mhem ·não i'11l!pede a 
formação das pequ,ena's _ prop.dedad,." . 

Em S. Pau10, os lavradares -'Possuem 
gr-ande!s p.ropried-.. des e a,; c ultiv .. m de 
modo satisfactorio; a inda não era che
gado o ffi<:>mooto de se cuidM' do de's
membra'rnen to dals grandes fa'zenda's em 
pequenos centlrO'S ,proouctarie,s; o ·euro
p'e1u f'icú fi,ca ,em sua -patria, não- ' elnigfna, 

porque encontra lá não só a emprego 
certo -e rendoso do seu ca,pital, ma-s 
ainda todo o co,nforto e_ bem e'Sta,r; 
quem emigra é o t~aba1h!a<lor, porque 

'
I n:ão 'acha em -se u pa1z, meios suffllden

tes p'ara uma vida commoda e de .. bun
dan.cia, qu.e· caracterisa os pa1rzes novos. 

A' viMa dos pr,ncipio-s .. cima expos 
tos o ba'l'ão d,e Parn",hyba assllim """'POZ 

á assembléa legislativa o ·s'eu modo de I en:tender sob r-e o -magno problema: 

H·Nã,Q de'Vemos, p,ois, a1lte-ra:r -o syste 
ma até agora seguid'o; el!!e é o m elhor 
'e O ma'is commado para _ o immigrante. 

Chegado á nossa provim<ia s'em divi
da,s, po,rqu e a pa·ssagem é paga, pdo Go
vern o, le'ncontra :nas fazendas, oalSa para 
si e sua fal1niHa, ;a~hm!e!nltação, v~ sto como 
recehe 0'S genelrüs nece-ssarios, çujo 
pr,eço indemni'sa -p<lst-eni'Ormente, até o 
,(-elU'po em que eUe proprio fa'z als 6u'as 
coLheitas, tendo miais qU'em d1el!e cuide . 

A gr-and'e prOlP'riedade óe'ra a ha's-e da 
vida economi-ca paul is ta e a dla se d,e

. ··vtj'am todos os i,mportra.nlÍ'es e gral1dio-sos 

'melhora·men tos reali,sado.s na provinda, 
- -taes como ,es'l-radas doe ferro ,e na'Vega-

ção íluvia>l. I 
·em suas en~ermidades, 

quem o conduza e guie em 
zage'm . 

e, finaqmente, 
sua aJIlr,endi-

.o pequ~,n-o prc>prie~M'io, e-m reg1ra ge
Tal. não tem reCUlrsos nem cuHur'a de 

Entra immedJi'atamente em trab-",lho, 
que uhe é pago, ,e com a facu'ldade- e in-
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_ tei:r·a hherdade de a,cção, e nem n1:esmo, 

em r·egr81 geral, e!s'tando na depende'n
da de qualquelr CQ.ntra-ctro es,crlÍ;pto. 

I!,enlro do primleiro amno, feLla a 
aprendlza.g1elm, acdimatado, e conheotn
do o modo de trabalhar, a propriedade 
da's t ceras e toda;s le,s,sas 'noçã-es pra

tica-s, ne-oe,Bsa:r-ias á Lavoura, toem suas 
econoniia,ls, que deposita a juro, 'ou nas 
ca.ixa'secona.m-kas e bancos, ou em mão 
dos p-r-oprietariros; e -a,ssim p-rogressiva
l1l'(-,nte v-ai-s1e tornando independente- ~e 

pode, .como te-m aco-ntie'cirdoôm escala 
bem in1Jp-ortante, torna-r-se a' seu t'uirno 
proprietario. 

Pos so estar e111 erro; lua-s. obs'ervador 
dos :rêtoetos ie pertenc,e:ndo á c1ass-e dos 

-agricultores, penso qu.e paTa o be,m estar 

do colono, do trahalhadm que chegja sem 
recursos e soem pratica, re'ste é o verda

d~iro caminho. 

Exi'stem n.a -nOS'5a llxovinóa muitos -co

lonos, que vieram orrenado1s de divida'S, 

os quaes ·en treta1uto, pagaram os seu's 
debitos, ,to:rn-aTam-Sle' proprietaTios e se 
a,cham !e's'P'a;lhados pO,r todo Q, Oeste da 

, . mesnla" _ 

'O preside-n te não pertencia ao nUllu;ero 

dos que se -inc-ommodav:am ·com que n8. 
proyin-cia só .. existisse UlTI genero dle, cul

tura. 

S. Pau'Io ería. -a terr,al por. -exce1l1e-nreia 

-do ca.fé; e -esta· -cultura, dan-do os m·:
lhores resut'tad-os, ie,r-r-o seri'a desp-re:sal-a 
pa;ra cuidlar -de outr,a, "em que a .s.ci,cn

cia e a plratica tive.s,s-e.m. di:to a respeito 

a sua u1tüna, ,palalvra; ensaiava,m-s,e a,s 
cultura,s da videira e do trigo; sie:m es·

quec·er de 'estudar (a,s ffi'e1ho-r,es zrOnas 
para ta'1 iiim; a dJdffiinist~ação cogitou 

COln gr,a'1"1de dedi:cação de: todos os as

.g,umptos referent,es á col.oni:Slação e -ilm· 

m,i~rjação e deu ini,c1o á Hospedaria de 
Im.m~;g)rantes~ 

ad'ea,ntada. 

. _.. 
,cuJa \construcçao 1,a m'Ulto 

Durante o a;n,u,o de 1886 errbra,mm 9.127 
immigrantes -e 'a:nterilÜrrnlent'0 havll:a!m já 
'entrado 31.275, t'endo a ,provinc,'a dispen-

doido· '110S ultinlos tr'es annos ........ ~ . . 

801 :346$235. 
Até entã.o a administr-ação p,aga.v-a als_ 

passag,ens ,de todos 'os imm,grwtes; era 

po,rém tempo de resliringir-se es'Se au

xilio sómentea.os 'que sle. estabe1ecessle1n 

nas fuzenidals e nude-os; ,c·onviria nã-o plno

cura'r colonos ·em uma 'unica Ifont.e peJ10 

que a adminjstraçãocont~actou ia, intn)

c1ucção <l,e' colonos suecos, dinamar'que
zes, allle:mã'e~se camaninos; a Associação 
Promotol·a da Immigração continuava a 

pr·esltar ,excellentes s·erviços. 

F ôlra largamente distribuido no pa,iz 
e no exterior um folheto dle, propaganda 
im,migratoria sob -o titulo H A Provinda 
de S. Paulo no Bl"asil" com edi,cãode . 

60.000exe,mpl",reo. 
, 

NUCLEOS COLONIAES. _. Exist,am 
os de Cascalho, (RJio Claw) Canna,s (Lo
r·ena) aca,rgo da _provi-nd!a:; Sam:t' Anlna) 

São() Cale1ta'1l-o ·e S. B ernar:do, na capitall, -a 
da-rgo do ,gove.rno geral; o :plresídent1e: 

sitou as cabeceiras do Juquiá, para 

• 
Vl-

co-
nhecer os 'terrenos 'e as vantagens da 

cre.a1çãro ali de nUrdeo 'agríc-ola.; e voltou 
cOl1venc'Vdo da impr,aticabihdade dessa 
fundação naquella época. 

PENITENCIARIA. - O governo in
teressou-sr€' pela ,eonstrucção de nova 

Penitenda'fi1ta le' da completa irefór'ffila 

d2sse imp-orta,n'te ·ramo de s'erviço. 
O pred'io 'existente era impr,estav-el; 

seri,a ·conve.niiente empriegar os redus-o-s 
em s'ervâços pubTi!cos t-aes ,e-omlO ·estraldafs J 

oonstrucçõels, fa'hoeaçã'o de tij-oil!Üs e ou-. - . . . t'ros irnIster·es ,colnpatlJ.vels com a's la·ptl-

pões dos pneBOS; era convicção gera:! 
que a Penitenciair:~a' não devia ser uma 
ca,sasón1,ení-e de ca'stigo, . ma-s .ta-mbem 

uma ,eSlc-ola de regeneraçã,{) ;'elm 1886) 

cumpriram sentença 52 condernnados; 

s,,,,hiram 25; falleoeram 21 e fo11am re
movidos 3; dte!sde ,a sua fUIll.da'ção -a!té 

31 de outuhrü de 1886, 'mtralram 1.393 
cO!1demnados eexisl'i:am 168, 

ESTATISTICA JUNDKIARIA. -
Dl1,rante o la;nno de 1885 houve 14 fianças 

• • PTiOiV<!,sonas ; 45 habe",,· 13 defini ti",as ; 
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sorte e vida de niilhllres de habi
tantes <la cidade de S. Sebastião. 

E mais tarde, quando os taes po-
1íticos que tudo estragam e pe,rtur
bam, se manifestavam sobre Os
waldo Cruz, ouviam do sr. dr. Ro
drigues Alves estas s imple3 e inva
rlave';, palavras: 

"O sr. dr. Oswatdo Cruz vai mui
to bem no desempenho da sua mis
são. ' Executa a parte príncipal do 
meu p.rogramma de governo e tem 
a minha mais absoluta confiança". 

E ioi assim que se extinguiu no 
Rio de J aneiro a febr e amarella. 

Bem razão tem o sr. dr. Luiz 
Pereira Barretto quando diz que, 
si não foss,e o apoio forte e deci
sivo qu e o sr. dr. Rod.rigues Alves 

. deu a Oswaldo Cruz, a febre ama
Tella provavelmente ainda existiria 
no Rio. E o velho sabia paulista 
a ccrescen ta : 

"O maior serviço do sr. dr. Ro-
. . 

drigues Alves no Bra.sil foi a ex-
tincção da febre amarella no Rio 
de Janeiro". 

Esta assistencia ao's seus auxi
l iares foi uma das principaes ca
racterísticas do governo do sr. dr. 
Rodrigues Alves. 

Os seus actos de energia, p"atica
dos na intimidade dos salões . e ga
binetes do governo, mandando fa
zer o~ desfazer, são muitissimos, 
e . bem pôdem ser considerados co
mo precursores daquelle em que s. 
excia., numa phrase que ficou, dis
se aos que o rodeavam: 

"Este é ·0 meu logar, e delle só 
morto sahirei" . 

• 

,Como é sabido, out.ro dos gran-
des auxiliares do governo do presi
dente Rodrigues Alves' foi o sr. dr. 
Francisco ,Pereira Pas·sos, no pe
sadissimo cargo de prefeito encar
regado de remodelar a cidade. Pois 

. 

. bem, esse prefeito soffniu tremen-
da 9Pposição, mas nunca lhe faltou 

o apoio do presidente, que se esme
rava em lhe dar publicas, constan

tes e repetidas demonstrações 
in equivocas de conf,iança inaltera
da. 

Relembremos um facto : - A 
festa veneziana orgariisada na ba
hia de Botafogo pelo prefeito. 

Dera-s.e no Chile um horrivel ter
remoto e. por esse motivo preten
deram alguns que não se tealisas
se a festa venez.iana. 

Um jornal dos mais importantes 
chegou mesmo a publicar que . o 
presidente da Republica providen
ciára para que não houvesse a 
festa. 

O prefeito ·Passos, ao ler a no
ticia, ficou justamente sUl'!Prehen-

• 

dido e mandou ao Cattete um dos 
s-eus fiJhos saber o que havia e 
depor nas mãos do presidente, • SI 

• preCISO, o cargo que o seu proge-
• • mtor exercia. 
O presidente, porém, já havia li

do o io.rnal, mandou o mensageiro 
do prefeito entrare recebeu-o as-

• SIm: 

"J á sei do que se trata. Diga 
a seu pae que a festa não será 
adiada, e que o presidente da Re
publica a ' ella comparecerá com .a 
sua fam ilia ». 

Passemos agora, em rapida re
vista, o governo· do s·r. dr. Rodri
gues Alves, no famoso quatriennio 
de 1902-1906. 

xv 

"Os defeitos da Capital Federal 
affectam e perturbam todo o ' de
senvolvimento .nacional", disse s. 
excia. e accrescentou: "o que con
vem é iniciar o serviço de sanea
mento e não mais . abandonai-o, 
embora riM custe avultados sacri
fícios" . 
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Conhecedor pwfundo dos homen 5 I 
e , das causas" o ' sr. dr. Rodrigues 
Alves bem sabia que, no regimen 
pr,esidencial, o primeiro anno de 
governo é o anno da confiança e 
das esperanças. Tudo se pode obter 
do Congresso. 

S. excia. atirou-se ao trabalho pa-
1'iJ, ter .tempo de executar, em qua
tro annos, o vasto programma esta-
1;>elecido na , sua plataforma. "Hou-
ve em todos os departamen tos, ' 
aHirma um co'nternporaneO; delirio 
de esforços: '- no Interior, R elações 
,Eicteriores, Hygiene, 'Finanç~s , 

Obras e Prefeitura". 
• , , 

'Saudado pelo 'senador Ruy Bar-
bosa, em solemne occasião, 22 de 

, 

abril de 1903, s. excia. ouviu do 
'grande orador e politico, cujo no
me é hoje dos maiores do mundo, 
palavras de encorajamento e applau
sos. 

Para Ruy ,B a,rbosa o governo do 
dr. Rod'rigues Alves tinha attrac-

• 

ções' de 'patr,i'otismo, que eram 
. , ' . ' , ' lrreslst lvelS. 

O ' celebre homem de ' Estado, o 
paladino cle todas as liberdades, o 

, 

vulto proeminel1te do Brasil, o sa-
b io jurisconsulto, " o mestre de di 
reito intemacional. o idolo hoj.e 
mundial, disse a ssi·rit: · 

.. Ao, ver erguer-se ' a' bandeira da 
integridade nacional abandonada ao 
'extrangeiro nas fronteiril s do Acre . 
afigurou-se-m e ouvir" entre o cla
rim de uma alvorada de eS,perança. 
a voz da patria esqu ec ida. e ver de 
novo inflammar-.se no seio dos bra .. 
sileiros a consCiencia do Bras il res

"tituida ,a 's-j mesma" ." 

, . Pa'ra Ruy-Barbosa. odr. Rodri
gu~s ;\lves .é um entenoimento cla-
ro; , ,espírito equilibrado, indol e recta. . , . . . 

c9nsc::ienc:ia '. sã. ,experiencia f eita e . . . , -

alma lia triolica . 
PaSsaram-se 

grandioso filh o 

• qUinze annos. , e o 
da Bahia; ·' .,íão , mu-

I , 

dou de pensar. antes t em justos "
poderosos motivos para r eaff irmar " 

, 

justificar o seu julgaJl1ento. 
Os dois brasileiros, o paulista " . ' 

o bahiano. conhecem-se e ,estimam-
• 

se, desde os bancos acadeàúcos de 
S. Paulo. 

Nos varios episodios politicos que 
se deram durant e o quatriennio Ro
drigues Alves. o presidente da Re
publica agiu sempre com aquelle 
elevado e desapaixonado criter io que 

, lhe é peculiar. 
F-ez o qu e' Ruy Barbosa disse : 

"poz a pa t ria acima das localidades, 
, 

a Repll!blica acima das facções , a 
constituição adma dos individuos , e 
acima dos cortezãos a op inião 'na
cional" . 

A nação esteve por isso sempre 
ao lado do dr. Rodrigues Alves em 
todos os gravissimos incidentes que 
occorre-ram durant e o seu goYerno. 
E não eram poucos. 

Na Capita l Federa l , ;ilguns milita-
, 

res. es'quecidos do seu deve r e 
ignorantes das cousas de gove~no e 
publica administração. tentaram de-
por o presidente; no Districto . Fe-

• 

de,ral fazia-se a maior agitação pos-
, .: ' 

sivel para derrubar de set1~ Postos 
, , 

o prefeito Passos e o hygienista 
, , 

Oswaldo Cruz; nos Estados. varias 
, 

perturhações oriundas de ambiçõe~ 
. " ' - . 

pes.soa es pr.ovocaratn ·scenas _ v~rgo~' 

nhosas. . 
• 

Tudo pas sou. E cle todas a s re-o , . ' _' , '1 

fr egas o pres iclente sahiu coberto, 
de prest'igio e. com elle a , Re puhli
ca. , , . . " , 

Na pas ta dos Extrangeiros a act i-, 
o, , o," ! 

vidacle , zelo e , c()mpetencia . fio se-
gU1ldo Rio Branco. fiz;eram-se . sen-

- - ',.'.-.'- ... ! ) 

tir da maneira mais , brilhante c . : .. . 
efficaz que . im"ginar scp!,ssa. . " 

" '" As . feontei·ras. incertas 'desde os .... . . : . . . . . . : .. ' ... . . 

_ tempos coloniaes. se riam r.eg,;,bdas; 
• a velha qllestão do Acre , terii' I fim, 
• mas .'pa·ss"ndo antes ,pelai ' I.inhas 

. ' - " , ' -- '_ " "-, .. 
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:enues que limitam a invasão ex
trangeira da guerra; ' a representa
ção diplomatica do Brasil seria 
confiada a homens de reconhecida 
competencia; Joaquim Nabuco, em 
VJ ashington, valia por uma alliança 

-com os Estados Unidos ; as respon
• , . 

sabilidades nacionaes no extrangelro 
, , . 

accentuaram-se; a -segurança contl-
ncntal em toda a America tornou
se um facto ' indiscutivel e "apto a 
trazer' ao mundo a convicção de 

'q l~e as nações sul-am ericanas eram 
capazes de governos livres, esclare-

-cid os, tranquillos e por isso mesmO 
, 

Íortes ". .. 
Um ambiente de cordialidade • 

111-

tetnacional animava o Itamaraty, 
• 

onde o barão do Rio Branco dei-
'XOH o melhor pedestal do monu-

, 

mentó á ,sua immortalidade. 

No' departamento das finanças a 
meSll1a a"cção benefica se notou , e 
a obra iniciada por Prud'ente e 
executada pelo presidente Campos 

.. Salles' produziu os mais h ellos fru-
o _ _ • 

,ctos: -; "as responsabi1idade~ do 
. Thesouro diminuiram de milhares de 

, 
- . 'contos; o fundo de garanha, ouro, 

cec,sceu e fortaleceu-s e ; o depos ito 
disponivel em Londres augmentou; 
,o cambio subiu a 16; os titulos da 
divida publica mantinham-se ao par;, 

' a pontualidade dos pagamentos era 
" , rigorosa; a herança deixada ao go

vernosuccessor era farta e folga-
; da em recursos pecuniarios; os sal
" dos reaes do Thesomo do Brasil, , 

• "m Londres, elevam-se a nove rnl- , 
lhões- esterlinos". 

DeiXando o poder, em 
de 1906 o dr. Rodrigues 

novembr o 

Alves re- ' 

c'olheu-se .á sua cidade natal, essa 
siJlgela e attrahente cidade dO nor- . 

, 

te paulista, onde s. excia. culti"a, 
• -com extraordinario affecto, os en - : 

-cantos da familia e as tradições 
'mais bella s da alma brasileira, 

. ' , 

• 

• 

De lá admirando o panorama das 
niontanhas alterosas e ouvin-do o 
deslizar suave das aguas ' do poeti
co Par,ahyha, s. excia. poderia re
ver em sua cons·ciencia tranquilla 
e no seu coração nobre o quadro 

_ grandioso que compoz . e que era 
este, no dia em que s. excia. deixou 

os salões- riquissimos do Cattete pac , 
ra se r ecolher ao repouso da sua 
modesta habitação provinciana: 

"Paz e , tra nquillidade em todo , o 
territorio da Republica; o credito 
publico assegurado e firme; gran
des melhoramentos materiaes nos 
Estados; a capital da Republica re-

• 

novada inteiramente, a febre ama-
re!la exti'ncta; o Brasil engrande-

. " cido e ,respeitado no exterior . 

XVI 

A 23 de outubro de 1917. tres 
dias an tes do Bras il declarar guer

ra á AUemanha; o dr. Rodrigues AI
yes leu perante imponente assem
bléa politica, reunida no Club dos 

• 
Diarios, no Rio de ~ aneiro, a sua
plataJór":'a ele candidato á presi
dencia da Republica , para O qua
triennio de 1918-22. 

Disse s. excia. que seria' diffícil 
apresentar 
ções actuaes, 
o sepa<ravarn 

eleito. 

progr"amlna nas condi
qualldo mais de anno 

do ' poder, si fosse 

A guerra, em que 

Unidos tinham entrado 
oS Estados 

com todo o 
peso de seus formidaveis recursos 
de homens, dinheiro e material de 
toda a especie, ,não 

• 

• • permIttta _ ver 

claro n{)s horiz'Ontes do futuro. 

Até que a paz realisa sse a sua 
-fecunda obra reparadora' " restau-

. .. ' . , . 
radora, problemas complicados " c 
da mais estonteante diffictildade 

, 
assoberhariam o pensamento 'dos 
homens de governo. 
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Não obstante, s. excia. uisse com 
a maior lealdade o seu modo de 
ver as cousas do paiz. E' de hon
tem o discurso programma, excu-
sado é resumil-o aqui. . 

Os problemas, porém, da instruc
ção publica, do commercio inter
nacional, do saneamento do inte
rior e da riqueza publica, encarada 
pelas finanças e pela economia po
titica, foram os que mais de perto 
feriram a attenção do presidente 
eleito/. 

Houve, porém, quem ouvisse de 
s. excia. esta resposta, quando al
guem lhe falou em programma de 
governo: "o meu programma é a 

guerra com os seus ~ffeitos e con
sequencias" . 

Parece não ser temeridade affir-
. 

mar-se, hoje, qu e o programma de 
• s. eXCla. vae ser a paz com os seus 

effeitos e cOllsequencias. 
Seja como for, porém,o que to

dos os brasileiros querem' e a Re
publica almeja é que o quatriennio 
de 1918-22 seja tão util e fecpndo 
como aquelle 
vernou pela 
1902-6. 

• • em que s. eXCla. go-
• • primeIra vez, em 

Que jamais deixe de brilhar, com 

intenso e crescente fulgor, a bel- '1 
lissima e bemfazeja estrella orien
tadora da vid.a publica do sr. dr. 
Rodrigues Alves. 

De todos os angulos da .Patria 
surgem fundadas esperanças em 
torno do quatriennio do centena-

• no. 

Eugenio Egas 

, 

Pelo relatorio apresentado á asseme 
blé", legislativa provincial pelo presi
dente, no dia 10 de janeiro de 1888, 
vae-se conhecer a situação da provin-. ' 
ela no momento em que o presidente 

pela prime.ira vez expoz o estado dos 
publicas negocios. 

Tendo sido nomeado presidente a 8 
de novembro de 1887, assumiu o 
exercicio do cargo no dia 19 do mesmo 

mez. 
A esse tempo a administração esta

va cheia de difficuld<tdes e desenrola-
• • • vam-se na provmCla graves acontecl-: 

mentos, pois a ordem publica periga
va ,em varies pontos do interior. 

A questão da libertação dos escra
vos chegára a seu termo, . de modo 
que a preoccupação de assegurar · a 
ordem publica predominava sobre to
das as outras, Que devem, em seu 

• 

conjuncto, chamar a attcnção do go-
verno. 

A propaganda' pacifica já não sa~ 

tis fazia as aspirações dos abolicionistas, 
que enveredaram para o caminho do 
tumulto com o intuito de forçar uma 
solução rapida que extinguisse a escra
vidão. 

A província soffria a crise' de urna 
. . 

passagem difficil do trabalho escravo 
para O livre. A lavoura etn muitos mu-

. 
nicipios vivia em sobresalto, pois a 
cada passo os escravos fugiam em mas
sa, armados percorriam as estradas em 
busca dos centros de população, onde 
o apoio de uns, a tolerancia de ou
tros e a indifferença da maior parte. 
sem medir perigos de tal agglomera
ção, davam aos escravos a esperança da 
impunidade e aos abolicionistas maior 
animo na sua propaganda. 

O . presideilte não podia ser 
rente ' á marcha desses factos, 
elles podiam compromettei a 

• • 

prejudicar direitos e sacrificar 
cipio da auctoridade . . 

indiffe-
porque 
ordem" 

• o · prm- · 

As fugas eram quasi diarias" e o go-
verno tomára tOdas as providencias . pa
ra . evitaI-as, receios o de. que o trab:ãlho 

agricola se desorganisasse. . . . . 

A concessão lIe avultadissimp .}lUme
ro de libertações parecia elemento pr(l-

o " , , 

prio para restabelecer acalma no , espi~ 
" 
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rito . dos escravos, cuja causa estava 
victoriosa. Em Piracicaba, na fazenda 
do barão da Serra Negra, de.ram-se 
factos gravissimos sobre os quaes o 
.presidente chamava a attenção dos -r e
presentantes paulis tas. 

Os escravos daqu ell e titular, em nu
mero de 130,revoltara m-se e fugiram, 
obedecendo, ao que pareela, a plano 
preconcebido. 

• 

Revoltados, aggrediram o proprieta-
rio, que teria sido vict ima .de seus ex 
cessos delles, se não fosse a dedicação 
de alguns escravos fiei s que o defende
ram . 

Absorvido por taes successos, o pre
sident e não podia t er feito senão tratar 
dé manter a ordem, evitando que o tra
balho agrícola, sobre que descansava 
a fortuna publica, 
completamen te. 

se desorganisasse 

O imperador em companhia de sua 
cons·orte continuavam na Europa, ·e a 
regentia do imperio era exereida pela 
princeza imperial d. I sabel de Bragan
ça, condessa d'Eu. 

Nas ' eleições que se deram a 10 de 
dezembro de 1887 para a renovação da 
assembléa ' legislativa não houve qual
quer alteração da ordem. 

NATURALISAÇOES. - No periodo 
. 

de 19 de novembro a 31 de dezembro 
de 1887 naturalisaram-se brasileiros: -
2 italianos, 2 po.rtuguezes. 1 espanhol e 
1 allemão. 

ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. 
- Em r efereneia ao Tribunal da Re
lação, juizes de direito e rnunicipaes, 
promotores publicos, supplentes de jui
zes municipaes e officios de justiça o 
relatorio de 10 de janeiro só se refere 
ao mOVImento de pessoal. 

INSTRUCÇÃO PUBLICA. - Ha 
tos annos, os administradores da pro
vincia vêm assignalando o contraste 

• entre os p.rogressos matenaes le l:iS 

,resultados acanlJíados obtidos 
trucção popular. 

. 

. . 

As estatisticas demonstravam existi-
rem na provincia 1.030 escolas, das 
qua es 805 providas, com 26.939 alumnos 
matriculados e frequentes apenas 
20.596. 

• • • • 

Comparada a matricula e a hequen
cia com as dos annos anteriores, veri
ficou-se ser nullo o progresso do ser
viço de instrucção, que não era des
curado, mas antes objecto de estudo 
constan te e refó rmas successivas. · 

A preoccupação geral sempre foi de 
instruir o povo, mas a extensão territo
rial, a população disseminada, a diffi
culdade das communicações eram obsta
culos de tal ordem que o problema 
seria de solução r emota e lenta; O que 
aliás tambem se dava em paizes anti
gos, onde os resultados do serviço 
publico de instrucção, embóra mais 
vantajosos não eram todavia comple
tamente lisong-eiros. 

Refere o presiden te o que se passou 
no 'parlamento da França, pois em 1871 
apóz a terminação da guerra· franco
prussiana o deputado Julio Simon, que 
se bateu pela refórma da instrucção e 
desenvolvimento do ensino primario, 
não conseguiu com facilidade ver victo
riosa a sua ideia . 

Multiplicaram-se os projectos; . cada 
anno a quest:;'~ voltava com insisten-
cia, os debates animavam-se e sórnen

t e 15 annos depois, em 1886 portanto, 
a França conseguiu a lei que reorga-

. ., . 
nlsau o seu ensmo pnmarIO. 

Se naqu . Ue paiz passaram-se taes' 
fac tos, não é de admirar que, entre 
. nós onde não existia a comprehensão 
das vantagens de ensino primaria, com 
todas as suas cons:<'.quencias, ainda não 
est ivesse traçado o melhor rumo p'lra 
a marcha evolutiva de . tão importante 

ramo da publica administração. 
O estado da instrucção em S. Pau~ 

lo assim se podia resumir:' - os . paes . . 

í não procuravam escola para os . filhos; 
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'0 "pro"fess-or não promovia a frequencla 
·das aulas, nem e·stava convencido da 
sua grande ' missão social; a escola 

. :não tinha a ·orga-nisação 'mais conve
ni'ente nem o professor garantias de 

.'subsistencia independente; os auxilia
res da adm·inistr.ação,· em r egra, não 

, p'restavam ao assumpto a devida atten-
• 

as mu.nicipalidades' conservavarn--'çao; 
.s e ln e-r te·s: os ins:pectoreS' tã-o pouco 
fizeram. que fO'ra m substituidos; asso

·ciações divulgadoras do ensino existian: 
enl escala mínima; os pa'rticulares não 
manifestavam interess·e algum pela ins-

" .- . . . 
. ·tru cçao; o pouco que eXIstIa te.presen-

tava o esforço offieial d ifficil, dispen
dioso e pouco eHicaz. 

O preside.nt e aconselhava que em 
ton~o. do as sumpto se promovesse um·a 
granele agitação, com os mai s elevados 
i.n tu itos do bem publico, para que des-

'Re amplo m ovimento regencrador sur
gis se o rem·edi o aos ll1ales da instruc--·çao. 

. Es tava · em principio ' de actividade a 
• • 

.lei provincial n.' 81 de 6 de abril de 
1887 . que reformou a inst rucção sendo 

. 
ainda cedo para se lhe conhecer a effi-

• 
··c aCla . 

Contra ella porém já h avia critica 

desfavoravel sobre a qual entretanto o 
presjdent~ não podia manifestar -se 

• , conylctamente, 

O s conselhos municipaes e o fnndo 
escolar creados por essa refórma en
co.ntravam difficuldades na sua consti

,tu ição. 

Escola Normal. - O nu·mero 

alumnos formados . no ultimo anno 
de 
es-

o predio exigia reparos ,e era urgen
I te a creação de novas aulas para que 
I o curso normal ficasse de accôrdo ' com 
I a refórma da instrucção . 
I , 

Ensino particular_ - O Lyc~u de 
Artes e Officios e o Lyceu do Sagra
do Coração de Jesus, ambos estabele
cidos na capital, eram dignos de 10u--vor pelos bons serviços prestados á 
instrutção primaria e profis sional não 

só da cidade) mas da provincia. Func
rionavam tambem com resultados sa
tisfactorios o Collegio Cross e a Esco
la Neutralidade ambos na capital. 

A Escola 
presidente 
systema de 

Neutralidade deixou no 
agrada vel impressão . !leIo 
ensino e pratica das . rela-

ções cordiaes entre alulnno e profes
sor. No entender do p.resident e, as es
colas deviam adaptar tal sys tema de 
ensino, pois despe'rtaria O amor pela 
ins'trucção publica e . as és colas officiaes 
poderiam erguer-se do abatim ento em 
que se achavam . 

TRANSFORMAÇÃO DO TRABA
LHO. _ Registrava- se diariamente 

elevado nu.me.ro de manumissões! em 
varios municipios . A principio, as li
bertações eram a p rasa ; mas, ultima
mente, immediata.se sem condições. A 
transição do trabalho escravo para o 
livre occasíonarüi dolorosa crise á la
voura e ,indl1s trias de correntes. Os . ef. 

o' 

. . ' ·colar . que acaba de fInda~ , foi de 
• • 

54, . 

fei tos dessa crise seriam debellados 
pela tradicional coragem 'e energia do 
paul·ista,. habituado a luctar e vencer 
as grandes difficuldades. Havia' receio 
de excessos ·e desvios dns que sahianl 
do captíveiro e ia.m .entrar em nova 
ordem soei aI, pelo que era necessaúo 

"sendo do sexo masculino 41 e do fe-
, .. . . 
"rnlnJno 13. 
"' 'Para a matricula do primeiro anno 

·qu.e se, ia iniciar foram a,pprovados em .. . . ... . ' . ; 
exames de ·sufficiencia 47 candidatos, .. " . " . 

'-~e'n do' 23 d'o sexo masculino e 24 do 
. ' ... . ' . . , 

"'fétni 'nin·o. 

I ao poder . puolico estar vigilan~e. 

:! A lei de 28 de setembro de 1885, qU,t 
regulou a extincção gradual da esc:ravi
. áão, estabeleceu ' . regras tendentes a 

I evitar os desvios que se receiavam por , 

I 
parte 'dos ·escravos: , . 

Tinham . sido matriculados 

, 
• • . 

107.329 
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··~süa vos no valoI'" de 73.557 :811$000 rs. 
Estando por pouco tempo· a eX1stenda : 

.. da escravidão, era necessario procurar 
'no . extrangeiro . braços que substituis-

~. . 
.sem os que tendiam a desapparecer. 

. $EGURANÇAE TRANQUILLIDA-. . . . 
.DE PUBLIÇA. - Davam-se Íugas de 
·<scravo.s em varias ponto~ da provín
·da; ,avultando as de Piracicaba. Esses 
faCtos a.(arma"am, a população" pelo 

.>q:ue ' o ;sove·ruo ~omára as ?~ovidencías 
que lhe pareceram acerta'das para ma
nutençã'o ~ da ordem. 

• 

FbRÇA PUBLICA. - O estado da 
:Força Publica era o seguinte: - corpo 

policial permanente, 22 officiaes e 50!! 
'praças; corpo de urbanos. 240 praças; 
secção de bombeiros. 1 tenente e 2e 

, 

··praças. 
, A Força acha,va-se quas i toda desta

. cada, no interior. Não podendo atten
der a todas as requisicões de força 

• 

para o interior, as auctoridades poli
ciae., desgostavam-se le pediam suas 

.. demissões. A força era insufficiente, 
principalmente! numa · occasião de - CJf-

• • -cumstallclas ' espeClaes. 
Era manifesto o estado de apprehen-. , 

,sões eri, que se deba tiam os espiri-
,'tos dos ,homens de governQ e dos 
proprietarios, agi/colas. Em Santos o 

'destacamentopolicial fõra substituido 
' por ' outro 'de tropa de linha, sendo as 

' -praças de policia enviadas para outros 
,' pontos do interior. Varios officiaes de 

,poliCia , exerciam, cargos de delegados 
, mlitares. 

Era chefe de poleia o dr. Antonio Pe
dro Ferreira Lima, que, se achando de 
licença, foi substituido interinamente 
pelo dr. Salvador AntQnio Muniz Bar-

:retto de Aragão. Ordenou-se a remessa , 
de arma.mento para o interior aos des-
tac,ame,ritos locaes, ' que reclamaram 

,substituição de ar'mas, por se acharem 
estragadas as de que dispunham. 
' A.listamento militar - Proseguiam 
, 

' os tra;balhQs em todas ·as comarcas. 

Capitania ·dó ' Porto de Santó8. - Era 
• 

dirigida pelo capitão tenente Frederico 
, , 

", Guilherme ,'de , SO\Jza Serrano ao qual 
tiôra' dada auctorisação' parca .. cOtI)pras ' 
durante o primeiro semestre 'de 1888~ 
T inha sido fornecida a quantia de réis 
1 :189$460 para desp~.~.a s com os concer

tos do Ptharol da Moela. 
Força de Linha. - Era de 3460 eHec 

ctiva dessa fo.rça, que se compunha de 
cavallaria e infanteria destacada na ca
pital e no interior. O contingente de 
cavallaria aquanelára-se na Chacara· da 
Figueira, fregu ezia do Braz e ' outros 
contingenfes 
quartel. 

• permaneCIam no antigo 

ESTRADAS DE FERRO. - A Coin
panhia Mogyana desistira da garantia de 
juros de 7 por cento sobre 2.100:000$000 
r s. empregados na linha Campinas -
Casa l3railca e ramal do Ampar'o. As 
estações do TanquinhO e Jaguary foram 
abertas ao trafego no dia L" de janeiro 
de 1888. 

A Companhia Sorocabana teve appro-
. vado 'o seu horario entre a: capital e Ba
tuca tú; auc torisação para c-onstruir. es 
taçãonó kilom:etro 37 para servir á Villa 
da Cotia, marcando-se a despeza em rs. 
3 :000$000; foi tambem appr()vado o seu 
novo regulamento telegraphico. 

A Companhia Bragantina ' dispendeuno 
primeiro semestre de 1887 55 :188$053 r •. 
dando um saldo de 10 :329$231 r3. Se bem 
que não fossem prosperas os negocio. da 
Bragantina, apresentaval11-se ul~inlalnen-. , 

te' animadores. 
Cogitava-se do prolongamento da es

t rada <1e ferro da Bocaina, partindo da 
estação de Formoso, da aclual estrada 
Rezende--Areia, á margem do lHheirão 
Sant'Anna. 

O governo resolvera auxiliar o empre
hendimento com as seguint"" cQndi .. 
ções: - a ga.rantia de. juros ' 'seria: de 
i % durante a construcção e de 5 % de
pois; o prazo de 30 annos; o capital ga
rantido de 400 :000$000 rs. ,; o tra:\3'por!e 

. de immigrantes seri,a' gratuito. 
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TBESOURO PROVINCIAL. - Pro
vid.enciou-se ,para que a RepartiçãJ da 
Guer,ra fosse indemuisada da garantia 

• 

d~ 2 :795$400 rs., peJ.o fornecimento á pro-
vincia de cem revólvere's e respectivo 
cartuchame. 

OBRAS PUBLICAS. - Foram aucto
risadas algunlas de pouco vaior rigu·· 

tando apenas uma de 5 :366$300 rs. para .. 

segurança e reparos da cadeia de Cam-
• pmas. 

LOTERIAS PROVINCIAES. _.- Ap-, . 
provou-se, ,novo 

. . 
plano para a extracção 

dessas lo! erias. 

lMMIGRAÇÁJO. - No momento, ue
nhum d'os serviços a cargo do governo 
inspirava maior interesse. Como em to
dos ·os ,paizes novos) _110 Brasil e em 
S. Paulo, especialmente, o fornecimento 
de braços á lavoura era o de~deratum 
de governos, associações e particulares. 
Era esse 6 meio lllais fecundo de au~ 

gmentar a producção. E em São Paulo 
quando o braço escravo desapparecia, 
maior era a aspiração dos lavradores na 
obtenção de braços. 

Ha muito tempo já, que o legisladol' 
paulista cogitava do assumpto, e, feliz
mente, para a provincia, quando se tra
tava de immigração, as luctas partida
rias cessavam e o interesse superior da 
provincia fundia todas as .aspirações no 
bem COlllmum das classes productoras e 
conservadoras. 11> 

Os resultados iam apparecendo: - a 
provincia fecebia braços extrangeiros e 
todos con1prehendiam as necessidaáes 
decorrentes da immig,ração, os sacrifi" 
cio's eram grandes, ma,s seriam compen
sadores. 

Havia então divergencias quanto á 
collocação dos inllnigrantes: - uns eram 

-pe'tos ,nuc1eós'; outros pelas' fazendas; es
tes, pelo 'serviço a' .salados; a'quelIes, 
pela. iormaçãóda pequena propriedade. 

O presidente era por um systema mix
to> pois , nas ctfcurristancias da _ época, 

05 extremos se -transformavam elTI exag .. ' 

geros inaceita veis. A provincia podia e 

devia ter traba'lhadores a salario na~ 
fazendas e pequenos proprietarios em 
nucIeos. 

O immigrante, tão interessa-do o"d 
maIoS, no seu futuro, do que qualquer 
outra entidade, optava peias faze-ndas" 
no inicio -de ,sua nova vida:' pois que 
assrm encontrava o amparo indispensa
vel para enfrenta,r as pesadas diimcul·· 
dades do principio, e, sendo feliz em 
,s'eus negocias, poderia tornar-se pro
prietario, se esses fossem' os seus de
sejos. Os factos começavam a demons
trar que a razão estava ao lado do 
l'r,esidente. 

I O colono devia começar nas fazendas, 
ou eU1 nuc1eos, já formados, para que 
não desanImasse e se encontrasse am
parado ao d'esembarcar ,em paiz novo, 

onde tudo lhe era desconhecido. 
O presidente alonga-se em considera

ções criteriosas e revela profundo conhe-. . 

cimento -da questão, cujos variados aspe-
ctos estuda e conclue: - ...... a pro-
vinda e'sgota os seus esforços, em favor 
da grande causa,'aguardando os ;ncom
paraveis beneficios. que hão de provir 
rle taes sacrifi-dos". 

No prime:iro semestre de 1887 entra
ram 15.692 immigrantes: de primeiro de 
julho a 31 ne outubro do mesmo anno, 
8.534: em novembro seguinte, 4.070; e 
em dez'embro do mesmo anno, 6.010; o 
total das entradas foi, pois, de 34.310 
immigrantes durante o anno de 1887. A' 
maxn·ma parte pertencia á immigração-· 
italiana e dirigia-se para o oeste e sul 

da provincia. Combatia-s'e a immigraçà-o 
encaminhada, e .aHirmava-se que o ita
liano.não se as-similava ao sóIo e volta
da á patria, logo que possuisse eco'':' 
nomia, e que, de resto, se devia oppor' 
obstaculos á preferencia no colono por 
esta ou aquella zona: - a proy,inci;j, era 
uma e todas as zonas mantinham com 
impostos os serviços publicos., 

Dizia. O presidente ser pr'eciso encarar 
a fundo o problema, e nfi.o superficial-



mente como se fazia. O italiano bem 
sabia que o successo' do seu trabalho 
residia na maior estabilidade da fami
lia no lugar em que se sentisse bem. 

A preferencia de zona era inevitavel. 
pOr<jue impossivd se torna·ria impedir 
que o colono fosse fixar-se onde a ter
ra fosse menos productiva. O , italiano, 
colono trabalhador, de bons costumes, 
permanecia, nas faz endas ou nos nu
deos para accumula.r economia e depois 
resolver definitivamente sobre a sua e a 
sorte ·dos seus. 

Não receiava o presidell te que os es
forços daprovincia fossem prejudicados 
pelareti:rada dos colonos . de regresso á 
patria; isso não se daria em regra geral, 
'nlas as excepções eram logicas, hU111a·· 
nas e "inevitaveis. Convinha providenciar 

", para que fivessemos uma legis laçao apTO
priada~ pois as leis em vigor não ba s-
tavanl. ,', 

A J.eide locação de serviços já , não 
satisfazia, e a sua execução, que sempre 
fôra incompleta, seria ' então absurda. 

No 'exercicio de 1886-87 a provincia 
dispendeu com a immig ração réis .. . 
1.133 :422$681 rs.; e no primeiro semes
tre de 1887, a des·peza com a int rodur.
ção de braços para a lavoura montára 

,a 831 :595$641 rs. 
. 

A s despezas cresciam, pois que para 
' . . não perturbar a corrente ernlgratona, 

que da 'lta·lia se precipitara para o Bra
sil, e notadamente para S. Paulo, era 
necessario recrutar até 100.000 immi
grantes. O . presidente louvou o seu an
tecessor, conde do Parnahyba, pelos 
grand e,s serviços que prestou aos paulis
tas interessando-s'e tão resolutamente, 
como se interessou, pela causa da -:m 
lnigra ção, e prometteu manter a smi 
conducta em tã,o 1mp,ortant~ ramo r'le 

• , serViço. 

D e primeiro de janeiro a 3.0 de no 
vembro de 1887, entraram na provincia 
28.2% immigrantes; ' doesde o .nno de 
1882 a 30 de junho de 1887, a provincia 
recebeu 56.866 colonos , sendo a 

• 
maIor 

parte italianos e portuguezes. O presi
dente esforçou-se e providenciou acerta
damente para qu e o serviço deimmigra"' 
ção fos'se feito do melhor modo pos-

• 

sivel,afim de evitar reclamações de 
quaesquer das ;>artes interessadas. 

FINANÇAS. - A receita para 1888-89 
fôraorçada em 4.591 :680$000 rs. '! a 
despeza em 4 . .075,998$249 rs, O serviço 
de obras necessarias ahsorvia :) saldo. 
e a ' verba - , IrnmiRração - traria de
fieit de 5,52.0 :00.0$000 rs. 

Era, porém, nece-ssai"Ío . att1ender que 
. 

as rendas da provinda" continuavam cres-
cendo, pelo qu e o valor do deficit seria 
grandelnente di.minuido. ,'I 

O presidente, entretanto, pedia ao po
der legislativo Pl'ovincial, qu e tomasse 
providencias e o habilitasse a consolidar 
~ divida, pelo modo mais convenient e, 
afim de serem attendidas as demais ne
cessidades provinciaes, sem qualqu er ·in: 
terrupção da corrente immigrator ia. 

A receita para O exercicio de 1886 a 
1887 fôra orçada em 4.416 :700$.000 rs. 
e a despeza em 4.586:146$04.0 rs.; tanto 
a receita como ~ despeza foran) muito . . 

além, tendo havido ria receita um au
gmento de saldo de 239 :195$431 rs., com 
o qual se amorti sou parte do déficit do 
exercicio de 1885-1886 . 

Devido á paralysação do me'rcado de 
café, as rendas escassearam por tal- fór
ma, que no mez de setembro de '1887 não 
havia! siquer cOm que falzer face ás 
despezas ordinarias. 

Por isso o governo teve de contra
hir em set-embro um emprestimo de rs. 
200 :000$000 e em outubro seguinte outro 
de 350 :.0.00$000 r·s. Ú mercado de café, 
porém, não melhorou . 

As despezas augrn·entaram,_ o empres-
"tim·Q exgottou-se, cresceram as grandes 

dividas atrazadas, avultou o serviço ex
traordi;'ario da immigração: foi ·em tal 
~ituação qne o presid·ente assumiu o go
verno. Viu-se, portanto, obriga-do a con
trahir emprest imo emi contéll corrente 
da quantia de rs . 50.0:000$000, que pode-
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"ia elevar-se a 1.000 ;000$000 rs. O em
prestimo fez-.se com aCa~a. Banca'ria 
Nielsen & Cia. (Depois Banco do Com
mercio e Industria). 

. 
. SECRETARIA DO GOVERNO.-

Era dirigida pelo dr. Estevam Leão 
Bourroul. 'Tornára-se necessar~a a refor-

• 

ma do regulamento e a creação de uma 
J, .• 

secção de Estatistica. 
'.. . -' '~-. 

O pres,idente assim' terminou s·eu rela" 
tudo: "Coril a minha costulnada leal
dade,' 'S'erei so'iicito em prestar-vos as 
informações queexigirdes e em satisfa
zer as vossas j.ustas requisições". 

* 
* * 

• 

No relatorio com que o presidente 
passou a administração ao dr. Francis
co Antonio Dutra Rodrigue,s, primeiro 
vic'e-presidente, no dia 27 de abril de 
1888,'ha o seguinte: 

ADMINISTRAÇÃO. - O president' 
àdministrou a provincia desde 19 de no
vembro de 1887 até 27 de abril de 1888. 
(lCinco mezes e oito dias). 

ELEIÇÕES. - As que se realisaram 
;na sua adn1inistração correram em ca.J
ma. 

ASSEMBLE'A PROVINCIAL. - As 
leis, mais importantes votadas foram: 
intro.ducção de 100.000 immigrantes eu-

• • ropeus, açorianos e canarmos; os orça-
m'entos provincial e municipal; fixação 

da Força Publica e extincção da policia 
local. 

CAMARAS MUNlCIPAES. - Com o 
exemplo da Camara de S. Borja, Rio 
Grande do Sul, agitando a questão de 
ser -convocada uma constituinte para re
formar artigos da constituição, varias 
camaras municipaes paulistas, em que. 
predominava a feição ,-epublicana, im!
ta'ram o exemplO' daquella. A primeira 
foi a de São Simão, O'bedecendo a pla
nos de propaganda política. 

O governo imperial suspendeu a ca· 
mata de. S. Boria, e affectou a ques-

I tão ao poder iudiciario. Foram suspensad 
pelo presidente, em virtude de preten
derem a reforma cOllstit~cional, as ca

miaras municipaes de S. Sinlão,· s. vi
cente, S. Joáo da Bca Vista e Itatiba . 

O, fundamentos dos actos suspenden
do a'quellas camaras são estes:· "O· Pre
sâ.dente da Província attendendo, em vis
tá de copia da . acta respectiva, que em 
sessão de 31 de janeiro prO'ximo findo; 
a Camara Municipal da Villa de São 
Simão, presentes os vereadores Aleixb 
José da Sdlva, Arthur da Silva Belém. 
Manoel Dias do Prado, Luiz Antonio 
J unqueira, capitão Clementin() José de 
Paula e capitão Zeferino Carlos da Sil
veira, approvou, contra o voto dos doi, 
primeiros, um" indicação do vereador 
Manuel Dias do Prado "propondo uma 
representação á .A,ssemb~éa Provincial 
sobre a conveniencia ode d,irigi'r-se esta 
corporação á Camara dos Deputado." 
solicitando a convocação de uma Assem
bléa Constitu.intecom o fim de rever o 
art. 4.° da Carta Constitucional e os 
outros· com . elles 'relacionados, de con
formddade com a auctorisação do art. 
174 da mesma lei fundamental", - e 
considerando .que as Camaras Munici
paes 'são corporações lneramente admi
nistrativas e que as suas attribuições 
estão fixadas e definidas na lei orga-, 
niea ·de 1.0 de outubro de 1828, não lhes 
sendo Ecito, assim corno a todos os 
fnnccionarios .que exercem funcções pu" 
blicas, excedel-as, sem 
sancção penal (art. 139 
minaI) ; 

incidirem enl 
do Codil$'o Cri-

considerancio que não obstante a ge
neralidade desta 'regra de direito, a 0;

tada Lei no art. 78, expressamente pro
hibiu todo -o aJuntamento para. tratar 
ou decidir negO'cios não comprehend,dos 
no regimento das camaras, como pro.
posições, deliberações e decisões J.eitas 
em nome do povo; 
. considerando que, approvando a refe
rida indicação, a Camara Municipal de 
S. Simão exerceu attribuiçãO' que .lhe 
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. não competia e ·fel-o infringindo dispo
sições claras da lei .p·enal, porquanto de~ 
Hnindo os Crimes contra a Constituição 

~ 

do Imperio' e. fórma do seu governo, o 
Co digo Criminal qualificou como taes, 
não só a tentativa directa e vor fa'ctos 
de . d'estruição de algum de seus artigos 
da Constituição Ol: da fórma do go
verno estabelecido, como tambem a pro
vocação a' esses delictos por discursos 
proferidos em publicas reuniões ou por 
escriptos impress-os que sedistribuirem 
por ma·is de quinze pessoas (arts. 139 é 

90 do Co digo Criminal); 

resolve, usando da attribuição que lhe 
confer.; o § 8.' do art. 5.° da :Lei de 3 
de outubro 'de 1834, suspender do exer
Cicio de suas funcções os vereadores Ma
nuel Dias do Prado, Zeferino Carlos da 
Silveira, Luiz Antonio Junqueira e Cle
mentino José de Paula, e determina que 
seja remettida a referida copia ao juiz 
competente para instaurar-lhes o respe
ctivo 'processo ,crim;inal." 

Dizia.o presidente: - "-o governo ja-. . 

mais pretendeu ·coarctar as attribuições 
municipae-s". Não pod·ia; " por-ém, consen

tir que se desr espeitassem as auctorida
des constituidasnem se pretendesse al
terar o pacto fundamental. 

. 

ADMINISTRAÇÃO DE JUSTIÇA. c-. . . 

Limitou"se ao movimento do pessoal do 
tribunal da Relação, i:uizes de direit-o, 
municipaes, seus supplentes, 'promotores 
e. officios de justiça. 

NATURALISAÇOES. - Requereram 
carta 38 extrangeiros. 

. . . 

HOSPICIO DE ALIENADOS. - Em . 

1.° de janeir.o de 1888, existiam 251 en
fermos; sahiram curados, 13; fa11eee
ram 13 'eX'istiam em \11 de abri! do 

',' ' . I. . ' . 

mesmo anno.: .homens, 1411; mulheres, 
111; total, 253. 

PENITENCIARIA. - Era seu dire
clor o. dr. Aquilino Leite do Amaral 
.coutinhç;. 

CATECHESE. - ·Tomaram·se medi, 
• • das para' regular o ' serVIço na prOV1l1-

da. Foram nomeados freí -Maria"ftno de 
Bagnaia e fr ei ' Francisco ' d 'Altri, ' pará 
superintenderem o serviço. Pediu-se 'âo 

commissario geral dos capu'chino" a vili'
da de l'nai s m"issionarios. Ifavi-k n-o-tfcias 

, 
de grandes morticinios de índios por 
meios ba rbaros no valle ' do Paranapa' . , , . 
nema. 

Pareela, entretanto, que " , .. ' .. , 
taes notIcIas 

não se confirmariam, pois eram exagge. 
radas. 

ALISTAMENTO MILITAR. - As 
juntas trabalhavam com a possivel 
g ularidade. 

. 

. 
rc-

SEGURANÇi\ E . ~RANQUILLIDA-. . . . - . . . . 
DE PUBLICA. - Foram agitadissimos . . - . , 
os primeiros mezes de adtninistração. 

I Graças~ porem, á prudencia ç. .lllodera-
. . 

ção do governo a agitação passára e a . . . 
provincia achava-.se tranquilla. 

Deram-se, entretanto, factos deplora
veis avultando os ele Piracicaba .e Pe
nhado Rio 'do Peixe, desvirtuados por . 

apreciações apaixonadas e menos jus
t as . Nos dias 9 ' e 10 de janeiro de 1888; -
eonsideravel grupo de povo travou COI1-, 
Jl icto com -os camaradas que conduziam 

. . 

alguns escravos ; e cerca de LOOO hOi11éns 
de côr (libertos e escrav-os) vieram á . 

• 

cidade (Piracicaba), percorreram as rlias 
. . '-

em desordem e alarmaram a população. 
• 

Com as medidas tomadas restabeleceúc 
se a ordem. 

Nà Penha do Rio do Peixe os factos . 
. '" 

rorarn nl.ais gray~se tiveranl: comC?des.-: 
fecho o .ass'assinio do cidadão J oaquirn; 
Firmino, nO dia 11 de fevereiro d e 1888. 
Era chefe de policia o dr. Salvador. An-. . . 

tonio Muniz Barretto de Aragão que 
. ,, ', " " - " .' . , . 

muito amçiliou o presidente. . 

FORÇA DE LINHA. - ' Exist ia ' na 
provincia . uma força de . cavallaría ele 64 
homens; de infanteria, 188 homens; de5C 

tacadas e em diligencias, 133'; a força ~e 
infanteria era do 17.°, batalhão, muito 
desfalcado ~m seu effectivo.· .. ' . 

SAUDE PUBLICA: --'Em alguns ilOil- . 
. . .' 

I los do interior graSsava ' à varíola; Fo, 
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expedido o regulamento reformando o 
serviço de hygiene. Estabeleceu-se um 
ÍormuJario para o serviçO' das enfernla

lI'1i-as' provinciaes, ~sperando-,se que da 
adopção desse formulario resultasse eco .. 

Domia . consideravet 
O f{)rmulario foi {)rganisado pelos ·drs. 

Eulalio da Costa Carvalho, João Rib eiro 
. de Almeida Netto e Henrique Schaumann. 
ereou-se o boletim demogr,aphico sanita-

, 

• .no. 

'tRANSFOR1vlAÇÁO DO TR.'l.BA 
.LHO. - Quando aSS1lmiu o governo. o 
:vresiden te nutria -'serias re~eios de per
turbaçã o da ' ordem em grandes zonas, 
'Pois a 'Provincia achava-se numa phase 
muito melindrosa. devid o á rapidez com 

• • • Que se preCIpItaram os aconteCImentoS 
que iarn res ultar da transformação do 
!xahalho pela extincçãe do ,braço es
cravo. 

A .15 de dezembro de 1887 os 1azelÍ
de-iro,S r eunidos na capit31 cOlnbinaram a 
~tlllcção da escravidão no praso de ,i' 
annos'. Os escravos, poréln, continuavam 
a <fugir em massa e os proprietario, já 
não os procur~vam . O pres idente man-

. teve uma altitude de vigilancia e pru
<lencia, defendendo O senho r no terreno 
legal, 'quando solicitava apoio de auctorI-
dade; 

, ' seria 
blica, 

mas, seu principal 
preoocupação foi 

intuito c mau~ 
a ordem pu-

'\s ,alforrias multiplica.ram-se, a e1au
SU1\\ de 3 annos não prevaleceu e o unic{) 
melO de manter uma tal ou qual ordem 
nos servIços ruraes foi a alforria imme
diata , ~ lncondicional, recebendo os libe-r
tos salarios ajustados. Podia-s'e julgar 
extincta a escravidão na pro-vincia . Exis 
tiam 107.329 escrá vos, representando rs , 
73 : 557 :811$00(J, 

As alforrias averbadas subiam a '" 

. 39.538 no . período' de 20 de março d~ 
1887 a igual data de março seguinte. 

. Convinha ' assignalar que . as alforria s I 

eram muito maiores, pois . ,q~e as aver- I 
bações só se , faziam por excepção. O 
trabalho' nas fazendas re,sentia-se da cri-

, e mas os tazendeiros procuravam todos 
0 5 meios de normalisal-o. 

A transiormação do trabalho marcha
va de modo qu,e insignificante seria o 

prejuízo aa lavoura, tomada em globo. 
O preSIdente encarava a situação com 
optirnismo e regtstrou o facto commum. 
nas zonas do o tste, de aoharem-·s'e os 
lavradores completamente resolvidos a 
começar o r,eglm en livre do trabalho . . 

Seria' necessarÍo entretanto que os pu
deres geraes VI,essem em auxilio do la
vn'dor com medidas complementa'res, 
qu e tornassem effectivo o trabalho do li~ 
berlo, garantissem " o fazendeiro contra 
os seus excessos e facilit.assenl o credito 
agricola, naturalmente abalado pela na

tural Gepreciaçao dos valores. Os pode
res provlficlaes mantiveram-se na altura 
dos acontecimentos, e a provincia de São 
Paulo fez todos os sacrifícios para salvar 

. 

a. lavoura das aumensas diffículdades em 
que ~c encontrava . 

U A compensação virá depressa . dizia 
• 

o pn.:sidente, estou convencido; e enl 
;uturo muito breve, sanará os .Inales Cont 

que arca, actualmente, a lavoura na 
\: tonal" . 

Ef,emento se!"vil. ,'- ' Pelo fundo 'de 
. 

emancipação foram alforriados 3.470 ~S' 
• 

cravos no valor de 2,537 :508$802 r$, mon-
tando os peculios exhibidos a ' réi s ... 
98 :505$117. A média das alforrias foi de ' 
í31$OOQ, Existiam na provincia 60.247 fi
lhos livres de mulher escrava. 

, 
AGRICULTURA, - A principal, quasi 

exclusiva, era a do café, cuja s,afra foi 
pe·quena em 1887. A do anno vind()uro 
seria ab~ldante e a s plantações novas 
c. ram em grande. numero. Havia o maior 
empenho na introducção ' de br.aços li
vres para a colheita pendente. Espera
va-se em junho de 1888 a entrada de 
20.000 immigrantes. '" 

Começava-se a sentir a necessidade de 
variar de cultura, deixando-se o exclu
sivismo do café . Pensava-se no trigo.' 
e no fumo, mas a cllltura da videira des-

, 

envolvia-se de modo apreciavel. 
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Por eSS,a oceasião o dr. Luiz Pereira 
Barretto, <>l'cedendo ao appello do go-

• • • -verno, apresentou lntereSlsantIsslma ex~ 

'l1osição, que o presidente qualificou de . . 

:trabalho importante mere<:edor de di-
",ulgação para lição dos agricultores. 

, 

Além do municipio da capital anti e a 
;cultura da videira e fabricação de vmho 
,era apreciavel, os municipo$ de T!eté, 
,Mogy das Cruzes, Sorocaba e Cunha 
.en~regaram-se á \mesma<:ultura com 
grande confiança no exito da produc-. . 

,ção. Na capital, o cidadã,o dr. Braulio 
Orioste possuia na estação de Agua 
Branca uma plantação de 60.000 pés de 
videiras; a fazenda do Morumby ele Ber
s,ardo Diedrichsen tinha 50.000 pés e 
.urna producção annual de 120 pipas de 
vinho; a do Tremembé .pertencente a 
.Carlos Muller, cOm 50.000 plantas e pro--
,ducção de 200 pipas; seguiam-se outras, 
menos inlportantes; em todas essas fa- ' 

-:zendas predominava quasi exclus'ivamen
',te a luva Isabel; experimentavam-se ou
tras vari edades: o processo de fabri~a-

. -ç.ão era rudimentar. 

Em Tieté existiam cerca de 200,000 ' 
pés de videiras sendo o principal pro
ductor de vinhos o capitão Antonio Cor
rêa de Moraes Silveira; os preços por 
decimo eram de 22$000 ( vinho tinto) e 
de 32$000 (vinhQ branco); o vinho de 
outras uvas alcançava 35$000 a 50$000 . 
Em Mogy das Cruzes o maior cultivadO!' 
era o t enente coronel Antonio Mendes 

.da Costa. com 70;000 pé.s de uva Isabel, 
producção de 160 pipas de vinho ao pre
ço de 200$000 (tinto) e 400$000 (branco). 
Em SOfocaba os maiores' cultivadore~ 

eram. ' os s rs . Vicente de Ol·iveira Lace;-
da (60,000 pés) e Francisco José Speers 
(50.000 pés); ao preço de 160$000 a pipa , 

Em . Cliühaa cultura da· videira desper-
tára 'enthusiasmo, escolhendo os plan
tadores . bôas espeeies e repetindoexpe-
ri ene ias da respectiva lavoura. Já exis
tiam la vouras. com 12 pipas de produc-

• -_çaq, 

PRIVILEGIOS. Tinham sido C011-

cedidos os seguint es ; - para explorar 
carvão, chumbo, ,ferro, e 'zinco, enl Uba-' 
tuba; para explorar ouro e outros mi
neraes, em Apialhy; para explorar ·car
vlio em Tieté; pendiam de solução re
querimentos para exploração de diaman-

, , 

tes e pedras preciosas em varios . pontos 
da provinda. 

. EXPLORAÇAO GEOGRAPHICA R 
GEOLOGICA. ~ Continuavam . os tra-

• 

balhos : de explonação. A triangu.Mação 
fôra estendida a té a cidade de Capiva
ry. Estavam já levantados os rios lta· 
pet ininga ·e Paranapanema. Os trabalhos 
iam receber ma·ior impulso, como ~r:; 

• llecessano, 

ESTAÇÃO AGRONOMICA DE CAM
PINAS. - Achava-se em via de condu-
são o 
lhos. 

"redia destinado aos seus traba -
• 

{'DMMISSAO 
VALLE DO 

, 

DE TERRAS Nn 
PARANAPANEMA. . ... 

Rra evidente a utilidade dos trabalh(), 
<le · medição des tas terras. Que se reali .. 
savam numa zona fertilissima. 

TNSTRUCÇAO PUBLICA, - Ao ~o, 

111ar a administração a presidente 
~chau em 'seu inicio a reforma de abril 
' le 1887, para cuja execução fôra expe
,tido o regulamento · de 22 de agosto ,1" 

I ':'lleS-mO anno. · Parecia, entretanto, Q.ue !l. 

,'eforma não attingiria o objectivo de-· 
·' ejado. A direcção do ensino dividida 
entre a administração e o Conselho SIÍ
',erior indicava a conveniencia de ser 
-emunerado o trabalho do conselho. Não 

. . 
havia no interior pessoal . habilitado em 
numero suHiciente para em todas as lo
calidades ser realidade o conselho mu 
'licipal ou distríctal, 

'" fiscalisação do ensino fôra tirada 
das mãos de um só inspector, com ac, 

' ção restricta, . e ' entregue a !Im ' 'COfl:S~- _ 

lho com ingerencia em todos os assum" 
~tos da instrucção local. . ,. 

, ' . 
As municipalidades não correspondiam 

~o elevado intuito ,do legi·slador, e ·Ie-
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vantavam d'ifficuldades á installação 'do ' 
conselhos. 
- A educação do povo ' girava em es 

. phera muito acanhada. Os conselhos 10-
caes de ensino :não eram eleitos·, ou não 

- se lns'ta1lavam ou não iUllccionavam re~ 

gularmente. • 

Anteriormente, por lei de 22 de março 
. de 1874, já haviam sido creados conse
lhos municipaes de ensino, sem resulta
do. De modo que a experienCia foi con
traria á existencia de taes conselhos. 'I. -
novamente postos' ém pratica. O int e-
1'ess'e do ensino continuava sacrif{cado 
por questão de pequeno alcance. 

Constituiam excepção honrosa, os COIi.

<e1hos que d esempenhavam seus d ev~-
• 

res legaes, t ão import an t es, na íiscali
.ação e desen volvimento do ensino local. 

O ordenado do professor ' normalista 
era de 900$000 por anno'. Os normalistas, 

• • porem, que pres t assenl exame elas 111 a-
tt:rias accrescidas ao progranl1'n~, em vir-, . 
tude da reforma, teriam o ordenado an-
nual de' 1:200$.000 rs., que, em dadas 
circumstancias, poderia ser de 1 :500$000 
t" s. para os novos candidatos ao ma
gisterio. 

O presidente sustentava que só da es
cola normal poderia sahir pessoaJ -idoneo 
para preenchimen to .das escolas. A re
fo rma do ensino não estava produ iindo 
rtsnltados satisfactorios. O pr';blema da . . . . 

~nstrucção pu blica continuaria ainda a 
ser, :"e por longo tempo~ a preoccupaçãn 
dos homens publ icos da provincia. 

Fôr.a'· ! expedido o regimento interne 
das escoias; o fundo escolar ainda não 
estava constihlido, porque o imposto de 

• • • 
capitação dependia de lançamento. 

A reforma offerecia margem, entretao· 
to, para novos es tudos; e desses estudo, 
sahirrá; sem duvida, tl2.na ' proposta d ro 
lei mais"' j>erfe'ita, com '0 'fim de dotara 
proviM-ia '''d'e um .serviço meÍlOs defei
tlf6~o,. . e 'que' s·e·' approximasse o mai s 
possivel da perfeiçã'O effi, 'assumpto de 
tanf:0k.'r,elevo;. .:. cOflip .:éd:;ess ,e de serviço 
public9 da , jns~rucçãb popular. 

t 

I Na Escola Normal estavam matricula-
I dos 116 alumnos no 1.0 anno ; 126, no ': 
I 
I 

I 
; 

. 
segundo; 65, no terceiro; nas aula s pre- · 
paratorias, 41; nas primarias . annexaS,5 
95; total, 443 alumnos de ambos os se-
xos. .. 

O Lyceu.do Sagrado Coração de Jesus, . 
s'Ob a direcção dos padres .salesianos, 

, . . . 

contin,uava a prosperar. Funccion~vam . 
ma,is ' duas aulas prim3:rias, a classe . de ' 
musica, COln 43, instrumentos, começa·, .. 
ram a trabalhar.as officinas de pintura.. 
e douração e estava prestes a ser inau~ ' , . . 

gurada a . typographia do Lyceu. O ' nu
merei <le a lumnos era de 260 externos ; .. 

• 

procurava-se augmentar os dormitorios 
de mais 40 leitos, e o numero de ex-' 
ternos seria elevado a 380 alumnos. 

Em· Taubaté, ins tallara-se o Instituto· 
Taubateano de Agric.ultura, Artes e Oi· · 
fi dos, a 1.' de janeiro de 1888, frequen
tado por alumnos externos e internos .. . 

O curso · era' d.e. instrucção primada, .. 
·cathecismo., hygiene, civilidade, gymnas~ 
tica, com duasofficinas, marcenaria , e, 
sapataria. Havia aula de musica vocal e 
instrumental. Era -obrigatoria a aula pra
tica de' horticultura . e agricultura.. O . 

i . . • . 

Lyceu era lpant jdo por uma a ssoci~çãQ ' 

de 480 pessoas pagando a mensalid.ade . . 
de 1$000 rs . . .o Inst itu to devia 7 :OOO$()OO' . . 
rs., gastos na installação. 

O Instituto de D, Anna R.osa,funcclo-, 
nava na capital, no Convento do Carr'no .. 
Era frequentado por . 102 . alumnos. Man-
tinha var ias off icinas e projectava a' ins-
tallação de out ras. Em Guaratinguetá . 
estava em construcção o Collegiode N,. 
S. do . Carmo, sob a direcção d9 padr ~ 

'

I João Filippo, e para breve seria a ina ... u
guração. 

ESTRADAS DE FERRO. ~ A Com. 
panhia Sorocabana fôra auctorisa'da a.' 

. 
compra r ' tres carros, Utll de ·' 'p'r im~lra; 

dois :' de seguüda classe,' por " 22 :OOü$OOI} 
r 5. ; a abrir ' em ca·racte·r .· provlsorio "0',. 

prolongamento de Conchas . e ' Pyram
bóia; a fazer as obras projectadas na. 

I estação .de S '. Paulo e Barra Funda,. 
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Celebrou-se contracto para 'prolonga-
• 

mento de Botucatú ao rio Paranapane
ma, na fóz do Tibagy;' este prolonga
mento era de 350 kilometros, mais ' ou 
menos. 

Altuana, tivéra approvada a lista no
minal dos seus elnpregados e respectivos 
yencimentos, c. as modificaçõe$ de Tai
pas, que solicitára e fora\Il. or.ganisadas 
de combinação com. as outras estradas 
de ferro da provincia. . 

.. A ~io Claro obteve. apprOvação do, 
seus ,horarios entre Jah ú e Rio Claro, 
duas vezes por semana, terças-feiras e 
sabbados. 

• 

O ~ama1 Ferreo do Rio Pardo obtive
ra approvação do novo horario. 

A Mogyana, concluida a. ponte sobre 
. O rio Grande, obteve permissão . para 
trafego provisorio na secção que vae da 

• 

cidade . da Franca ao porto do J aguára, . 
no mesmo rio Gra·nd e. Fqra assignado 

- . -- . . 

ternp os , vinham entorpecer sua marcha._. 

A compa~hia estava· animarla do ' espi-
• 

rito progressista qUe em 'tudo s·e ma'll" 
festava na <:apita'l e prov>ncia de ' ,S" 
Pa.ulo. 

A 9 'passagens ' custavam 2001's. por' 
pes $oo.a , Ima·s o pr-esi,den;te 11,otOU que ', 

custava-m o' m esmo as viagens 'da Li- ' 
. ber<lade á Ponte Grande e do largo de' 5 .. 
Bento á Luz, &endo certo que esta ultima. 
era ci.nco 'vezes nlenor que aqudh . 

A {O'ompanhia' São Paulo-Santo Amaro • . 
fôra audorisada a elevar ·as taxas . de 
pas,sagens. A companhia Ferro Carril. de .' 
Itatiba obteve app rovação para o seu 
serviço telegra'phico. 

ILLUMINAÇÃOA GAZ DA CAPI-
·TAL. _ O se rviço proseguia sem recla-. 

mações . 
MONUMENTO DOYPIRANGA. -

• • 

Ad·iantavam-se a,s obras do· monumento. 
Com o auxilio de 300 :OOO$OOCi " s. votado 

.. 

contracto ,para con'sotrucção dos ramaes pe1a as sle~mbléa' ~provincial a cons trucção. 
' . . ' . ' . 

de Mogy-Guassú a Espirito Santo do Pi- ·dentro ·e'mpouco .chegaria a seu termo,. 
nhal; de Amparo á Ca'pella do S. Bom Foram a»provamas as plantas da ave- ' 
Jesus de Monte Alegre e da mesma nida, que, partindo do monumento, fos s,e 

.. . . -
cidade de Amparo ao bairro dos Silvei- em Ji.nharecta á Matriz do Bra;,: com" 
ras; tinham sido approvadas as plantasdes'ejara ~ impe'rador' d. Pedro. 2,~, ~",ando 
e . typos . de óbras de arte no meSmo ;veiu a S. Paulo, em 1886. . . . . 

prolo;"gamento de ' Mogy~Guassú a E. S. : LOTERIAS EXTRAORDINARIAS . ...... 
• 

do Pinhal. . ;Foram orga.nisad.as duas· Com o b.enehcio· 
O cústo kilometrico era de '14 :788$34 0 :de 50 :000$000 'rs.,cada uma, ,em fa,vor do, 

rs., o que provava a eivdencia a reduc- : Lyc.eu do Sagra.do Coração da c;~pita,l· < 

ção dos preços de cortstrucção (com- '! do CcdJegio. de N. S. do Car.mo de Gua-, i . , ' 
• prehendído material rodante) nas estra- , ratlllgueta . . 

- , . . . 
das ' de ' ferro de um metro entre trilhos. . ABERTURA DE CREDITOS. ~ Aibri-. 

• • 

,CARRIS ' DE FERRO .. - Proiecta-
vam-se nOvas linh'as de bondes na ' ca~ 
pital' 'da provincia: - rua Aurora; São 

- . . , 
J óão, ';Campos Elyseos, Bom Retiro, Luz. 
Pary, ' Bra~ 'e Moóca, Vinte e Cinco de 
Março, Quartel, Ipiranga,' Gloria é ' mo
dificações na de Santa Cecilia. 

'A "êoinpanhia . pediu determinação ' de 
. uma a'reá" privÚegiada para que ficasse 
.. . . 
habilitada' a satisfazer as aspirâçõ'es dos 
habitantes dos novos bairros, et , pudesse 
caminhar tranquilla, alfa,stando preten-

. çÕes . desarrazóadas; qu e, ' de 'tempos '· ,, " 

, 
ram-se n o. valor de 158 :000$000 r5 . para. 
obra·s publicas. 

OBRAS . PUBLICAS. - Foram ,ex'C" 
cutadas· 111u ita s .obras e-m es tratda s, pon 

tes, :matrizes e · outros ,edi,ficios, arvuI- . 

tando a r.estaunação da pon te soh"e o rio· 
. ParaJhyl,a ,e'\Il Guaratinguetá, . na impor -o 
tançia cle IS :360$;;50 rs. . . . 

'COMMI~;'SAo.DET,ERR.,AS E CO~ 

LONISAÇÁO,- ,Co!)tinllav,am' os' traha-· 
. lhos a cargo . doeng~nh'eiro .. Joaquim. 

Rodrigues Antulle,s J un-ior. Foram ·!e.valP, , 
ta das planta s de mais. ·d.e , 50 · s itios· · enl, 
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lS~nto A.maro, Luz, Sé, Braz, Consolação 
. e S. Rernardo. 

. O presid,e'llte 
.devia facilitar' a 

r econh,e'cendü 
legiümação de 

qu·e. se 
dir'e-i,tos 

• 

"aos otcupantes de terT'as, ['eso[ve-u at.t+en
d:er pedid'os .com Ihe:Il(evoliepdiQ con.ce-

. dendo tambem p'i"ürogação de prazo para 
,o eÜCef'ra'111,ento dos processos. 

De dezembro de 1887 a março de 1888 
,a c.otll'lui'ssão l'evantou ,as p'!,anta,s do IlU

deo consdhdrü R.odrigo Si[va; concluiu 
O'S s<:us trabalhos e'm Agua Rr:anci!, 

-,lllediu ,f,erra's ·cedidas paTa o lludeo Ri-
-beiráo Pires 'e eJGplorou para reconheci-
"lTIofmto as 'terraS! ,entre S. Bernando- e'
: Mogy das Cruzes. 

Nüs qu-a,tro 'lne.ze·s dôcolrddos distribui
ram-se 38 lotes e havia pedidos de mais 
34 nos varias lludeos 'coloriiaes. 

A ·.coDlmissão proj'e1ctou e .orçou cons-
o tr-ucçõe's de varios ty\pos que" devesse1u ' 
·-servir a vadaldos f,i'ns nos nu.deos exis

t'entes. A collocação d'e co~onos "indos 
· da Europa fazia.·se -CaIU ·exito, ernhóra 
nos nudeos já não existissem lotes dis-

• • ·'ponlvelS. 

As· colonias mantidas !pelo governo 
· geraJl tinhoa'm recebidO" 481 i'l11'l11igr<antes, 
· distribuidos pelO"s nudeos: -- Pa'riquéra
assú (Iguape); SenadO"r Antonio Prado 
(Ribeirão Preto); B:\rão de Jundiahy 

· (Jundiahy) ; São Caetano, São Bernardo. 
e Ri'bei·rão Pires (C2lpital). 

O ..preúdenk decreveu long·a 'e nünu
,ciosamente o lelstado. ,dos nudeos colo·· 

niaes, estudando-os sob todos os aspe
,ctos e apontando a necessii-dade de serem 
'feitos ·bons cam,inhos e estradas) nãü só 
· de·rttro dos' nudeos, ma's tlarnb'em ligan
do-os aos mercados proximos; de se lhes 

,dar escolas, serviço medico e pharma-
• , 'ceutwo. , 

• Il'vfMIGRAÇAo. - Era o grande em· 
· penho da época a introducção em larga 
e·sca'1a de braços ertrangeiros; governn 

,·e particulares esf.orçavam-se eln' acção . ' , . 
conJuncta pa'r.a ell1grossa'r a corrente lJm_ 

:mi:gratoria. 
. ü governo ·.e·stava auctorisado a con- I 

tractar a introducção de 100.000 colono., 
'europieus ,e em vi1rtuded,essa auctof,isa-

I ção, o ,p·r.eBident'e ·contractou <oom a So
I ciedade· PromotClf'a de Immigraçã<Y a 
i vinda de 60.000, até fins de dezembro de 

1888 . 
T.odos os colonos 'encontravam col!oca

ção fadl, dirigindO"-Sie' de !prefer,encia ao 
oeste já afamadO" pela fertilidade dosólo. 
O preside.nte lé'i'fIbra<va que nas terras 
depauperadas s,eria difficil a permanencia 
dre ·coilonos 'e'UfopeuB; ,e que não co·nrvinha 

contra'ria.!l·os na pr'ôferencia 'que daV'.aim 
a certas zonas·. 

.o fazendeiro :p<ligava 10$000 por mil 
pés e 300 rs. !por alquei-r·e· de 50 litros 
pela, col,heita do·s f,uetos. Os eo,O't1os h",-

• 

bitavam Imodoe·sta-s caBas) 
dos .outros. 

O presidente fôra examinar alguma~ 

de·s·s:as fazendas em que se ins.taHavam 
as .noy.a~s cotonias 'e ,imp\r.ess'Íonáflal-secQ.m 
o bom ar'f'anjo dos ut,e,nsilios do colono 
e com a ordem e asseio das modest'ls 
habitaçãe·s. 

Os immigrantes, italianos em· SUa ge· 

nle'ralidade, eram laboriosos e dedicavam
se a todos os mistéres ·neces'Sarios á 
vida. VivÍla,nl 'contente,s e ti'nham habitas 

. pacifi.cos. 

A lavoura tinha confiança uo.s sa·cri.fi
cios que a provinda estava· fazendo Cln 

s'eu :proveito 'e pedia mais braços. 
Er,a prledso, ·entretanto, refleetir que 

\]m dia o colonO" desejaria s'er proprieta:
rio e então dar-se-ia o faeto de sahir 
eUe das fazendas p.am as suas terr<lis, 
pelo que a prudencia e a previsão man

davam ·que o faz·endeiro fa:cilita,sse a 
compra de tereas nas proximidades das 
fa2Jenda's, p'ar'a ter perto de si o serviço 
do colono . 

Est·e a'speloto do problema - "; \ nao escapou 
á visão dos .goY'ernantesd.a provincia', e 

foi estudado com vivo inter·ess·e. 

De 15 denovem:broGe 1887 a 20 de 
abril die 1888 entr·aram na prov',incia , 
25.060 immigrantes que custaram .....• 
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1.252 :900$500 n., impOTtancia de pas sa
gens . 

•. Computando o numero de immigrante , 
cusllea<los pelo gov.erno geTa'l, as entra<las 
·de·s<le 1882 até 20 <le ",bri! de 1888 ere
_m-se a 92.244, 'e' à despez'a tinha sido 
·de 1.960 :454$250 r s. 

NUCLF.oS COLONIAES. Acha-
vam-se inst",llados os das Canuas, ao 

,'norte da p'rorvincia·; e O do Cascalho, no 
oe Slte; ~bos prospe!ravam c-om a cultut"::t 

-de ca-nna-s 'e çer eaes, IC' ens'a'Ua-vam-se 
'plantaçõe'sde v,de'i ras, centeio, cevada e 
ca·fé. 

O presidente lembr"wa a creação d e 
.-mai s 3 "nudeo"S ao norte da 'prov i·ncia: 
entre Jacare>hy e Taubaté ; ·entre Roseira 
·e t.ruzdro; e 'Ü t'erceiro no ·extr,emo da 

• • 
"pro'VmCla. 

O problema fi.cou sem solução dev ido 
a ter·em calni'nha<io vaga;rüs3Imente as 
'negociações "entne' o governo e pa~rticu'la

T·e S. Nã:o ser.ia · po·ssive1 fundar nucleos 
'em todos os 'municipio-s; ,e as grand:e;g 
fazer.das não poderi"m manter o seu r·e
·aime'n actUia~ do ·traba,lho sem 'riscoóe· s·e 
b 

compromettereJm. 

E' tempo, diúa o Ipr·e-sidJ e'nte, é te·mpo 
de cuidar O fa,zendei'roem d esmembrar 

.Q sUia P1'oopr.ied"de lem leites para se'rem 
"vendidos 'aos pequenos' culti.va.dore:s; da· 
-ráo a·ssim valor 'aos lotes que' r,es,erV3.Jre!m 

para ·si e terão perto os trab"lhado1"es 
• :n'ec es·g.arl-Os. 

Ess'a obra de· ret<l'lhamen to, ou me}hor 
·dito, de c~l{)nisação das grandes fazen
. das , ·não s'e-ria' par·a já, ,ma'sl na. ent'ender 

• 
·do porles idente h:wia: de s'e dar . como ne-
cessida<l'e de futuro; e 's6 falltava apjp3.
recer propdeta:ri,o t1e-soluto para em'pre · 
"hendera grande ohm. 

THESOURARIA DA FAZENDA. -
As despezas realisadas durante o pri· 
meir~ trimestre do .;;<ércic io de 1888 

" 
' •. subiram a 2.972 :734$400 r s.; as r endas 

> escripturadas no exercieio de 1886 a 1 

UJ887 (L° de julho de 1886 a 31 de ma r-
-~:~;:'-
,.,:-,' '-
-.-. '- -_,o __ -,,-,"-.. _c·:' , 
• ... >. , . 
"" '/" ' \,-.' ...•. o-o 

ço de 1888) eleva ram-se a 3.208 :160$ 
r5. e as despezas em egual periodo a 

. " 

mesma llnporta~lcla. 

F INANÇAS. - Sobr eeste assumpto o 
presiden te pouco tinha a dizer além do 
que já informára em seu relat or io an-

• tenor. 
A recei ta a arr ecadar pelo Thesou

ro Provincial fôr a orçada em 4.149 :000$ 
para o exercicio de 1887' .. 1888; a despe
zaordinaria- fôra fixada em rs. 

4.089 :3 18$200 · no mesmo exercicio. 
• 

A despeza "com os serviços ordina-
rios desenvolvia-se dentro da receita, 
mas ' o serviço extraordinario de immi
gração impediria o equilibrio orçamen-

• tano. 
Para enfrentar 6 custeio das des 

pezas com a introducção de braços, fi
zeram-se emprestimos, pelo que à "Cli
vida f1u'Ctuante da pr-dvincia era (ao 
deixar o presidente o governo) de cerca 
de 3.000 :000$000 rs .. 

O estado dos cofres do Thesouro 
Provincial era o seguinte, em dinheiro 

e t itulas : r eceita, 1.191 :417$935 rs.; des
peza, 1.011 :762$965 r s., saldo em caixa, 
1.144 :187$970 rs.; depositos, 176 :988$747 
rs .. 

SECRET,ARIA DO GOVERNO. -
Continu·ava dirigindo ' a .o dr. Estevam 
Leão Bourroul. O expedient e da im
portante repartição estava em dia ape
zar de augmentado consideravelmente. 

O presidente elaborou um novo re
gulamento de modo a subdividir e clas
sificar melhor os serviços das secções 
do secretario e do offieial maior. 

BIBLlOOR.APHIA. Vide a ultima pr<
.;;idencia do mesmo sr. Francisco de , 
Paula Rodrigues Alves, no regimen re
r ublicano. 

(~) Este discurso biographico foi proferido 
pelo autor no . Instituto Hístorico e Geographico 
,l_e S. Paulo, no dia 1.0 de novembro de 19l9. 
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PEDR.O VICENTE DE AZEVEDO 
nasceu em Lorena, S. Paulo, a 29 de 
junho de 1844, sendo seus paes o coro

nel José Vicente de Azevedo e d. Ma-
• 

na Pereira da Guia. 

Concluidos seus e·studos secundarios, 
matriculou-se na Faculdade de Direito 

de S. P aulo, em 1862, e recebeu, em 1866, 
o diploma de bacharel em sciencias ju
ridjcas, e sociaes. 

Em 1878 defendeu theses e recebeu 
o gráu de doutor de bórla .e capeUo. 

Em 1867, foi nom.eado juiz munici
pal e de orphãos de S. Luiz de Parahy-
tínga, iniciando 
publica . 

• aSSlm a ';,sua • carrelra 

Em 1871, o dr. · Pedro Vicente de 

Azevedo transferiu sua res idencia para 
a capital de S. Paulo de onde nunca 

mais se mudou, sendo a sua residencia 
neUa interrompida, apenas pelo tempo 

. . -. em que ,exerceu com'mIssoes politicas 

em outras provincias . 
• 

Foi presidente da provincia do Pa-
rá, 1874; ' presidiu a provincia de Minas 
Geraes, 1875; a de Pe~nanbuco 1886; 
e, finalmente, ,a sua provincia natal, 

.' S. Paulo, de 23 de junho de 1888 a 11 de 
abril de 1889. Foi presidente da ultima 

• 

camara municipal de S. Paulo, no perío-

cio monarchico. . '. 

Proclamada a Republica, o dr. Pedro 
Vicente de Azevedo que , sempre perten
ceu ao partido cons'ervador não se reti ·· 
rou á vida privada; antes, acce itando de 
bom gr!ldo a nova ordem de cousas, mui
to auxiliou com O seu prestigio, saber' 
juridico e grande pratica dos negocias 

'" ',. " . ~ 

. , 

publicas, os prim eiros tempos da implan
tação de regime n republicano. 

Em todas as presidencias q"e exer
ee'u, de ixou traços hem fortes da sua 
personalidade energica e competente. 

Tanto no Pará como em Minas Gerae s 
e Pernambuco, o dr. Pedro Vicent e d.: 
Azevedo imprimiu grande elevação de 
vistas na marcha da publica administra
ção, pelo que conquistou amizades ;;in
ceras e admiração espontanea em todos 
os m'eios sociaes , quer de correligiona
r ios, quer de ~dversarios politicos. O seu 
caracter era re cto, a sua int elligencia 
clara e o seu coração largo e ge neroso 

dentro dos limites da lei. 
Durante a sua' administ ração} deram

se em S. P aulo graves agi tações poli ti-
. 

caso Os elementos republicanos eram 

muitos; e a propaganda contra o reg imen 
monarchicocaminhava para a vi ctoria. 
Foi uma época de difficl1ldades . . 

Em 'sete legi slatura foi eleit o depu
pu tado provincial por São Paulo; tendo 
estudado as sl1mptos de grande relevan-

• ela. 
No ultimo periodo de sua vida o· 

dr. Pedro Vicente foi director cle Ban

cos e Compal\hias. 
O dr. Pedro Vicen te de Azevedo fal

I leceu no dia 5 de julho de 1902, quando. 
I ·se achava na praia do Guaruj'á, procu 

rando aUivio á enfermidade que o vieti

mou. 
Do seu consorcio com d. Maria , 

Amalia de Azevedo, filha do dr. Luiz 
Baptista Lopes dos Anjos , deixou nue 

merosa descendencia. Por occa.si.ão da 
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'sua morte recebeu a sua 
:mais vivas e significativas 
de dor e respeito. 

• memona as 
homenagens 

Os restos mortaes do dr. Pedro Vi
cen te de Azevedo repousam no Cemi

·terio Municipal da Consolação, capital 

de S. Paulo, em tumulo erguido pela 

familia. 

A municipalidade de S. Paulo votou 

-uma lei mandando' construir es·se tu

mula; mas, a familia do dr. Pe·dro Vi

·cente delicadamente agradeceu a home

'nagem que el1a mesma desejava prestar 

·ao seu il1ustre e pranteado chefe. 

• 
• • 

o presidente no relataria que apresen

tou á assembléa legislativa provincial 

no dia 11 de janeiro de 1889, assim ex

'poz o estado dos negocias publicos da 

provincia de S. Paulo. 

FAMILIA IMPERIAL. - A 22 de 
'agosto de 1888, chegaram ao Rio de re

egresso da Europa os imperadores e o 
'principe d. Ped-ro Augusto. 

O imperador d. Pedro II esteve gra

vemente enfermo, em perigo de vida 

durante alguns dias, na cidade de Milão. 

'0 presidente congratulava-se 
vincia pelo restabelecimento 
radar. 

com a pra
do impe-

ELE~ÇOES. - Realisaram-se eleições 
para preenchimento das vagas occorri

das, no senado, com o fallecimento' do 
. 

cónselheiro João da Silva Carrão' e na , 
Assembléa Provincial de S. Paulo com , 
'0 do barão do J apy: Em todas as ele i

·ções não houve disturbios a lamentar. 

O eleit,orado da província elevava-se 
a 21.664 eleitores, até a revisão de 1887. 

• 

NATURALISAÇOES. - De 1882 até 

31 de dezembro de 1888 requereram car
tas de brasileiro, 956 estrangeiros, sendo: 

em 1882 
em 1883 
enl 1884 
em 1885 
em 1886 
em 1887 
em 1888 
deixaranl 

• • 

• 

• 

• 

• 

• • • 

• • • 

de tirar 

• • • 

• 

• 

• • 

• • • 

• 

• • 

carta 

9 
138 
129 
191 
122 
89 

265 
, 13 

956 
ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIçA. -' 

O Tribunal da Relação era l?residido pelo 
conselheiro dr. José Ignacio Gomes Gui
marães; existiam 47 comarcas prov.idas, 
sendo 15 especiaes e 32 geraes; não fo
r·am creados novos termos. 

REGISTO CIVIL. - Foram remeW
dos a todas as parochias da provincia os 
livros para o registro civil que devia ter 
começo a 1.0' de janeiro de 1889 em todo 

, , 

o imperia, de accôrdo com o dec. ,i1.· 

10.044 de 22 de setembro de 1888. 
ALISTAMENTO MILITAR. - Con

tinuava seln resultados apreciaveis ,este 
• serV1ço. 

'CAP,ITANIA DO PORTO DE SAN
TaS. - A Escola de Aprendizes Mari
nheiros, sob a direcção do capitão do 
po:rto, Frederico Gu.ilherme de, Souza 
Serrano, contava 59 praças, das quaes 4 
maiores. Em 1888 a escola remetteu para 
a Armada, quartel Central do Rio, 36 
aprendizes, 

O predio escolar era particular e amea
çava ruina: Tomaram-se providencias_ . 
As' obras do caes foram contractadas 
COm José Pinto de Oliveira' & Cia., de
creto 9.979 de 12 de julho de 1888, 

OBRAS MILITARES.- o quartel 
de linha, apesar de repara-do, 'continuava 
imprestavel; as fortalezas da Barra 
Grande e da' Bertioga ameaçavam rui

na. A colonia militar do Itapura não 
prestava serviço algum á provincia ou' 
á nação. Fundada em 1856 nuri'ca 'che 
gou a ter progresso apreciavel' e seu 
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~estado sempre foi estacionario, senão de
cadente. A continuar assim, teria o mes 
mo destino da colonia do Avanhandava: , . 

-:-. ,p abandono. Séria. preferivel conver-
·ter , essas duas colonias militares em nu
,cleos agrícolas. 

INSPBCTORM DE HYGIENE.
Auctorisado por lei o presidente retirou 
2S:0Q0$000 rs. dos creditas ,de ' immigra" 
ção para dispende\-os com os serviço" 

·de hygiene ,e salubridade. 
Na opinião do presidente o serviço 

. ' 

.provincial não seria bem regulado quan-
do feito por empregados geraes:

'''Oxalá não seja em ' pura perda esse di
nheiro tirado da immigração!" , 

O presidente era de parecer que os 
.'serviços de hygiene fossem mais bem 
aquinhoados do que quaesquer outros, 

• 

A variola continuava a fazer victimas 
.. eril varias pontos da provincia, uotada· 
mente em Itú, Piracicaba, Franca, Jun
·diahy, Casa Branca e Villa Bella. Ti-- . 
:nham .sido nomeados oito delegados d~ 

:hygiene. . 
O Lazareto de variolososda capital , . . . 

. era ,mantido com zelo afim de que os 
indigelltes nelle recolhidos tivessem o 
':melhor tratamento possivel. 

O ,presidente esforçou-se pa'ra que os 
. serviços melhorassem · e o pessoal fosse 
:pago em dia. 

No nucleo de S. Bernardo apparecera 
;a variola,tendo sido tomadas as pro-

• 

videncias necessarias para evitara PrG-
-pagaçao. 

'tendo ' cessado a cholera-morhus no 
'Ohile, a·s embarcações procedentes dalli 

'. 

-recomeçar·am a ter livre pratica, o m~s
:mo se dando em relação aos· na vias pro-

. 
·cedentes da Italia, com imrtlÍgrantes. A 
variola estava em franco dedinio para 

' 0 que concorreu. a applicação da vacina 
-em la·rga escala. Achava-se na provin'cia 

. 0 dr. Henrique de Toledo Dodsworth, 
,que vien commissionado pelo governo 
.geral para introduzir em S. Paulo a 
'vacina animal. 

., 

NAVEGAÇkO. - De 1.' de janeiro" 
31 de outubro de 1888 entraram em San-, 

tos 439 embarcações de longo curso e 
\ 

271 de cabotagem; sahiram 390 de longo 
. 
curso e 311 de, cabotagem. 

HOSP-ICIO DE ALIENADOS. -
desta, precisava de reformas e augmen· . . 
to para prestar os serviços indispensa-
veis. O presidente julgava que o hospi
cio de d. Pedro II, no Rio, devia ser o , 

modelo a seguir em estabelecimentos se
melhante·s. 

Desde sua installação, 14 de maio de 
1852, a 31 de outubro de 1888, o hospi- . 
cio recebeu 2.068 enfermos, sendo 1.318 
ilOmens e 750 mulheres;. sahiram cura
dos 640; não curados 152; falleceram 
LOU e 'existiam 263, dos quaes 112 mu
lheres. 

O presidente mandou vacinar e re
vacinar 09 dementes e executar o for
mularia medico, organisado para as en
fermarias mantidas pela provincia. O 
hospicio tiuha 40 empregados, e a sua 
despeza no ultimo exercicio fôra de rs. 

. 57 :184$887. Achava-se. quasi concluido o 
, .',' 

novo raio destinado aos homens. Tor· 
navacse neces·saria a verba de SO :000$000 

• 

rs., durante dois exercicios, para que o 
edi,ficio ficasse bem acabado e com fune
cionamento perfeito . , 

PENITENCIARIA. - Era seu dire-
ctor " dr. Aquilino Leite do Amaral Cou
tinho. O movimeuto d 1.' de janeirq até 

, 

31 de outubro ·de 1888 foi o seguinte: -
existiam 175; entraram 2S; sahiram 11; 
falleceram 18; existiam 171, dos quaes 
17 mulheres. ' 

. 

POLICIA. - O corpo 
nente compunlJa-se de 

Policial Perma-
30 offieiaes . e 

. . 
1. 750 praças distribuidos por . . 
pela Companhia de Urbanos 
e secçãi de Bombeiros. 

" .: . 

esse corpo, 

da Capital. 

A policia usava as espingardas, Com-
, - _. " ' 

blain e Minié. A disciplina e moralida-
, , "', , ' ; ' " 

de do Có'rpo eram satisfactorias. O qUar-
-. - - " '-

tel necessitava de refonnas. O preslden'te 
emprehendeu a construcção de umedifi
cio proprio para o quartel, o que foi 
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feito no Campo da Luz, em fre nte á Pc· 
• • • 

n1tenclana. 
O orçamento apresentado 'pela Dire· 

ctor.ia Geral de Obras Publica·s subiu a 

360 :000$000 r s. O qu-aí" teI fo i construido 
por secções, com eçandô pela ala que faz 
frente para a rua da Luz e esquina com 

. 
a rua dr. Joã o Theodoro. A despeza com 

• • 

essa primeira ala fo i de 160 :000$000 ,-s. 

Fôra extincta a 'policia local,. pelo qu'; 

o Corpo ' de P erman entes dava os des· 

tacamentos qu e a nt es cabiam áquella. O 

Corpo de Urbanos ti n!]a 230 guardas , 
. 10 sargentos, 1 alfer es e 1 commandan
. te; a secção d e Bombeiros dispunha d<. 

30 praças, I comman dante e 2 sargcn
. tos -o 

. 
SEGURANÇA E TRA NQUILLIDA-

• DE PUBLIC A. - A t ranquillidade ' pu-
blica era geral em t oda a provincia d e
vido á inclol e pacif ica da população. A 

segurança publica era uma ou outra vez 
quebrada por crimes, que constituian1 
-cxcepção n o m eio paulista, onde a civi
lisação bastante des envolvida já, não 

i madrugada de 6 d e dezembro de 1888' 
. fa lleceu no quar tel de linha da' capita l,. ., 
onde s·e a chava detião, o commendador 
Anton io José Nogueira, ' que nesse 
l.no d ia devia seguir para Banana l 
de r es pon der ao jury. 

S eu g e11l'o ' Antonio de Macedo 

mes-
af im. 

-nao-

poude ser pr eso . Foi durante essa pre- · 
sidencia ,qu e se dera,m os. nlotins chama~" 

dos da noit e de 24 de novembro (1888) .. 

E porque esses motins tiveram gran

de repercussão em todo o paiz e foram. 

até considerados como prodromos . do, 
. 

acont ecimentos, qu e mais tarde derrub.a·· 
• 

r ia1n .o r eg imen m-9narchÍco, .implant.an-· 
do o republican o, para aqu i se trasla -. . 

, danl as peças off ic iaes, que "escla,reGem 

:;e rfeitam.ente a g.ravidade dos r efe-r idos . 
• ;notm s : 

"Cópia - 1." Secção - Secretaria . 
da P o licia da Provincia de S. Paulo, 

C111 23 de novembro de 1888. - Hon~ ' 

tem, ás Ia h or,as luais ou menos da , 
• 

! podia impedir, de todo, que se dessem 
noi t e, fui procurado, na Secreta ria" 
ela P olicia, pelos doutores J uvenal. 

Parada, Depu t ado Provincial, e factos isolados , perturbadores das r ela-
ções de direito. 

No d ia 19 de julho de 1888 ' o coronel 
Ped:ro Ramos N ogueira e o engenheiro 

José Caetano H orta Barbosa foram as-
• 

sassinados de emboscada ao chegarem á 
casa da faze nda do commendador Anto -. 

ni" José Nogueira. . 

. 
Este crime abalou 
• 

profqndamente a 

sociedade ' paulista, pois. se tratava de 

gravissimo a t ten t ado praticado contra 
pessoas de desta qu e socia l. O presidente 
tomou toda-s as pr ovIde nci as para serem 
descobertos, proces-sados e punidos 

as sa ss inos au ctores 'de t ão barbaro ' 

licto. Foram indi'gitados auct ores o 

ferido commendador Nogueira e seu 

os 

de ' 
re-

so-
• 

brinho e g enro An tonio Nogueira _ d e 
Macedo, . 

, , 

• 

. As diligenciás foram pessoal'mente di· i 
rigídas pelo chefe de polIcia dr. J os€: 

]oaqulm CardosQ de Mello Junior. Na 

.. 
Oliveir a Campos, advoga do, q:Je 

vinham ,rec1a m a r providenc ias ' so
bre uma barbarid,ule que se 
acabava .de praticar á vista des- ' 
ses Cava lheiros e de muitas outras 

p essoas, na ru a da Espera nça; . um 

ca det e e varia s praças do 17.' B at a -
• • 

Ih ão de Infanteria haviam horroro' 

same nte espancado o urbano randan

t e c1aqu ell a rua, e, depois disso, o 

t inh a m levado de rastos, até o · quar 

t el ele lin h a.. ondecollservaram-n 'o" 
preso. 

S enclo o quar t el nas immedi ações. 
-da S ecre tar ia , dir igi-me ' para all i, e ll 

• 
In'esmo, acompanhado unicamente de 
uma das m inhas ordeilallças, no Iq; 

t u ito de verif icar o que se acaba v~ . 

de passar. L á chegando, perguntei á 
se n t in ella da guarda si podia entra r 

e imm ediatameste falar ao ' oHicia!. 
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de Estado Maior, e, como se me ti
vesse respondido affirmativamentr, 
penetrei no pateo pela porta aberta, 
ainda absolutamente só, e dirigi-me, 
ao official que na occasião me foi 
apontàdo, .corria sendo aquelle que 
prü.curaya. 

No pateo, e á pequena distan.cia 
do portão de entrada, encontrei já 
o major commandante de Urbanos 
que fôra reclamar a praça de seu 
commando, tendo occasião de saber, 
des,de logo, que o guarda (lffendido 
havia sido transferido dalli para a 
respe.ctiva estação. 

Fiz então constar ao official de 
Esta1do, -en1 termos cortez·es, a-razão 11 

de minha ida ao quartel, expondo
lhe os factos que me t!'nham trazido 
ao conhecimento os dois .cidadãos 
ha pouco nomeados, e declarei-lhe 
Iquecontava, fo-s.senl, como de C03-

tume, tomadas medidas energica, 
por parte do commando do corpo, a 
queIn pedi fizessem sciente da minha 
reclamação,para reprimir desacatos 
da ordem do' que acabava de con
summ,ar-se. 

Não ·sahi,em todo o tempo da 
minha estada no quartel de linha, da 
mais-, severacorrecção_; ,isto não obs
tante a attitude insolita e provoca
dora que, em relação a mim, manti
nh,"m individuas á paisana,que de

pois soube' serem cadetes do bata·, 
lhão, os quaes por vezes interrorn-

" 
perarn com, apoiados e não apoiados 
e outras mostras de desrespeito, as 
attencio·sas reclamações que estava 
a fazer ao official maior, represen
tante, no 'momento, da autoridade I 

do commandante. 
• • 

Com a promessa de que serIam In-
continenti tomadas as medidas por 
'lniln rec1anladas, retirei-nle para a 

I · Secretaria, em .companhia do major 
commandante de Urbanos, que pre
senciára todos esses factos; 1'eser-

vando-me para hoje pedir a v.' excia. 
as lnais providencias que me 'come
çavam a pa'recer indispensaveis á 
manutenção dd rlisciplina ,daquella 
corporação. Nada mais ide nota vel 
se deu então. 

Com o oHícial de Estado, a prin
cipio' com o official de ronda, de
pois,e ultimamente com '0 Capitão 
Eugenio de 'Mello, servindo de fis
cal, que viera ,saber do facto, ne-

, 

nhuma palavra troquei que pudesse 
signi'ficar of,fensa á dasse militar ou 
a qualquer dos seus membros, 
·da o mais susceptivel. 

Ao sahir, as phrases trocadas 

• aln-

en-
tre mim e esses officiaes foram ain
da as mais amistosas. 

Depois do que acabo de expôr, bem 
vê v. excia., havia ·de ,surprehender
me extraordinaria e desagradavel
mente a leitura de um artigo publi
cado no Diario Popular, folha de< 
tarde, e assignado por 19 officiaes. 

elo 17.' batalhão. 

Não sei que mais estranhe nessa, 
peça, si a violencia desprepositada 

do ataque, si a inexactidão com 
que propositalmente são narradas to
das as occorrencia-s-. 

Vejo-me cmbaraçadissimo, cbnse-
• • gUlntemente, para contlt~uar a exer-· 

cer o alto e espinhoso cargo com que' 
me honrou a confiança do GovernO), 

e no exercicio dó qual tanto se ha. 
• dIgnado distmguir-me v. eXCla., em-, , 

quanto permanecer nesta Provincia () 

17." batalhão. 

o conflicto 
• póde-se tornar gravls-

simo, de um 1110111ento para outro~ 

Levando estas lamentaveis occurren
cias ao alto conhecimento de vossa 
excia., agua-rdo tranquillo as ordens 

• • 'q'Je se -dignar transmJttlr-me., 

Deus guarde a v. excia. Illmo. e 
exmo. S1'. douto'r Pedro Vicente' de 
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Azevedo, M. D. Presidente da Pro
vincia de S. Paulo. 

O chefe de Policia, 

José Joaquim Cardoso de Mello Jr." 

Accusado este magistrado de haver in
vadido, á noite, o quartel de linha, acom
panhado de uma grande multidão. de . , 

. paisanos e de policiaes,'~ sem respeIto a 
sentinella e á officialidade, dirigiu-me 
elle o seguinte off.icio: 

"Cópia - l.' Secção - Secretaria 
da Policia da Provincia de S. Paulo, 
em 24 de novembro de 1888. - Illmo. 
e exnlO. sr. 

A maneira por que a Provinda de 
S. Paulo, desta manhã, e sob a epi
graphe Questão militar, transcreven
do a publicação feita no Diario Po
pular ·de hontem, pelos oHiciaes do 
17.' batalhão de Infanteria, narra o 
oecorrido na noite de 22 em o qua"
tel de linha, e () meu procedimento 
nessa occasião, força-orne a dize: a 
v. excia. duas palavras em addita
mento ao meu oHicio de. hontcm 

:«;, absolutamente inexacto, affirmo 
a v.excia., sob a fé de cavalheiro, 
que houvesse' eu penetrado no quar
tel sem avisar a respectiva senti-

nella. Descendo do carro que me con
duzira, acompanhado unicamente de 
uma ordenança, foram es tas as phra
ses trocadas entre min1 e a s,enti
nelIa da guarda: 

- Camarada, está ahi o oHicial 
de Estado? 

- Sim, senhor. 

- Posso 
- Póde. 

eutrar e faUar com elle? 

:Dando esta ultima· resposta, a sen
tinella afastou-se para me dar pas
sagem,e eu penetrei no pateo do 
quartel. encontrando logo após o of-
'ficial de Estado, que praticava com 
o major commandante de Urbanos 

sobre o mesmo assumpto que até aIli 
me levára. 

Cumpre notar: não é facto novo, 
antes frequentemente repetido, a en
trada, com as formalidades que eu 
observei, do chefe de Policia ou <l, 
qualquer autoridade policial no quar
tel, em serviço, e no interesse da 
maior promptidão de qualquer provi-o 
dencia. 

2;' falso que me mostrasse exalta
do e que dirigisse em qualquer oe
casião ao oHieial de Estado Maior 
a ameaça de pôr daqui para fOra 
todo O batalhão •. 

Nem essa ameaça fiz, nem de qual
quer modo aggredj a sentinella ou o . 

Official de Estado. 
• 

As palavras que me attribuem -
Batalhão de desordeiros e de ban

didos - só existem na imaginação 
dos signatarios da violenta publica
ção do Diario Popular. 

E todos os que me ,conhecem sa
bem que eu não fugiria nunca, pela 
mais ponderosa das considerações e 
sob nenhum pretexto, â responsabi
lidade dos meus actos. 

E' falsissimo' que eu tivesse in
vadido o quartel, acompanhado pelo 
major de Urbanos e por grande nu
mero de policlaes. 

O commandante de Urbanos acha_ 
va-se já no ,quartel, quando cheguei. 
O polieial unico que me acompanho·l. 
unico, note ,bem v.· excia' J foi unIa 

das minhas ordenanças, e essa mes
ma ficou do lado de fóra, na rua. 
junto do carro da policia. 

Não transgredi, pois, o art. 6." do 
Regulamento da Guerra, com ou sem 
as aggravantes que a Provincia en
xergou no meu procedimento. Si a 

• 

imprensa séria, a que pó de reivindi-
cara direito de dirigir a opinião;' ti
vesse mais. cuidado no formular ac
cttsações contra a autoridade, teria 
notado que.· ·exmo. senhor l ' é antes 
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de tudo inverosimil a versão a que 
-está dando curso sobre as occurren· 

• cias da noite de ZZ.· 
iDeus guarde v < exc;a. Illmo. e 

~xmo. sr. doutor Pedro Vicente de 
Azevedo, M, D. Presidente da Pro-

• • 
.Vln·Cla. 

o chefe de Policia, 
José Joaquim Cardoso de Mello Jr." .. 

Seguiram-se os motins da noite de 24, 
que vêm fielmente narrados neste outro 
offieio: 

"Secretaria da Policia da Provin
cia de S. Paulo, em ZS de novembro 
de 1888. 

Illmo. e· exmo. sr. 
Conhecida hontem na capital a de .. 

liberação que tomára o Governo de 
• • 

fazer retirar desta Provincia o 17." 
batalhão de Infantaria, boletins ano
nymos, profusamente espalhados pela 
cidade, convidavam os cidadãos. aqui 
residentes, sem distincção de classes 

• 

ou nacionalidades., a reunirem-se á 
noite no largo de S" Francisco, para 
dahi, incorporados, irem despedir-se 
da officialidade da referida corpora .. 

.. çao. 
• 

A's 8 horas, não havendo sido an
tes em consequencia da . chuva que 
sobreviera, 300 ou 400 pessoas, sa
hindo do ponto indicado para are" 

.~ . . 
unlao percorreram as pnnClpaes l'ua.~ 

da cidade, dando vivas á Republica, e 
ao 17,· batalhão e morras â Monar
chia, aO Presidente da Provincia e 
ao Chefe de Policia, cujos nomes. 

• 

certo grupo, composto de individuos 
de iniima classe, cobri" dos • 

maIS 

baixos insultos e improperios. 

Podia citar a v .excia. os nomes 
dos cidadãos que caminhavam á fren
te dos manifestantes; lnas reservo-· 
me para fazel"o á vista das peças do 
rigoroso inquerito a que se está pro" 
cedendo. 

No percurso, diversos oradores fi 
zeram-se ouvir, incitando 'Ü povo á 
revolta contra a actual ordem· de 
COUSRS e insinuando o 17.· batalhão 
que devia tomar parte no movimen
to contra as vigentes instituições, 
em vista da "violencia de que aca
bava de ser victima por ·parte do 
Governo " . 

• 

Assim chegaram os manifestantes 
ao quartel de linha onde repetiram
se os discursos, no mesmo sentido e 

no mesmo tom dos que os haviam 
precedido; debandando, afinal, após 
uma fa-lla pronunciada de uma das 
ianellas do edificio, pelo mRjúr com
mandante do bata~hão, em que esse 
oHicia! dedarRra, como é, publico, 
que "agrRdecia a manifestação, mas 
só como prova de sympathiR e de 
deferencia ao Exercito, rejeitan
do"a absolutamente, si porventura 

visava algum outro fim". 

De regresso, os mauifestantes es
palharam-se pelo centro· da cidade,· 
em . grupos, continuando a vozeria 

contr,a as auctoridades e 'Os vivas á 
Republica e aos soldados do 17.'. 

A' tarde, no empenho de evitar 
conflictos possiveis entre praças dü 
batalhão e soldados da policia, vossa 
excia. déra ordens terminantes para 
qne não fosse permittida a sahida do 
quartel, durante a noite, aos solda
dos do 17.". No mesmo intuito, havia 
eu mandado recolher ás differentes 
estações as praças da Companhia 
de Urbanos, conservando algumas 
dellas apenas nas tres principaes 
ruas da cidade, para- não deixar o 
commercio durante R noite 
de gatunos, que por certo 

. -a lnerce 
não dei-

xariam de aproveitar-se da anorma
lidade das circumstancias. 

Muitas praças de linha, porém, por 
terem familiR a conduzir, prepRrati~ . 
vos de. viagem a fazer, Ol) por ou-

.. . 
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.. 
tros motivos, haviam obtido licença 
de· pernoitar fóra do quartel. 

Vendo-os em grupos de 3 e 4, al
guns populare. i·nditavam-pos por 
todos os meios para uma desforra 
con tra a policia. 

Esse proceder, ,perfido, para 
• 

qualifciaho nra,is severam,ente, 
origem· a diversos conflictos, 
quaes sahiram feridos urballos e 
ças do 17.'. 

-nao 
deu 
du.~ 

pra-

E teriam as cou-sas aSSUll1ido 111;: .. 10-
; "". ,.~. 

,res p,foporçoes, 51 lncont~nelli1 nao 

houvesse eu expedido ordem para 
recolherenl-se á estação central os 
pouquissiInos guardas que, pelo Ina

'tivo retro indicado, pernlaneciam 
ainda enl seus respectivos postos. 

Unl grupo de lnanífestantes, vol
tando do quartel, fo·i postar-se jun
to ás grades do jardim elo Pala cio. 
ela parte ele fóra, e ahi conservou-se 

. 

durante 111Uito tC111pO, quebrando coa:: 

tij ol1os os vidros dos lampeões ela 
illuminação publica, e endereçando 
em altas vozes ao Presidente e ao 
chefe de Policia as mais baixas e 
torpes expressões. 

E' falso que a guarda do Palacio 
. 

tivesse nessa occasião dado uma des-
carga sobre os desordeiros. V. excia. 
sabe que a guarda nessa noite com
punha-se de 6 praças. armadas uni
camente de espada. 

Outra turma, disparando tiros de 
revólver, aggrediu alguns urbanos 

. que se recolhiam em obediencia á 
minha ordem, perseguindo'os até a 
e·stação. 

Foi então que os urbanos, em cer
to numero, deram uma descarga de 
revólveres. se,1TI pontaria, sobre os 
turbulentos, com o exclusivo intuito 
de amedrontal,os ; conseguindo de 
feito ·que - fugissem, não só os que 
atacavam a estação, ·como os demais 
que, em 'frente do Palacio, animados 
pela falta de resistencia ás suas vio-

lencias, faziam já -mençã·Q, como v. 

excÍa. observou, de invadir' o jar
dim. 

Sahindo da minha Secretaria, onde 
me conservára, á espera elo que pu
desse acontecer, até que os lnanHes
tantes voltassem do quartel de linha, 
fui á estaçiÍo central de urbanos, qu, 
acabava de ser atacada. 

Ahi, pelo telcphone, tiv·e noticia, 
dada ~elo sr. Silveira Lima, proprie
tario da drogaria· do largo da Sé, 
de que alguns soldados elo 17.' e 
grande numero de paisanos tenta vam 
arrombar, e. por certo o cOnse

guiriam, é!-S portas da casa commer
cial do sr. Visconde de S. Joaquim, 
a cua da Impera triz, com o fim de 
:i~arem dahi e matarem a um mba
.... 0 que, perseguido, se refugiára no 

interior do estabelecimento. 
Dirigindo-me ao lagar para veri 

ficai· o que se passava, tive occasião 
de me ·convencer da absoluta vera-

. 
cidade das informações transmitti-
<.las pelo S1'. Silveira Lima; e, como 
tivesse chegado a Palacio um con
tingente de 20 praças de permanen" 
tes, que' ha viam ido reforçar a com
petente gua'rda, ordenei, de accôrdo 

• • • com v. eXCla., -que segulsse o mesmo 
contingente até á rua da Imperatriz, 
pa.ra dispersar o ajuntamento, obs
ta'ndo as violencias que estavam sen
do feitas á casa commercial do sr. 
Visconde de S. Joaquim, e pretendia
se fazer ao guarda urbano . 

A f.orça seguiu. Approximando··se 
do lugar, foi recebi·da a tiros em 

'",.u'\>" 

grande numero. A linha da frente, 
defendendo-se, disparou então' sobre 
os aggressores, conseguindo disper
sai-os. 

",' 

N as proximidade,; da casa commer-
• 

daI atacada 'foi encontrado o cada-
ver de um paisan().Levado á esta
çãocentral foi reconhecido corno o 
guarda urbano J anuario - o mesmo 
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·que se réfugiárano estabe\ecimentu. I nho do Governo Imper ial isentar, ai nda 
Hou vealguns" paisanos feridos. O i 

urbano ' morto 

'tos de cacete, 
'ma ,de fogo. 

apresentava ferimen

na valha ou faca e ar-

Os empregados da casa do sr. Vi,
,conde de S. Joaquim haviam-no ves
', tido á paisana, de;'xando-o sahir as

sirÍl, convictos de. qu e por tal fór- ' 
'ma salvavam-lhe a vida. 

Os - perseguidores, ' porém, pre'senti-
• 

-ram a retirada e burlaram o huma-
'nitario embuste. Sobre este ultimo 
'facto, aguardo o resultado das seve

ra3 investigações qu'e inunediatamen
t e ordenei. O que ficar averiguado 
,ev'a r'ei em tenlpO a.q conhecinle-nto 
de v. excia. 

Em summa: -- ,A cidade esteve em 
, 

·constante sobresalto na noite de 24, 
,d e 8 á s 10 112 horas . Muitos ' desor

deiros disparavam t iros a esnlO. ou·· , , 

"tros ameaçavam -a tacar o Palado a 
Policia e a estação de urbanos. 

As providencias que tomei, nessas 
·difficeis emefgencias, conhece-as v. 
eXdia., que .acompanhou todos os 

:acontecimentos, e -3 cuja prudencia 
, , 

: e, serenidade deve-se em 'l11Uito ores-
tabelecimento da ordem e da paz 

'pu blica. 
Deus guarde a v. excia. 
Illmo. e , exmo. sr. doutor Pedro 

'Vicente de Azevedo, ,M. D. Presidew 
t e da 'Provincia, ' 

O chefe ele Policia, 

José Joaquim Cardoso de Mello Jr." , 

Terminando, assim se exprimiu o pre·· 
's:dente: - "O ministro da Justiça, a 
"cujo conh ecimento fui solicito em levar 
estas occurrencias, respendeu-me a 3 de 
dezembro, reiterando as' ordens já da

das por mim para se proceder a minu
·cioso inquerito, em que , além de especi,
ficados os delictDs commettidDs, sejam 

,ecDnhecidos os seus autDres ecumpli'

"ees" , declarandD-me qu e, 'por sei" empe-
, ' 

, " ,,' 

de arriscadas suspeitas, o prévio proce

dimento de que .dependa a prompta re

press ão dos crimes praticadDs, nomeou 
chefe de Poliei,a desta Provincia o des-

, , 

embar:gador Ernesto. Julio Bandeira de 
Mello, magistrado de provad'a lição e 
experie ncia no exercicio da justiça, . assim 
civil como militar, a quem dei todas as .. ~ , . . 
preCIsas lllstrucçoes palra, o lnalS Impar-
cial desempenho desta commissãD". Me
recem ser lidos os jornaes da época, 

ADMINISTRAÇÁO DO CORREIO. 
- O progresso. da provincia reflectia, 
como - era natural, de. modo lisongeiro 
na repartição pestal. 

E m fins de '1887 existiam 251 agencias 
e em janeiro de 1889, 267. O pessoal da 
Correio da capital (administração een- ' 
traI) era de 108 funccionarios. 

Foram recebidas do interior 57.910 
malas; e expe-d ídas para O interior . .. 
53.280; do exterior receberam-se 9.940 
malas e expediram-se 9.910, isto. no pe-
riodo. de janeiro a , outubro de 1888. Re
ceberam-se 2.Z73.669 objectos de con-es
pondencia ordinar·ia e expediramese ... 
3.782.926. Venderam-se no mesmo. pe
riodo 445 :442$420 réis de se11os. O Cor", 

, , 

r eio ia funccionar no predio fronteiro ao, 
palacio da pres,idencia, contractado para 
isso em 25 de abril de 1888. 

. 

O presidente lem brava que se devia 
cDnstruir um edificio proprio para o Cor
reio da capital, cuja renda liquid.l tle 
2 annas apenas seria mais que suffi· 
ciente para tão 'necess aria construcção. 

INSTRUCÇAO PUBLICA. - Ha pou
co· nlais de um anno estava sendo exe
cutada ,a lei da ultima reforma do. en
sino _pri-mario e já se conh ec iarp os de-

, 

feitos que deviam ser corrig-idos. 
Na opinião do presidente a diffusão , do 

ensino dependia n1enos da qua ntidade de 
escolas do que de out ros requisito". 

O preSIdent e achava tambem que o 
CDncurso para provimento ' de " quaiquer 
cadeira vaga era , prejudicial ao 'fnnccio-

, " 
namento regular das escolas, pO " ql1,'~ én-
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tre a,· va.cància e O 'preenchimento per
dia-se tempo precioso. 

Entendia eUe que todo o normalista 
estava apt'o a occupar qualquer cadeira 

'vaga, convindo, outros'ini, melhorar os 
seus, vencim'entos. Tornava-se necessario 
que o professorado publico deixasse de 
ser' carreira estacionaria, sem estimulos. .. ..,.,' 
nem'll1C-en-tlvoS, e cUJa aSpl.façaO unle:!, 

e tardia, era a aposentadoria. 
O professor devia ser remunerado 

conforme O'S annos de serviço, numero 
de alumnos preparados, e seu valor mo-

• 

ral e in tellectual. Sendo a carreira de 
professor mais um sacerdocio do que 
meio de vida, eira pne"iso que cada 
professor por sua assiduidade e com
portamento fosse vivo exemplo de es
cola regularmente constituida. 

O president-e "hamava a attenção da 
assembléa para a urgente necessidade 
que havia de pôr a instrucção publka 
paulista .na altura dos progressos da 

, 

provincia, pois que a instrucção do povo 
. era a mais palpitante de todas as neces
sidades publicas, 

SEMINARIO EPISCOPAL. - Inau
gurado em 1856, com cerca d,e 40 alum
nos, foi edificado por esmolas angaria
d'asp'elo illustr-e paulisita d,. Antonio 
Joaquim de Mello, então bispo da dio
cese. 

O seu corpo docente era de 22 pro
fessores, com 200 alumnos contribuin
tes e 54 gratuitos; seu reitor, monsenhDf 
JQão Alves Coelho Guimarães, 

SEMINARIO DA GLORIA, - Data 
de 1825, fundado pelo primeiro presi
dente da provincia Vis·conde de Congo· 
nhas do Campo, Funccionou em seu ini· 
cio na chacara da Gloria; sua primeira 
directora foi d, Elisiaria Cecilia Spinola; 
ti-nha agora a lotaçã{) de 100 alumnas, 

, 

e ,era dirigido pela Irmã Luisa Antonia 
Janin, da Congregação de S. José. O 
estaj)e1ecimento funccionava satisfacto" 

;. , 

namente. 

COLLEGIO DE N. S. DO CARMO 
, 

EM: GUARATINGUETA'. - COntinua-

vam as obr'as estando á frefite do. em-o 
prehendimento o revmo, padre João Fe
Hppo, O edificio receberia mais de 300,.' 
alumuas. 

ENSINO llElCHNICO. - ;Começára' a._ 
época das fundações de ensino technico, .. 
em maior numero. O mais antigo ·dos 
estabelecimentos de ensino profissionaL 
era o !nstituto D, Anna Rosa; seguiram
se-lhe o Lyceu do Sagrado Coração; o" 
Lyceu de Artes e Officios; o Collegio de 
S, Miguel,em J acarehy; e o Instituto 

< 

Taubateano, em Taubaté. 
• 

O Instituto. D. Anna Rosa fundado em 
1275 por uma associaçãQ que tinha ". 
nome de - Protectora da Infancia Des.· 
vaJida - ministrou ensino a 629 alumnos" 
até 1888. 

As officinas existentes eram de fer
reiro e serralheiro, typographia e lyto-
graphia"; cordas de algodão e saccos de 
papel; alfaiataria, sapataria, funilaria,. 
carpintaria, pedreiros, pintores e machi ... · 
nistas; estes praticavam em duas ma-· 
chinas existentes no Instifuto para o be-· 
neficio de café e arroz. Os alumnos en-' 
contravam prompta conocação, quand')· 
sahiam do Instituto. 

O Lyceu do Sagrado Coração tinha.-
124 alumnos internos e 325 externos;
todos, _além da instrucção litteraria, re' 
cebiam a instrucção technica em offici
n-as de -alfaiate, sapateiro, encadernador, 
marcineiro, dourador, pintor" pedreiro - "" 
typographo, 
" 

o Lyceu de Artes e Officios funccio-· 
nava á rua do Imperador n. 5 (Marechal 

-Deodoro) em predio particular, Tinha 13 
aulas com 738 alumnos, dos quaes 468-
brasileiros; sua bibliotheca possuia 4.217 
volumes. Impunha-se a mudança cio Ly
ceu para predio maior, onde pudesse lne

Ihor cumprir o seu progrãmma popular .. 
O Instituto Taubateano desenvolvia-se. 

contando 53 alumnos frequentes n'âs a)l
las e oHicinas. O ensino agrícola fazí~-
se pratica e. diariamente, das 6 ás 9 ho-

- . 

ras, em terrenos apropriados ás diversas. 
cuJtur-as. 
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. . o Collêgio de S. 
29 de setembro de 

Miguel, fund·ado em I CARRIS DE FERRO DA CAPITAL.. 
1885 ~onta va 35 alu- I - Era vis·ivel a prosperidade da Com

m~os matriculados e. a sua situação dto . i panhia, que explorava o serviço' de trans-' 
j?rogresso era satisfactor.ia. portes urbanos. Cogitava-se, e o governo, 

ENSINO MAGISTRAL. - A Es':ol", insistia, no prolongamento de !l0vas li· 
. Normal era das mais importantes c·asa. nhas, .pois com o crescimento da capi-

de educação e ensino da provincia. De." talo serviço de então já se apresentava· 
tinava-se a formar e preparar profe~ . insu.ffici ente. 

'. .' , sorespnrnanos", 
O presidente pedia a reorganisação d" 

Escola· com o seguinte programma: 
a) Instrucção moral 

o actual director 
e" religiosa; que 
. '- . propoe sela ,to 

b) 

c) 

d) 

e) 
• 

f) 

g) 

. h) 

i) 

j) 

k) 
I) 

m) 

n) 

parada ~ cadeira de pedagogia; 
Lingua e litteratura nacional,. e.· 
tylistica; 

Mathématicas elementares e C5' 

cripturação mercantil; 
Linguas franceza e italiana' , 
Geographia geral e especial do Bra
sil e da Provincia; uranographia e 
noçõe-s de mechanica; 
Historia universal, particuiar ri" 
Brasil e da Provinci.a, até nussos 
dias' . ' 
Noções de logica, dynamilogia e 
criteriolog ia, de philosophia do di
reito, da economia social e do-

. 

mestica, de direito constitucional e 
administrativo 'brasileiro; 
Elementos dé sciencia·s physico
chimicas e biologicas e suas appli 
cações á hygiene, á agricul~ura e 

, . . , 
as artes. 
Pedagogia, methodologia e d:da-

• ctlca; 
Calligrapbia e desenho; 

• 

M usica vO.cal; 
Gymnastica; 
Trabalhos manuaes; 
Prendas domesticas". 

Eicistiam 308 alumnos matricula.:!", nos 
tr·es auu<Js do curso, sendo 136 do sexo 

• 

feminino. Em consequenda de processo 
regular, e por faltas graves, foi demit

. tido o · professor Carlos Marcondes de 
• 

Toledo Lossa. Tornava-'se inadiavel a 
construcção de um predio especial para 
a Escola Normal. 

O .. material rodante 
de passageiros . com 4, 

era de 37 carros 
5, 6 e 7 bancos; .. 

• • um carro mlxto para passagelros e C01~-

reio; um carro de bagagem e IÍ vag6es ' 
de carga; a extensão das linhas era de · 
27.834 metros; o ponto dos bondes ioi 
mudado do Largo de São Bento ;'ar::. o' 
do Rosar.io. 

I A Companhia de S. Paulo a Santo-
. Amaro cOll'Struiu mais SOO :netros . de 

I linha. Entre Villa Marianna e a capi t al' 
corriam pelo men{)s 40 trens dia rios . O · 
transito de passageiros desde L' di! ja-' 

.. 

• 

neiro a 31 de outubro de 1888 roi .de· 
133.038. 

A Companhia Campil'leira tinha 7 :':i-
lometros de I·inha e os seus 
continuavam estacionarios. -Na 
nhia de Taubaté nada houve 
trar . 

ILLUMINAÇAO . PUBLICA. 

• • 

serVIços , 

Compa ... 
• a r egls-

-
Companhia d ·e Gaz da c·apital possuia 
72.339 meúos de encanamentos distri
bu.;dos · pela cidade que era iIIuminada 
por 1.315 combustores que já nãü eram 
stifficientes. Foram autorisados mais 19 ' 
combust ores nas ruas Visconde do Par
nahyba ,Princeza, (Benjamin Constant),: 
Largo do Rosario e Aurora. 

O privilegio da Companhia 
extincto, pejo que o governo 
as bas es do novo contracto, 

... Ja estava . 
estudava 
tendo a 

proposito surgido duvidas que estavam 
sendo resolvidas. 

A Companhia Campineira de Illumina- . . . 

ção a aaz tinha 843 lampeões publico, . 
e 769 cOll'Sumidores particulares. Seus · 
dividendos eram de · 10 % . 

A Companhia City of Santo .. forn ecia;. 
gaz a 506 casas particulares, 13 edificios 

. 
publicas e 579 combustores pU'blicos ; . 
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,abastecia dagua 11 chafarizes, e 1. 791 
casas particulares. , 

A Companhia Cantareira e Exgottos 
da Capital fornecia agua a 4.887 pre
ilios particulares, dos quaes 4.505 com 
hydrometros e 382 com pennas. Era máu 
seu esta'do financeiro. Havia 5.113 pre

'dios com exgottos. 
ESTABELECIMENTOS DE CARI

DADE. - A Santa Casa de Misericor
dia da 'Capital mantinha todos os seu" 
serviços que cresciam diariamente, c
necessitava' de augmento das verbas vOv 

'tadas a seu favor. 
A Santa Casa de Campinas recebeu. 

de 1.' de junho de 1887 a 30 de setem
bro de 1888, - 1.083 doe1,tes, dos quaes 

• 

152 eram pensionistas. 
. A Santa Casa de Santos recebeu de 
-iu1ho anterior a junho de 1888, - 1.459 
, doentes. 

A Santa Casa de Itú recebeu 236 en
fermos no periodo de 31 de outubro de 
1887 até egual data do anno seguinte. 
O estabelecimento era dirigido por tres 
irmãs de S. José. 

A Santa Casa de Piracicaba' man ti
nha-se com muita difficuldade. 

A Santa Casa de Sorocaba em 1888 re
,cebeu 140 doentes. Seu estado finan
ceiro era máu: - a renda diminuiu e a. 

'procura crescera. 
A Santa Casa do Bananal fôra res

taurada e esteve prestes a fechar.,.se, s'e 
nãó fosse o zelo do então provedor pa
dre João Carlos da Cunha. Foi de 90 
doentes o 'seu movimento duralnte o 
anno de 1888. 

A Santa Casa de Taubaté em 1887 
tratou de 212 enfermás. 

A Santa Casa de Ubatuba de jáneiro 
,a 31 de outubro de 1888 recebeu 77 
doentes,. 

A Santa Casa de Mogy=Mirim inau
,gUrou-se a 3 de junho' de 1888 e recebeu 
de então até dezembro do m~smo anno 
10 enfermos. 

A Santa Casa de Casa Branca creada 
,em 1885, tinha 220 socios contribuintes e 
• maugurou o seu hospital a 1.' de julho 

I de 1888. Tinha recebido 46 doentes, at" 
1 dezembro do mesmo anuo. 

O Hospital de Lazaros de ltú era di·. 
,rigido pelo barão de Itahim depois do 
fa11ecimento do dr. José Elias Pacheco 

, . 
J ordão. 

MONUMENTO DO, YPIRANGA. -
Continuavam as obras do grande edih
cio em construéção na. co11ina do Y[li
i-anga para conunemorar o acto da lá.,. 
dependencia. 

O saldo para o proseguimento das 
obras era de 208 :319$712 rs., insufficien
te para a conclusão. Estava resolvida a 
construcção da avenida ligando a capi
tal ao monumento. 

D. Pedro II manifestou o desejo de 
que a avenida' parüsse perpendicular
lnente do eixo do edificioJ conservando 
sempre a mesma direcção até seu ter-
1110. As plantas e planos foram levanta
dos pelo engenheiro Luiz Pucci. 

O quadro h1storico representando o 
, 

acto da Independencia estava terminado 
e entregue, achando-se depositado numa 
das salas da Faculdade de Direito. Es
perava-se para ma'rço de 1889 a inaugu
ração do monumento. 

LOTERIAS PROVINCIAES. - Fôra 
nomeadà un1a COffilUi'ssão composta do 
dr. Francisco Antonio de Souza Queiroz 
Filho, barão da Bocaina, conego Manoel 
Vicente da Silva e tenente coronel Ben
to José Alves Pereira para encarregar
se de todo o serviço da loteria destinada 
á construcçãoda nova cathedeal. 

Tanlbem nom'eou~_se urna commissão 
composta dos drs. Raphael Aguiar Paes 
de Barros, Frederico José Cardoso de 
Araujo Abranches e Antonio Luiz 'T' «

vare's -para os serviços referentes', 4-' 10,';' 

teria em favor da Misericordia da ca
pital. 

VIADUCTO DO CRA'. - Foi aucJo
risada a tqnsferencia' do privilegio con
cedido a Ju.es Martin á, "Sociedade 
Anonyma Companhia Paulista do Via. 
ducto do Chá" . 

OBRAS PUBLICAS. - Achavam·se 
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quasí concluídas as obras da nova The
souraria da Fazenda. Tinham chegado 
-a Santos os marmores cOlnponentes do 
tumulo que em Santos ia ser montado 
:para encerrar os restos 1110rtaes de José 
.BonHacio 'de Andrada e Silva. 

Esse tu mula fôra contractado com o 
'esculptor Rod{)lpho Bernardelli, em 21 
de abril de 1886. 

THESOURARIA DA FAZENDA.'-
A renda desta repartição foi de réis • • • 

9.511 :008$556, 
guinte: 

conforme o quadro se-

,Renda de Importação • 4.599:973$694 

" " 
Despacho Ma-

• • ntmio • • • 27 :591$391 
~! " 

Exportação. • 1.808 :276$936 

" 
do Interior. • 1.855 :922$103 

" 
Extraordinaria. • 27 :358$391 

" 
Com applicação 
especial • • 306:360$916 

"., Depositas • • • 875 :525$125 

1888 foram concedidos 9 privilegios para 
exploração de 111ineraes e petroleo em 

varios pontos da província. 
COMMISSAODE ESTATISTICA.

A nomeada pelo presidente João Alfredo 
conclniu sens trabalhos e pnblicou em 
fins de 1888 o sen Relataria' nnm volu
me de cerca de 60(l pagilTa's, notavel 
pel~ iUlportancia dos dados apresenta-
dos. . 

A primeira edição da obra, que, foi 
de 1. 000 exemplares, exgottou-se rapida
mente; e já havia cOll1eça,do a segunda. 
Pelos serviços que prestaram foram 
agraciados com o grau de official da 
Ordem da Rosa, os srs. engenheiro dr. 
Adolpho Augusto Pinto e professor Tho-

• 

maz Paulo do Bom Snccesso Galhardo. 
CATECHESE. - Os aldeamentos e 

• 

calonias fundadas para catechese e civi
Esação dos indios c011tinuavanl a pro
duzirponco. Mnitos dos aldeamentos 

, existiam de nome. Fallecera a 9 de agos· 
to de 1888 frei Marianno cle Bagnaid. 

9.511 :008$550 Foi nomeado para substituil-o frei Fran
cisco de Alatri, interinamente. 

PASSEIOS PUBLICOS. - O Jardim 
Pnblico da Luz era o unico existente na 
·capital. Tornara-se necessario: - dar
lhe impulso; 1'01-0 de accôrdo com os 
progressos da floricultura e arboricultu
Ta; melhoral-o cuidadosamente. A Hha 
,dos -Amores cahira em completadeca· 
dencia. Os taludes do Carmo e das ruas 
·do Hospicio e 25 de Março' necessitavam 
,de completa transformação. O Jardim do 
Palácio era 
tavel. 

• • o unlCO coma'specto accel'" 

COMMISSAO GEOGRAPHICA E 
GEOLOGICA. - Continuavam regula'r
nlente os trabalhos da comm}ssão, crea~ 
da em 1886, por inspiração do presidente 
éonselheiro João Alfredo. 

ESTAÇAO AGRONOMICA DE CAM
PINAS. - Concluidas as obras, o pro
fessor FrancÍsco Dafert iniciára em 25 

" 

. de outubro de 1888 os trabalhos do la-
boratorio. 

PRIVILEGIOS. - Durante o anno d, 

CO:MMISSAO DE TERRAS DO 
VALLE DO PARANAPANEMA. - Es
tava reduzida apenas ao pessoal indis
pensavel para concluir o trabalho' inicia" 
do e fôra extincta por aviso de 28 de 
novembro de 1888. 

ENGENHO CENTRAL DE LO RENA. 
- Produziu 700 toneladas de assucar 
com a moagem de 10 . 000 toneladas de 
canna's. Não eram satisfactorios os re
snltados pecuniarios até então obtidos, 

ESTRADAS DE FERRO. - A 14 de 
agosto de 1888, o presidente reuniu em 
conferencia os representantes das, diver
sas companhias de estrada de ferro, no 
empenho de conseguir que chegassem a 
accôrdo sobre a revisão das plantas e 
reducção das ta·rifas. 

A Companhia de Santos a Jundiahy 
(S. Paulo Railway) mantinha em per
feito estado os seus trabalhos e servi
ços. 

Transitavam por ella 38.921' passagei-
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ros de primeira classe e 147.958 de se
gunda; 118.660 volume·s de encommen
das e bagagens. 

Sua receita nos primeiros tres trimes
tres de 1888 foi de 4.408 :997$550 rs. e <l 

despesa 1. 800 :489$910 rs. 
lA i .Companhja Bragantin.. t daf ega va 

regularmente, tendo dado um saldo até 
novembro de 1888 de 14 :451$472 rs. 

A Carril ltatibense concluia os seu, 
. 

trabalhos ligando Louveira's a Itatib<. 
Seu estado financeiro não era prospero; 
a linha media 19.980 metros. 

A Companhia Mogyana continuava no 
seu desenvolvimento tendo sido o seu 
trafego de passageiros no primeiro se
mestr.e de 1888 de 104.107, das duas clas
ses. A linha achava-'se bem conservada 

• 

e em estado de segurança. Suas oHici
nas, bem . montadas, desetnpenhava.m 
qualquer serviço que lhe fosse confiado. 
Iam adeantados os trabalhos de cons
trucção dos novos ramaes; - Pinbalen", 
se, Monte Alegre e Silveiras. 

Fazia-se regularmente a navegação do 
Rio Grande entre Jaguára e Ponte Alta, 
numa extensão de 51 kilometros. A re
ceita no per iodo de janeiro a junho de 
1888 nas linhas de privilegio provincial 
elevou-se a 1.168 :314$772 rs.; e a despe
za apenas a 600 :540$341 rs. 

O. R.amal Dumont ia ser .construido 
com o fim de servir as propriedades 

. . 
agricolas pertencentes ao engenheiro d:·. 
Henrique Dun10nt e a seu's vizinhos) no 

• 

municipio de Ribeirão Preto. , 
A Companhia Ituana no primeiro se· 

mestre de 1888 teve, no tronco, um dé
ficit de 907$282; e no ramal um saldo 
de 2 :854$132rs.; sua receita global foi 
de 235 :455$608 rs. 

Tinha cinco vapores no serviço flu-
• • 

VIaI; a 11 de setembro de 1888 inaugu-
rou-se o trafego' da linha de S. Manoel. 

A . Companhia Paulista no primeiro se
mestre de 1888 rendeu 1.355 :190$226 e 
despendeu 655 :314$536 rs. No mesmo pe
riodo transitaram por suas linhas 133.151 
passageiros das duas classes. A navega-

o. • : 

ção do rio Mogy-Guassú fazia-se regu
larmente. Não deram resultado os es
forços empregados para a fusão da Pau 
jj'stá com a Rio Claro. 

A Companhia R.io Claro nos primeiros 
nove mezes de 1888 rendeu 593 :96.8$760 
rs. e despendeu 279 :884$710 rs. Nas suas 
linhas transitaram 91. 280 passageiros das 
duas classes. 

A Companhia S. Paulo e' Rio de Ja
neiro mantinha satisfactoriamente os 
seu·s serviços. Em 1888 (primeiro SP'lles
tre) rendeu 706 :173$355 rs. e dispendeu 
492 :226$577 rs. Transitaram 84.428 pas
s.ageiros das duas classes. Ainda não ti
nham sido acceitas definitivamente as 
obras da linha ferrea. 

. 
O Thesouro Nacional despendeu com 

garantia de juros e fiscalisação da Com
panhia, des,de 1874 até 1.' de setembro 
de 1888 a quantia de 6.585 :728$434 rs., 
á qual devia ser accrescida a somma de 
182 :612$862 rs. paga pela provin cia nos 
exercicios de 1872 a 1875. 

A Companhia Sorocabana rendeu no 
primeiro semestre de 1888, 309 :941$280 
rs. e a despeza. foi de 257 :224$290 r5. 
Transitaram 23.391 passageiros das duas 
classes. Proseguiam as obras de cons
trucção da Estação da Victoria a Botu
ca tú; e de Boituva a Tatuhy. A Soro
cabana' continuaria em demanda da oro-• 

vinda do Paraná. 
A Estra4a de Ferro de Taubaté ao 

Litoral fôra contractada . 
O R.amal Ferreo Descalvadense servia 

as fazendas do municipio de Descalvado. 
A Estrada de Ferro de Tabatinga fôra 

contractada, devendo passar por Para-o , 
hybuna, Caçapava e S. Bento do Sapu
cahy, . terminando nas divisas de Minas . . 

'Ü R.amal Ferreo Bananalensefôra 
inaugurado em 1.' de janeiro de 1889. A 
Estrada de Ferrd da Bocaina iainicia'r 
a construcção nas linhas. Seu "traçado 
era este: - Formoso, Rodeio e S .. José 
do Barreiro. 

NAVEGAÇkO lGUAPENSE. - Fôra 
celebrado contracto em 28 de .novembro 
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de 1888 cOm Walter J ohn Hammond pa" 
ra ,<i serviço de navegação do rio Ribei
ra e aff1uentes, entre as cidades de Igua
pe e Xiririca e os povoados de Una, J a
cupiranga, Juquiá, S. Antonio e Prainha. 
O serviço completo da Navegação Igua
pense teria com eço dentro do prazo de 
18 mezes. 

FORÇA DE LINHA. - Con stava de 
um contingente do primeiro regimento 
de 'cavaIlaria, composto de 4 officiaes, 3 
inferiores e 44 praça·s. 

IMMIGRAÇAO E COLONISAÇAO. 
- O serviço era feito pela ' "Sociedade 
Promotora de Immigl"ação" com a qual 
o presidente Rodrigues Alves contracta· 

• 
ra a vinda de 60.000 immigrantes euro- . 
peus "açorianos e canarinos; até dezen~ - ! 
bro de 1838, t'inham entrado, á conta des
se contracto, 38.136 immigrantes, cuj o 
transporte cu's tou 2.060 :811$500 rs.; alénl 
desses entraram, á conta do governQ 
geral, 7.341 individuos europeus e 220 o 

cearenses. Espontaneamente apresenta
ram-se 12.868 immigrantes. 

, , . 
A Sociedade Promotora recebia ré i ~ 

20 :00$000 em prestações mensaes ' para 
<ousteio do seu pessoal administrativo. Os 
• • lmmlgrantes ellc:ontravaln p rompta 

den te, havia de consolidar a prosperida
'C " agricola da provincia. Desde qu,e as 
grandes extensões de terra fossem re
talhadas e colonisadas, e produzissem, d 

riqueza e o desenvolvimento de S. Paulo, 
serialU incalculaveis. 

INSPEC1'ORIA ESPECIAL DE TER
RAS E C-OLONISAÇAO. - Existiam 
os nucleos coloniaes de Sant' Anna, São 
Bernardo, S. Caetano, Pariquéra-Assú, 
Antonio Prado, Barão de Jundiahy, Ro , 
drigo Silva e Ribeirão Pires ; iam ser 
crcados os de Jacarehy e Sabauna .. Es
tes nucleos dependiam do Ministerio da 
Agricultura. A provincia o mantinha os 
das Canoas (Lorena) e do Cascalho (Rio 
Claro) . 

EXPOSIÇÃO UNIVERSAL DE PA
RIS. - O governo esforçou-se , dedica
danlent e para q~e a provinc ia tivesse 
cond igna representação na Exposição 
Universal de Paris, que se abriria em 
14 de julho de 1889, commemorativa do 
centenario da revolução franceza. 

EMPRESTIMO EXTERNO. - ' De 
accôrdo com a auctorisação legal, foi 
contrahido um emprestimo externo para 
despesas com o serviço de immigração. 
destinando-se uma parte delle á conso-

vantajosa coHocação, .. J:dação da divida f1uctuante. 
Ao tempo da escravidão era difficil 

senão impossivel pretender colonisar com 
europeus as nossas terras ; mas agora 
o falso juizo a respeito do Brasil e ' São 
Paulo fôra inteiramente desféito. 

A melhor propaganda era a das cartas 
dos colonos que chegavam aS. Paulo e 
nar,ravam aos que pretendiam emigrar a 
melhoria de situação. 

TRABALHO LIVRE. - Promulgada 
a lei de 19 de maiô de 1888, a tranquil-

.. . , I 

lidade renasceu no espirito dos paulistas; , 
'e, a felicidade consequente, era positiva-
mente um facto. 

O emp restimo, feito com os sr s. Lou;, 
Cohen & Sons, banqueiros em Londres. 
foi de 187.500 libras esterlinas; a emis
são, aO typo de 97 112, juros de 5%', ,( , 
coberta nes vezes pelos tomadores. 

A provincia de S . \?aulo foi a pr i , 
meira ·do Brasil que, no exterior, con
tra'hiu emprestimo sob sua propria res 
ponsabi�idade. 

Para Londres partiu o dt. EdUardo 
Prado, que al1i representaria a provincia 
na assignatura dos titulos, prestando-s .' 
a isso graciosamente. A amortisação , s", 
ria em 37 annos. 

SITUAÇAO ECONOMICA. - O eS
tado financeiro da provincia era Iison
geiro e logo havia de ser inteirament e 

• 

o Tudo tinha o corrido do melhor modo; 
e~ de novo, as familias habitavam, sem 
o menor receio, as mais afastadas fa .. 
zendas. . prospera. O mesmo se dava com a si-

-O trabalho ' livre" no dizer do presi- i 
! 

.. . tuaçao econornlca. 
.. 
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No exercicio de .· 1886 a 1887 o equili ·· 
brlo orçamel~tario fô ra perfe ito; no 0 '.-

çamento vigente, 1888, houve desequili
brio, que se esperava desapparecess1e no 
proximo futuro exercido. 

" A rec eita para o exercido de 1887 " 
. 1888 fôra orçada em 4.149 ,000$000 rs.; e 

a despesa fixada em 4.089,318$200 rs.; 
·como, porénl, a receifa ficasse aquem da 
calculada, o . exercido fechou-se com dê", 1 

iicit de 255:102$100 rs. I 

A divida passiva da provincia, até 31 
de outubro de 1888, era a seguinte: 

Fundada: 

apolices • Em 
Em titulos ao portador, 

do .emprestimo externo 

Fluctuante: 

Em letras • • • • • 

Dinheiro das Loterias do 
Ypiranga . · , . . 

D inheiro em c/c. com os 
• 

"exactO'res, provenIen te 

de suas fianças . . , 
Dividas de exercicios fin

dos. . . . . . . 

Tota! . • • • 

1.140:000$00il 

7.000,000$000 

2.607:2g6$334 

800:000$OJO 

85 :393$6·19 

2'8 '8'-5~"~5 o . / ~i,I;. 

11. 901 :555$í08 

H·avia a acC're-scentar a re-sponsah il i
da de da Provincia pelo adiantamento que 
o Governo Geral tinha feito dos j'HOS 
garantidos á estrada de Ferro S. Paulo 
e Rio de Janeiro, a qual monta hoje a 
rs: 6.512 :763$099. 

Pensava o presidente, porém, ·can10 UIH 

dos seus illustres antecessores, que o 
Estado ' devia tomar a si o encargo des
sai garilntia, porque a divida para a 
Provincia só poderia entorpecer o movi
mento . do seu credito, emquanto que 
para elle, além das vantagens que au
feri sse da . Estrada, pela sua ligação com 
a de D. Pedro Il, o onus, pela sua im
portancia era relativam ente nullo . 

I 

DESPEZAS COM A IM11IGRAÇAO .. 
- Elevaram-se a 7.094,103$127. rs. as· 

. . 

despezas feita s nos ultimos. exercicios .. 
Em 1888, entraram na provinda 92.086. 
:mmigrantes; e 152.768, desde 1882. 

SECRETARIA DO GOVERNO.
Era ' d irigid~ pelo dr. Es'tevam Leão 
Bourroul. Terminando o seu relatorio. 

• 

o presidente dr. Pe<Íro Vicente pro.fer iu 
as seguintes palavras: 

"Era meu desejo dar-vos mais conl -· 
pletas informações dos negocios da PrQ-' 
vincia. Não me fo i isso possível. 

O pou'co tempo de minha admüústra
t ão, O atropelo de serviços, a varieda· · 
de . das questões qu e, para serenl resol
vi das, me obrigavam a exames de'1,1lora--

• 

dos , sendo forç ado a procurar a di sp osi--
ção applicavel e o historico do negocio. 
penden te enl que as nossas ,já volumo--

:s as collecções de, lei?, relatorios e papeis 
• 

ar chiv ados sem a . precis-a clareza e or- 
elem, foram tantos e fundados motivos 
para esta falta, que a vossa costnmada 

I benevolencia ha de relevar. 
I 

I 
• 

Podeis, entretanto, reclamar os esc1a-
• • I·CClmentos · que vos aprouv-er, qtu· . serei.. 

~ olicito em prestai-os conl a mainr sa
tisfação.Nada pretendo oecultar-w·s. 

Sou da escola daquelles que pensam 
que os actos de quem exerce uma par_ 

. ticula qualquer do Poder estão sempre 
sujeitos á analys-e e á critica de todo ~. 

..'I. propria vida privada, em taes cond i-. 
ções, não se deve con siderar rodeada da s" 
altas muralhas, a que se refere RO Y"r
Collard. O passado é garantia do pre~ 

sente. 
O homem que não fôr commelltario· 

vivo de suas dutrinas , não tem o direito

d-e ser acredita<Ío. ." 
,Dai-:me uma só virtude pr ivada. es --

• 

creveu Cousin embaixo de unIa " l)a,gina. 

de Platão, e eu della extrahirei vinte 
i virtudes publicas. '. 
\ Revirando este pensamento. accres'cen~ • • • • 

'1' . ta Pelletan, Oai-<llle um só vicio priva-
do. e delle extrahiremos vinte desgcaças. 

I publicas". 
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C011senti que una os lueus votos aos da 
Provincia, que para aqui mandou~vos, na 
esperan<11 de que continuareis, como até 
agora, a ser os guaTdas avançados ele 
seu er grandecimento". 

• 
* * 

. Na . "Exposição" com que o 'presidente 

no dia 11 de abril de 1889, passou o go
verno ao seu successor, D presidet1te ba
rão -de Jaguára, lê-se o seguinte, que 
merece ser· mencionado: 

- a 16 de março de 1889 chegou a 
Santos no vaso de guerra Aquidaban o 
príncipe .. conde d'Eu, que veiu eln vi
sita ás cidades de Santos e Campinas. 
então hor.rivelmente flagelladas pela fe
bre amarella. 

Feita a visita, . o principe percorrel' 
toda a.estrada de ferro Mogyana; e a 
Sorocabana, até' Botucatú, onde existia 
a va:riola; regressandopa.ra a Côrte no 
dia 25 do mesmo mez, acompanhado do 
presidente, até Cachoeira; 

- na Administração da Justiça só hou
ve 111ovimento de pessoal; e o nlesmo 
s'e deu na instrucção publica. e guarda 
nacional; 

~ tendo apparecido na Hospedaria 
dos Inlluigrantes -casos de febre anlare1-
la, foi nomeado o dr. Arnaldo Vieira de 
Carvalho para dirigir uma das duas en
fermarias, alli instaIladas; 

- preparou-se o antigo Lazareto da 
praia' do Góes para servir aos immi
grantes atacados de variola; 

- abriraln-sc creditos extraordinarios 

no valor de 35 :000$000 rs.; 

- o serviço de estradas de ferro " 
carris de ferro fazia-se nonnalmente, 
continuando o seu desenvoJvÍ1ncllto para 
o interior; 

- mandou-se proceder á avaliação do 
material da Companhia de IlluminaçãJ 
a Gaz para o caso de encampação ou 

novo contraéto; 

auctorisaran1-se varias obras con
signadas no orçamento, sendo a de 
maior vulto a ponte sobre o rio Para
hyba, na ViUa da Bocaina, no valor 

de 30:000$000 r8.; 

- a divida da província era de réis 
10.631 :024$792 ; 

- existianl saldos e111 cofre réis ... 
(433 :139$156) e no London And Brasí
lian Bank da Capital (1.420 :848$510' 
rs.) ; 

- o est.ado sanitario da provincià não 
era bom:· enl Santos e Calnpinas a fe
bre amarella dizimava a' população e 
causava grandes prejuizos; alétn' disso, 
appareceu a variola em varias localida
des; 

-foram nomeados varias delegados 
de hygiene e o Instituto Vacinogenico 

• 

continuava a fornecer vacina; 
- no dia 4 de janeiro de 1889, hobvf 

eleição para preenchimento da vaga de 
deputado conselheiro' Rodrigo Augusto 
da Silva,. escolhido senador. O presiden
te, dirigindo-se ao seu successor o barão· 
de J aguára, disse; 

"O que ahi fica dito, átl pressas, _._. 
como sempre acontece a quem deixa a 
administração, - julgo suHiciente para_ 

. 
v. ex:cia., que não entra ignorando os 
negocias da Provincia; lnas, ao contra··
rio, de todos elles bem informado, e a0· 

facto ainda de minudencias, pois tive ~ 

fortuna de, nestes ultimas mezes, tel;o. 
sempre ao , .. nleu - la-do conlO" bOll1 amig)· 
c conselheiro pratico das necessidades. 
publicas, que bem conhece como chefe 
politico . e dilecto comprovinciano. 

V. excia. é testemunha do modo in-· 
justo pelo qual fui tratado pelas oppo
sições colIigadas de liberaes e republi-' 
canos, apesar de não te.r praticado um 
só actosusceptivel de seda censura, ja-

mais descendo da alta esphera das obri
gações e fins sociaes ·do governo para a 
triste arena dos doestos e vinganças que' 
as luctas dos partidos acarretam. 

Julguei sempre e decidi segundo 
• 

1111 ~ . 
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-'lhas propúas inspirações, sem preven
'ção, odio, aHeição ou amizade. Tenho o 
çonsciencia tranquilla do çumprimen to 
do dever. 

-

Si não fiz mais á nossa adiantada Pro-
-vincia, não foi por falta de esforços, de 
-trabalho nunca interrompido, de toda a 
sort!' de sacrificios, mas por embaraços 
p,roprios do tempo do meu governo, das 

-
,circumstal1cias do meio em que tive de 
-accionar. Tenho esperanljja de que ú 

-mesmo não acontecerá a v. excia., que 
,está sendo -desejado por todos, e assume 

,a administração s'ob os melhores auspí
cios; pelo que o feLicito, e ainda mais 
a mim proprio e á Provincia, que tanto 
amamos, e pela qual, como filhos dedi
,cados, tudo fazemos, nada achando pou-

_ 'Co, nada r'egateando. 

-Conte sempre v. excia. com a mesma 
considera,çã,o qU(l me trtibutou, igual 

• :apolO ao que me prestou, e os auxilios 
, . 

'compa,t!ve!s com as minhas habilitações 
le conhecimentos. 

• 

-_.--

• 

Palado do Govemo da Provincia de 
,S, P,aulo, em 11 de abril de 1889. . .. 

Deus guarde a v. exoia. -
- • - IIImo. e exmo. se, barão -de J aguára. 

Presidente da Provincia de S. Paulo. 

Dr. Pedro Vicente de Azevedo". 

• 
* * 

BIBLIOOR.APHIA. - Além de tra
')2lhos officiaes e de discursos pula
nentares, o dr. Pedro VIcente pubr~ou 
trabalhos juridicos. São Jignos de lei
tura os geus relatarias e falas presiden-

• 
cia-es sobre o estado dos negocios pu-

I 

blicos nas provincias que presidiu; e bem 
assim Dissertação para obter o gráu de 
doutor, S. Paulo 1878; A Nação,mani
festo, Rio. 1892. Habeas-corpus, Rio, 1892 
A Questão' Pacabimbú. S. Paulo, 1899. 
Veja lambem jorna-es da época cio seu 
ÍaIlecimento e: - R.ibeiro, Chronologta 
Paulista, 1.0 vol., pago 695; Sacramento 
Black, vol. 7.°, _ pago 74; Almeida No
gueira, Tra.dições e Reminiscéncias, 2. 0 

vaI., pagina 274. 

• 
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Dr. Antonio Pinheiro de Ulhôa Cintra 
(BARÃO DE JAGUÁRA) • 

52.0 PRESIDENTE 

(De 11 de Abril a 10 de Junho de 1889) 

• 

• 

• 
• 

• 
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ANTONIO PINHEIR.O DE ULHOA 
CINTR.A. filho de D elphino Pinheiro de 
Ulhôa Cintra e d. Maria Benedicta da 
Silva, na'sceu na capital ' de S. Paulo a 
12 de junho de 1837 e falleceu a 14 <le 
agos'to de 1895, na sua ci<lade natal, re-
pou sando seus restos mor'taes, 
lo da familia construido no 
municipal da Consolação. 

no tumu -
• • cemlteno 

Fez seus es tudos secundarias em São 
Paulo e doutorou-se em medicina pela 
Academia do Rio d e J aneiro, após curso 

-
muito b"ilhante. Foi clinico repu tado ' 
llledico pr,estigioso entre seus collegas. 

A inst ancias de amigos potiticas, e 

prinoipalmente, de ,"eu irmão o dr. D el
phino Pinheiro de Ulhôa Cintra, chefe 
cons·ervador de enorme prest igio, depu-

• 

ta<lo geral, e homem de elevado valor 
moral, en trou para. a vida publica, sen
da eleito deputado prov,ü1cial paulista 
pela primeira vez em 1870. 

P elo seu proceder sempre correcto; 
po r suas nlaneiras di stinctas ; por seu s 
talentos e e levação de vistas, foi con
quistando a confiança do publico e de 

. , . 
seus a n1l1gos) ate que o governo Impe-
rial o dis tinguiu com a nomeação de 

. presidente da provincia deS. Paulo. 

Sua adminis tração foi curta, mas bas-
, . 

tante para pôr enl fóco ,as suas quali- I: 

dad es de homem de governo, profissio- , 
nal competente e patriota devotado. i 

E ll e govern ou em tempos difficeis, lu 
ctando com tremenda crise politica e so

cial; além ' disso, 'a prQvincia encontrava-
• • 

se a braços com pavorosa epidemia de 
Íebre àmare Jla, qu-e allleaçava derr-ibar ,~ 

subverter a ordem e a organisação da 
rica e 'prospera provincia de S. Paulo. 

Os francezes dizem que - á quelque 
chose malheur est · bon! A invasão da 
febre amarella no interior de S. 
Paulo serviu para.. que 0 5 paulistas 
se reerguessem, e . dessem ao mundo 

exemplo magnificode energia, no 
ataque ao terrivel flagello, que foi para 
sempre banido . do seu tereitorio. 

E ao barão de J aguá ra, cujo titulo 
l"ec'Drda ma rco sa liente no progresso de 
S. Paulo, coube a gloria e a consolação 
de ser dos primeiros que melhor viram 
e sentiram o caminho a seguir no COlU

bate em pról da saude publica, 
O seu baronato é de 20 de junho de 

• 

1888. Quando falleceu, o " Estado de 
S. Paulo" publicou o seg uinte artigo: 

• 

"O E s tado de S, Paulo" do dia 
15 de agosto de 1895. 
Antonio Pinheiro de Ulhõa Cintra. 

Victima d·e· uma pleuro-pn eumo
nia fal1ec eu hon t em ne·sta cap i t"~. i , ~ s 

10 ho ras da manhã, o illus tr c pau 
lis ta dr. ·Antonio Pinheiro de Ulhôa 
Cintra; bar ão ele J aguára, 

O finado contava mais ou m enos 
50 e poucos annos cle idade. 

Teve papel importante na pol.itica, 
desempenhando diversas e elevadas 
funcções no regimen decah ido. Mili-. , 

tando sempre' lla s file iras do an
tigo partido conservador, para eUe 
muito trabalhou, sendo mais tarde 

. 

um dos seus chefes de maior pres-
tigio no Estado. 

Foi d·eputado differentes vezes, c, 
em 1889 como presidente de S . P,m
.lo, teve occasião de revelar o inte
'resse que ·dedicava á nossa t erra, 
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pres<lando inolvidaveis serviços ás ci

dades que nessa época eram a troz
mente flagelladas pela epidemia da 
febre amarella. 

Era formado em ll1edicina, carreira 
que sempre soube honrar com bri
lhantismo, tendo clinicado por largo 
tempo na cidade de Mogy-Mirim. 
Ahi conseguiu nome respeitavel,. qu~ 
g·e tornou depois um dos mais con
siderados em todo o Estado". 

• * 

Nomeado a 6 de abril de 1889 assumiu 
a pf,esidencia no dia 11 do mesmo mez 
e administrou a provincia de S. Paulo 
até o dia lO de junho do mesmo anno, 
em que passou o governo ao seu suc
cessor o presidente general dr. José, 
Vieira Couto de Magalhães. 

Em tão curto periodo o presidente. 
não podendo apr·esentar relatorio repor
tou-se aos dois do seu antecessor, :J 

presidente dr. Pedro Vicente de Az.eve
do. Aquelle.s relatorios exprimiam a si
tuação exacta dos negocios da provin-

• 
eta. 

Não foi possivel ao presidente reco
lher novos dados sobre os nego cios pu
blicas, não só porque pouco tempo go
vernou corno ainda porque a epidemia 
então reinante em algun·s pontos da 
provincia absorveu toda a sua attenção 
e energias como administr,ador e medi
co que era. 

ELEIÇõES. - ReaJi.saram-se as muni
cipaes em Sapucahy, Bôa Vista e Franca. 

ASSEMBLE'A PROVINCIAL. - Foi 
convocada extraordinari'amente a assem
bléa provincial para tomar conhecimento 

• 

e providenciar ·sobre o estado anormal 
em ,que se encontravam varias pontos 
da provinda, notadamente as cidades de 
Campinas e Santos ata~adas por terrivel 

epidemia de febre amarella. 
Eis o que dizia o presidente: - "Ten

do em vista a representação da Cama r" 

Municipal da cidade de Campinas, de 30 
de abril ;;>roximo passado; attendendo ao 
seu estaao anormal e ao de Sa·tltos, e á 
conveniencia inadia vel de se tomarem 
medidas adequadas que prevenissem as 
epidemia·s em ambas essas localidades, 
e usando da faculdade que me confere o 
§ 2.' do art. 24 da Lei de 12 de agosto 
de 1834, convoquei extraordinariamente a 
Assembléa Legislativa Provincial para " 
dia 20 de maio, devendo a ses'são durar 
dez dias. 

A assembléa reuniu-.se no dia 21 dD 
passado, e, sendo prorogada até L' do 
corrente, encerrou a sua ses·sáo extraor
dinaria depois. de ter decretado medidas 

que lhe ditou o patriDtismo em . pr61 

da hygiene da Provincia, tendentes a 
prevenir a invasão do terrivel flagello 
que tão desapiedadamente assolou diver

so.s pontos da Provincia, levand.o o lucto 

e a desolação • • a lmportantes emponos 
commerciaes e agricola's, e entorpecendo 
a marcha ascendente de S. Paulo na 

senda do trabalho e do progresso. 

Annexa a esta exposição encontrará 
v. ·excia. a fala qne enderecei aos le-

gisladores provinciaes 
.~ 

e111 sua reUl11ao 

extraordinaria" .. 
A fala que o presidente barão de Ja

guára endereçou aos legisladores paulis

tas no dia 21 de maio de 1889 é a se
guinte : 

"S h . en ures lnell1bros da Assembléa 

Legislativa Provincial. 

A epidemia que tem assolado com in
tellsi"dade as cidades de Campinas e de 

Santos, causando forte abalo no com" 
me:rcia, na lavo~lra e nas industrias d.a 
Provinda, relacionada-s directa-mente com 
ambos a·quelles emporios importantissi
mos; o estado anortnal a que, em virtu
de do terrivel flagello, se viram reduzi

das aquellas localidades; a necessidade 
ina-diavel de decreta,rd'es medidas qJ,le 

previnam a repetição do mal, de conse

quencia·s. tão funesta" para o progresso 
e a riqueza da Provinda, jnstificam de 
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sobra a convocação extraordinaria desta 
Assembléa. 

E por isto não hesitei um momento 
siquer, ce,rto de que o patriotismo me 
impunha lançar mão do recurso faculta
do pela . Lei ',em clT cumstanCias especiaes, 
que impõe medidas especiaes. 

, 

Está . presente a vossa memoria a si-
tuação lamentavel daquellas duas cida
des, victimadas pela febr'e ama,rella com 
todo o seu cortejo de horrores, que, por 
largo espaço de tempo. as converteu em 
verdadeiras necropoles. 

Logo que a ssumi a administr ação des
ta Provincia, - prestando juramento e 
tomando posse a 11 d'e abril proximo 
findo, ,o meu primeiro cuidado foi fazer 
convergir todas as minhas vis tas par,' 
o esta<lo desolador das cidades infecc i'>· 
nadas, 

E, no dia , 13, segui para Campinas, 
'lcompanhado do clr. Luiz Pereira Barr'e
to e de outros distinctos clinicas. E to
dos verificá mos pessoalmente os estra-

, , 

gos da epidemia, cuja causa primordial 
ficou provada ser a pessima qualidade da 
agua, viciada pelas infiltrações e pela 
falta de esgotos. 

No intuito de melhorar o estado 53-

nitafi.o da infeli~ cidade e de minorar as 
angustias e, soffrimentos da população, 
tratei de, enfeixando todos os meus es
forços para u,m unico fim, pôr em pra' I 
tica as medidas que me pareceram mais 

adequadas, ' est~belecendo um systema 
methodico de desinfecções em larga es
cala, cujos beneficos resultados não se 
fizeram esperar. 

De volta de Campinas, segui no dia 
15 para Santos, onde a acção bem com
binada das commissões medicas, geral e 
provincial, con-seg\1iu, não -sem arduos 
trabalhos e numerosas perdas de vidas, 
debellar a epidemia reinànte no primei"o 
porto da Provincia. 

As Municipalidades de ambas as cida-
, . 

des auxiliaram, poderosamente a admi
nistração. E me é muito grato consignar 

aqui o m eu louvor áquellas dignas cor

porações popul~res e nominalmente a 
seus benemeritos presidentes. 

Mais tarde, a 27, tornei a voltar a 
'Campinas, achando a cidade em melho
res condições, graças á efficacia das me
didas adaptadas pela administração e 
pela commis'São medica in<:umbida da 
desinfecção dos hospitaes e das casas 
particulares. 

O meu ilIustrado antecessor já inicia
ra medidas tendentes a combater o fia· 
geUo; em diminuto lapso de tempo abriu 
creditos na importancia de oitenta Con
tos para Santos e Campina's. 

No relatorio com que o exmo. SL dr. 
Pedro Vicente de Aze~edo passou-me 'a 
presidencia, e que vos será presente,-- en
contrareis a exp o'S ição das providencias 
tomadas e dos serviços por eUe presta
dos á, causa publica em tão melindrosas 
conjecturas. Nos termos do art. S §§ 1 e 
2 do Decre to n. 2 .884 de 1.' de ievereiro 
de 1862, ahri sob minha responsabilida
de, em 17 de abril, na Thesouraria da 

, 

Fazenda, um cre:dito da quantia de réis, 
SO :000$000 pela verba - Soccorros Pu-

• 
bEcos - do corrente exercício, afim de 

, , 

occorrer ás despezas com , indigentes ata
cados da epidemia r einante na cidade' 
de Campinas e outras localidades da Pro-

• • 
Vlncia. 

, 

A 2 de maio corrente abri outro cre-
, 

dito, nas mesmas condições, tambem d~ 
SO :000$000 para os epidemicos de Campi

nas. 

A 1.0 do corrente abri igualmente )lm 
credito de S :000$000, para tratamento, da 
variola na capital e outros pontos. Como 

, . 
vêdes, não me t enho descuidado da hy-
giene e salubridade publica. 

O Governo G eral foi solicito em at
tender ás minhas, reclamações, e tenho 
sido auxiliado efficazmente pelas oorn-

, ' 

missões, a cuja testa se acharam os srs. ' 
drs. Francisco Mar,ques de Araujo Góes 
e Julio Gonçalves Furtado. Fízquanto 
em mim cabia para debellaraepidemia. 
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Mas torna-se necessaria a intervenção 
e a acção salutar do poder legislativo 
Provincial, para cOlupletar a obra ·e acau
telar o futuro das duas opulentas cida
des assoladas pela peste: o que importa 
precavêr o proprio futuro commercial e 
agricola de nossa Provincia. 

A Camara M unicip\ll de Campinas, em I 

data de 30 do mez "assado, dirigiu-me 
a representação que ora vos offereço, 

sülicitando, por suá vez, a convocação 
extraordinaria desta As.sembléa, cujo re
cúrso legitima-se a seus' olhos na situa

ção actual para, em Isua sabedoria, de
cretar o auxilio que julga'f necessario 
para o fim que el1a tem em vista: -
o estabelecimento definitivo de um ser-

" . 
-viço completo de aguas e esgotos na Ci-

dade. Cedo a palavra aos edis campi-
• nelros. 

, 

Illmo. e exmo. sr. A Camara M uni-
cipal de Campinas reuniu-se hoje em 

,sessão extraor.dinaria e tomou conheci

mento de um requerimento da Directo
ria da Companhia "Aguas e, E'sgotos", 
solicitando a intervenção da municipali

dade junto ao gover,no de v. excia., no 
sentido de lhe ser prestado o auxilio da 
Provincia, para o fim de a Companhia 
realisar o estabelecimento <!efinitivo de 
um serviço completo de aguas e esgotos 

na cidade. 

Pensa a Camara .Municipal que a con
clusão de taes obras é a condição indis
pensavel 'para o inteiro saneamento da 

cidade, de tal modo que, no proximo 
verão, ,possa e1Ia prepar'ar-se -contra a 

invasão da epidemia, que actualmente 

tem feito os terriveis estragos que d 

administração de v. excia. connece. 

A Companhia "Aguas e Esgotos" fun

dou-se com O capital de 2.500 :000$000 
dois mil e quinhentos contos de réi,; 
chamou a quinta· parte desse capital 
subscripto; cujo re.colhimento, se effe
ctuou integralmente. 

A Comrpanhia appEcou esse dinheiro 
na primeira empreitada da canalisação 
da agua, cujas nascentes estão a tres 
leguas desta cidade, e na primeira en

commenda da materiaesna Europa.' 
Accresce que a Compa-nhia, quando se 

fundou, leve sempre em mira chamar só·~ 
mente essa' quinta parte do seu capital, 

res'ervando-se o direito de levantar um 
emprestimo interno ou externo do res'o 

do capital não recolhido. 
, 

Efiectivamente ess'eempresltimo fói 

inIciado de uma e de outra fórma, en
contrando a Companhia bom acolhimen
to para sua col1ocação; mas preferindo 
a Companhia lançaI-o no Rio de Janeiro. 
tratava de o realisar, quando appareceu 
a epidemia,' que tornou' in1possivel a 
operação, pelo estado de inteira desor-
ganisação em qu-e ficou tudo nesta 
dade. 

• 
C~.-

Tentado O emprestimo ixterno, imnle

- áiatamente se viu que tambemesse, pe
la's mesmas razões, era impossivel na 
actualidade. 

Expostos as'sim estes factos, que di
zem respeito á Companhia, e sendo cer
to que, nas circumstancias actuaes do 

municipio, a Companhia não róde co
gitar de forçar os seus'accionistas á in-

'-. ' 

tegralisação de s·uas acções, sem embar-
go da responsabilidade legal, parece fi 
Camara que, em verdade, é o caso de 
a provincia auxiliar com a sua r.espon~ 

sabilidade a mesma Companhia, para que 

esta p.assa, no mais curto espaço de 
tempo, realisa1r a conclusão das' suas 

obras. 

A C8.Jmara convence-'se de que nenhunl 
, 

prejuízo virá para a Província desse au
xilio que fôr assim prestado, visto como, 

realisada a obrà da canalisação de aguas 

e esgotos, a cidade voltará ao seu anti, 
. " 

go estado e a Companhia, com as suas 
rendas, occorrerá ao serviço de amor
tisação e juro de emprestimoque lhe fôr 

prestado. 
Alem disso,' a Camara Municipal se 

" 
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-co mp.rom t tt e a ;)lstituir. U .fll imp.osto 

especiai para Qccorrer solida-ria ll1-ente á 
responsabilidade por esse mesmo servi
ço d e juro e amorti sação. 

A Camara pede permiss ão para pon
derar a v. exc ia. que, na s ituação a.ctual 

legitima--se o recurso da con vocação ex
traord inaria, da A ssembléa Legislativa 
Provincial ' que, 'em sua sabedoria, de
cretará o auxi lio qu e julgar necessario 
para o hm r elatado. 

Entretanto s i é licito á Camara allu
dir a natureza do o.uxilio 'e a sua im
porfanóa pecuniaria, ella pernlÍtte-.se a 

liberdad e de indica r um empres timo em 
~police s da divida publica provincial, na 
importancia de 2.000 :000$000, dois ma 
contos de réis. 

Confiand o. porém, a Caluara no cri

terio e patriotisn1o do governo de v. 
excia. e na sabedoria da A ssembléa Pro
vincial, aguarda a soluçfio que os poderes 
publicos se dign arem dar á presente re
presentação.. 

Campinas, 30 de abril de 1889. 
D eus g1.1ar·de v.' excia. 
Illmo. e exmo. sr. barão de J aguára, 

. muito digno presidente da Provincia. · 
José Paulino Nogueira 
O tt o . Langaa'l'd 
Antonio Alvar·o de Souza Camargo 
Julio Mes.quita 
José de França . Camargo 
Dr. Ricard o Gu mbleton Daunt . 

A Associação Commercial da praça de 
Santos, a seu burno oHiciou-me, em data 
de 18 do c.orrente, nos seguintes ter-

mos: 1 ~I :: 

. 

"Illmo. ejlfH~·. sr. A Associação Com
m er<: ial da 'c; i:la:i1 e -de San\.os incumbiu-

- . ! "1 " ", ." • • • 
nos de, em Setl nonle, pedIr a valJosa In' 

tervenção de v. excia. junto á Assembléa 
-Legis1ativa Provincial, para o fim de SI'> 

rem conseguidas ~s ene~glca s e imme

dia tas providencias que as condições hy-· 
gienicas dest~ cidade 'rec1amanl. 

Orgam da'praça commercial de San-

tos, a A ssociação Commercial julga de 
seu dever intervir por esta fórma na so

lução de um problema, que tão directa
men te afiecta a vida economica desta 
cidade e da Provinóa. 

Estamos convencidos de que a falta 
de condiç ões hygienicas de Santos ex
põe sem de·iesa,. aos assaltos da febre 
amarella especialme'nte, o primeiro po:--. . 

to da P,r()v'incia; e abre ao terrível fla-
ge llo uma larga porta por onde penetre 
no interior ·da Provincia. Este estado de · 
causas reclamam indubitavelmente m edi
da s extraordinar ias. 

o saneamento de Santos torna-se uma 
necessidade inadiavel, para gaorantia não 
só da vida da população, mas de altos 
interesses de o rdem economica. " 

• 

Como primeira e indispensavel provi
dencia, a Associação Commercial ousa 

lembrar a v. excia. a vinda a Santos de 
uma cornrn issão de hygienistas, que es~ 

tude as condições da cidade e formule 

um systema r egular de saneamento della. 

Não obstante, julgando indiscutivel a 
-

necessidade d e um bom sys tema de 'es-
gotos, como condição · fundamentál de - , 
saneamento, a A ss ociação Comrnercial 
lem!:>ra desde já esse ponto como me
recendo especial attenção, no sentido de 

fazer -se a este respe ito o que de melhor 

e mais completo puder ser feito. 

A Associação Commercial acredita qlle 

si para conseguir o sanealuento da ci

dade·, fôr necessaria a contribuição de 
• • • 

novos unp o-stos, o commerClO e a popu-

lação de Santos s.upportarão de bom 

grado os sacrifícios 
cias lhe exigirem. 

Confiando na· bôa 

• que as Clrcumsta·n-

vontade patriotica 
e no elevado criterio de V, . excia-., a As
sociação Com·mercial ousa esperar qu e 
se rá tomado em consideração o seu .pe
did(). .. 

• 

. Santos, 6 de maio de 1889. . , 
-~ . , 

· I lImo. e exmo. sr.dr. barã'o de' Jag>u1á. 
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ra, muito digno Presidente da Provin

ela. 
A commissão - Antonio Carlos da S. 

Telles. 
. 

Frits Christ. 
Vicente de Carvalho. 

O presidente - Antonio de Lacerda 
Franco. 

O secretario - Ernesto T. Gomes. 

Exposto assim o objecto da present e 
convocação extraordinaria desta Assem
bléa, 'sujeito a vossa sabia deliberação e 
c.riterio as medidas que v.os aprouver o 

decretar, na certeza de que, a Provincia 
muito terá a lucrar com os vossos tra
balhos. 

Em mim encontrareis todo o patrio
tismo e boa v~lDtade, para collaborar 
comV<lseo, a bem do futuro' e engrande
cÍln.ento de nosso torrão natal. 

'Congratulando-me, portanto, com a 
Provincia pela auspiciosa reunião de seus 
representantes, espero confiadamente qu e 
legisla","is de modo a fazer cessar a si
tuaçãoanormal em que jazem as cida
des de Santos e Campinas, prevenindo 
a invasão das epidemias com medida , 
adequadas á si tuaç.ão. 

E prestareis, dest'arte, mais um ser
viço relevantissÍmo á causa publica e á 
nossa câra Provincia, qu:e muito confia 
nas vos sas luzes e no vos.~o civismo. 

Palacio do Governo da Provincia d~ 

S. P aulo, em 21 de maio de 1889. 

Barão de Jaguára." 

Em virtude dos trabalhos extraordina
rios da ass·embléa legislativa foram vo· 
tadas e promulgadas as seguIntes leis: 

o _ .o o doutor barão de Jaguára, com-

o mendador da Ordem da Rosa, Presidente 
da Provincia de S. Pauk>, etc. 

Faço saber a todos os seus habitantes 
que' a Assembléa Legislativa Provincial. 
decretou e eu ·sanccionei a seguinte Lei: 

I 
• 

Art. .: - Fica o presidente da pro' 
vincia :;utorisado a emprestar á Camara I 

Municipal 'de Campinas a quan tia de dois· 
mil contos de réis, com dest ino exc1u .. 
sivo ao a.bastecimento dagua. e serviço 

de esgotos da cidade. 
§ Unico - O emprestim-o será feito 

em apolices ao par, ào juro de 6% ao 
anno, pago semestralmente, e resgãta
veis por prestação annual no praso de 
vinte e dois annos . 

• 

Art. 2: - A Camara Munii!ipal de 
Campinas pagará á provincia este em
prestimo, dentro do mesmo praso· e com 

. 
o mesmo juro e fará recolher ao The7 
souro Provincial, 30 dias antes do praso 
marcado para resgate das apolices e pa-
gamento dos • Juros, a quantia para este 
'fim • necessana. 

Art. 3.° - Para pagamento dos • Juros 
do em prestirno e sua amortisação, a Ca
mara sujeitar·á á . Provinci,a o producto 
do imposto predial .qu e fôr creado com 
este destino, e, si fôr preciso, uma parte 
de sua renda ordinaria. 

Art. 
auxilio 

, 
4.' - No caso d.e reverte,r em 
da Companhia encarregada. do 

serviço de aguas e esgotos na cidade de 
Campinas a impor t ancia do emprestimo 

. 
a que se refere o art. L', ou pacte delle, 
a Camara Municipal exigi.rá della que 
garanta com todos os seus bens , inc1l1-
's ive hypotheca de immoveis, e com li 

taxa já creada para o referido serviço 
• 

de aguas e esgotos o pagamento á pro-
vincia do mesmo emprestimo . . , 

Art. 5.' - Sô na defidencia da renda 
. ; J . 

proveniente da taxa a .que se ·refere o 
1) 1.".1 " 

Art. 4.' .. creada para o serviço de aguas 
, esgotos, poderá a Camara Municipal ., ,,, ... 

- , . --'. " 
arrecadar no seu todo ,ou em parte o , 
imposto predial a que se refere O Art. 3.'. 

At:í 6.' - Verificado o o caso -do artigo 
• 

anterior, pela deficiencia da taxa, o pre-, 

s idellte da provincia poderá prorogaT por 
• 

sessenta ou noventa dias o praso dentro 
do qual a Camara tem de entrar 'para 

o o 

o Thesouro com a quantia ptecisa ao 
resgate e juros das apolices. 

Art. 7.' - A . Camara Municipal de 
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Campinas far'á executar sob a imOle

diata fiscalisação do Governo da Provin-
, ' 

cia e de modo , completo, o s erviço , de 
abastecimento d'agua e esgotos da cida

de ·dentro do m enor p.raso e com a maior 
• urgencla. 

Art. 8." - Fica tambem 'auctorisado o 
presidente da provincia a emprestar at é 
a quantia de mil contos de réis á Camara 

Municipal de Sa ntos, com des tino exclu ·· 
sivo ao serviço inadiavel de saneament o 
da .cidade. 

Art. 9: - O emprestimo á Camar .: 
de Santos se·rá feito nas mesmoas con
dições do da Camara de Campinas, ap 
provando , o presidente da provincia o 
imposto que a m es·ma Camara crear, com 
applicação ao serviço da divida. 

, ~ , 

Art. 10 - Ficam revogadas as dispo-
. - . Slçoes em contrano. 

Mando, portanto, a todas as autorida
des a quem o conhecimento e execução 
da referida Lei pe'rtencer, que a cum
pram e façam cumpr,ir tão inteiramente 

, 'como nella se contém. O secr etario desta 
provinda a faça imprimir, publicar e cor
rer. 

Dada: no Palacio do Governo da Pro
vincia de S. Paulo, a os cinco dias do 
mez de jupho d~ mil oitocentos e o i-

, 

tenta e nove. 

(L. 5.) Barão de Jaguâra." 
, , 

, , 

, "O doutor barão de Jaguitra. com-

mendador da Ordem da Rosa" Presiden
te da Provincia de S. Paulo, etc. 

Faço sabe,r a to dos os seus habitant es 
que a Assembléa Legislativa Provincial , 
sobre proposta da Camara Municipal da 
cidade de Campinas, decretou a seguinte 

resolução: . 
'Art. LO - Fiea creado na cidade de 

, , 

Campinas o , imposto correspon~ente a 
9 % sobre o valor locativo dos predio5, 
servindo de base para cobrança deste 
imposto O lançamento já f~ito ou outro 
que se fizer, de accôrdo com o, respecti
vo regulamento provincial, e cujo pro-

, 

dueto será exclusivamente destinado ao 

pagamento dos juros e amortisação do 
emprest imo que a ilIesma Cama'fa obti
ver da prov incial para o serviço de agua s. 
t esgoto,s . 

Art. 2." - Feito o lançamento des te 
imposto, poderá a Camara arrecadal-o 
r. o todo ou em parte, conforme a s ex! -

• 

gencias do serviço a que é destinado o 
producto do mesmo imposto. 

Art. 3." - O imposto ora ,creado será 
-cobrado a começar do ~?Cercjcio fin a-n
ceiro de 1889-1890. 

Art. 4." - Revogam-se, as disposições 
em contra r.io. , 

Mando, portanto, a todas as autori- , 
dades a quem o conhecimento e exe
cução da referida resolução pertencer, 
que a cumpram e façam cumprir tão in
teiramente como neUa se contém. O se
cretario desta Provincia ao faça imprimir. 
publicar e correr. 

Dada no Palac io do Gove'rno da Pro
vincia de S. Paulo, aos cin<:o dias do 
mez de junho de mil oitocentos e o}
tenta e nove. 

(L. S.) Sarã .. de Jaguára." 

ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIçA. -
Foi desannexado da comarca de São Ro· 
que ,e ,lncor'parado á da capital o muni

c; pio de Cotia; a comarca de Tatuhy foi 
dividida em 3 districtos criminaes. Tatu-

• 

hy, Guarehy e Rio Bonito. O presidente 
occupou-se a seguir do movimento do 
resp ectívo 'pessoal. 

NATURALISAÇOES. - Foram con
cedidas 16 cartas de na turalisação : ita
lianos, 12; portuguczes,' 2; allemão , 1 e 
sui-s-so, 1. 

HY.GIENE E SALUBRIDADE PU
BLICA. - Tendo o presidente ba'rão ele 
Jaguára de luctar cont,ra a epidemia de 

, 

febre amarella, que pela primeira vez 

apparecera em Serra Acima, a sua at-
, , 

tenção convergiu pa'ra os problemas p<"e-
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sos á hygiene esalnbridade publica. Eis. 

o que elle disse: 
"Ao tomar conta da administração da 

Provincia, foi meu primeiro cuidado pro~ 
curar conhecer de visu o estado das duas 
importantes cidades de Santos e Cam
pinas, assoladas por -terrível ep-idemia. 

De volta desta ultima cidade, dirigi-me 
á respectiva. Camara Municipal e recom
dendei-lhe que tomasse as medidas mais 
adequadas para debellar o maL 

M,ilhando as mai~. fundadas rarões 
para attribuir-se o flagello de Campinas 
ás pessimas condições de sua agua, tomei 
irnmed.iatamente p,rovidencias para me
lhO'rar tal inçonveniente, já aconselhan

do o uso da. agua depois de fervida, já 
obtendo agua purissima das serras pro
xinlaos á estação de Vallinhos. 

Deste serviço- encarregou-se ° sr. COffi
mendador \Vàlter J o11n Hammond, que 

se tornou digno de meu maior reconhe
cimento. 

Não devo deixar de patentear igual
mente o respeito e a gratidão de que 
é credora a Companhia Paulista pelo seu , 
procedimento cheio de caridade e patrio-
tismo, tomando a si aquelle serviço im
portante e momentoso sem onus algum 
paTa os cofres publicas. 

tro 
14 de abril oHieiei ao exmo. 
do Imperio, declarando-lhe 

• • mllllS-
que a 

meu· vêr, o meio mais efficaz para im
pedir o pr-ogresso sempre crescente do 

flagelJo era a organisação de um ser

viço de desinfecção, acompanhado do 
entupimento dos poços e fossas de des

pejo, cnjas· condições hygienicas eram 
pessimas. Pedi tambem que me fossem 
enviados seis medicas e oito internos. 

O exmo. ministro do Imperio, vendo 
que a epidemia não cedia, apesar das me
didas já empregadas resolveu nomear os 
drs. Luiz Manoel Pinto. Netto e Fran- I 

cisco Corre:a·. Dutra. o· pharmaceutico 

Joaquim Torqua to Soares da Camara, os 
estudantes do curso medico, Alberto de 
Castro Menezes e Victor Pacheco Leão, 
e os enfermeiros João Francisco de Mel
lo e Silva., Gregorio Joaquim Leite e 
José da Costa Cordeiro, p~lra auxiliarem 
a-o dr. José Mar.ia Teixeira, nomeado 
durante a adUlinistração de meu succes-

• 
. . -

30r, no des'empenho de sua comnussao. 

Enl Santos o esta"do sanitario ia lue-· 
lhorando; tanto que o Presidente da 

Commissão de Soccororos, a 17 de abril, 
me communicou que havia resolvido sup
primir a despeza de carros para os mem
bros da meS'Ina coinrnissão, por se' a.char 
em declinio a epidemia. 

Em Ca'tnpinas, porém não tendo ce-o 
dido a epidemia, continuando antes a 

vict.imar de um 1110'dO pavoroso a pOpl,1-
• ,-hção, então muito 'reduzida pela retira-

da e.1n massa de grande numero de pes

soas para as localidades visinhas, resolvi 
nomea·r unla Com.tnis'são Medica de Soc
cor.ros, cOlnposta -do dr. Francisco Mar-

. ques de Araujo Góes como presidente e 
dos drs. Claro Homem de Nr oHo, J e"6-
nymo de Cunto, Aristides Franco Mei

reHes, Ireneo de Britto e Philippc J ar
dill1, COlTIO auxiliares, afilll de proceder a 
um serviço completo de desi11fecção, tan
to nas habitações como nos hospitaes e 
bem assim para tomar qua.esquer, provi
dencias que julgasse acertadas para com
Late!' o mórbo epidemico. 

-Recorúmendei ta,mbenl á referida COln-
. 

missão o estudo da agua dos. poços, 3:5-
sim como o das fossas de despejo, au-

• 

ctorisanJo-a a lnandar • entupIr os que. 

julgasse inconvenientes~ -e a montar lima 
enf.ermaria. 

Em data de 24 participei ao exmo. 

ministro do Imperio que e!n Santos a 
" epidemia continuava a declinar 4e modo' 

sensivel. 

Em Campinas, entretanto, a despeito 
das medidas tomadas, o estado sanita-, 

rio não era lisongeiro. 



-- 749 

O· sef\' iço de desinkcção, a cargo da 
Commissão presidida pelo dr. Araujo 
Góes, ia adcantado, tendo sido desinfe

ctadas e visitadas 1.308 casas em sete 
d ias. 

Nessa mesma da ta o 'presidente da 
Commi ssão de Soccorros de Santos de
c1arou-m·e ,que a::, epidemia continuava al1i 

elTI ra'pid o. dedin'io; por isso havia-se en~ 
tendido com o P rovedor da Santa Casa 
da Misericordia afim de remover para 
uma enferma ria especial d"'quelle esta
belecim ento dos ellfern1 0s ainda recolh i
dos ás enif erm aria s do ,/ Canno" e da 

'õCruz Branca", o que se realisou dias 
depois. 

No dia 29 · foi dedarada extincta a 
fórma epidem ica da enfermidade reinan
te em Santos, pelo referido presidente 
da Commissão de. Soccorros , em officio 
a mim dirigido. 

A 1.' de maio dis pensei os serviços da 
COln-missão de Soccorros acima mencio
nada, dirigindo depois aos membros que 
a compunham um oHicio em que agra 
decia-lhes os optimos serviços que ha
v iam pres t ado em quadra tão ca.]amitosa. 

Na nle s.rna data nom.eei outra Com
. missão de Vigilancia Sanita ria, composta 

dos drs. Manoel Maria Tourinho, Gio 
vanni Eboli e Lu iz Jardim, para con-. . . ' .. 
tmuar com as VIS Itas sanIta nas e o ser-
viço de desinfecção afim de evitar novo 
explodir do mal. 

Tendo chegado a meu conhecimento 
• 

que nas cidades da Limeka, Rio Claro ,; 
Belém do Descalvado haviam appareci
do febres de mau caracter, que iam to·· 
mando a fôrma epidemica, fiz seguir 
para aquellas localidades o dr. inspector 
de Hygiene, O qual de volta de sua ex
cursão apresentou um relatorio circums 
tanciado e criterioso. 

Então dirig i-me aos delegados de Hy
giene das mesmas ddades, recommen
dando-Ihe·s que, de accôrdo com as res
pectivas Camaras Municipaes, tomassem 
todas as medidas para evitar a propa-

gação <;lo mal, auctorisando ás referidas 
Camaras, desde logo, a despender em até 

a quantia de 1 :000$000 rs., cada uma. 
F elizmente a epidemia 
naquellas localidades. 

-nao se propagoi.1 

A 18, a Camara e o delegado de Hy
giene de Tatuhy co·mmunicaram-me ter
se desenvolvido alli a .epidemia da va
riola. Ao ·dr. juiz de direito da COmarca . 
mandei entregar, por duas vezes, a quau
tia de 1 :000$000 para tratamento dos in-
digen teso 

A 22 fui á cidade da Limeira veri.ficar 
·pessoalmente o es tado da epidemia e 

.. 
conhecer quaes as medid·as que d.eviam 
ser tomadas. 

A 21 fizera seguir o dr. Theodoret" 
do Nascimen to para occupar-se dos en-. 

fer mos pobres, e ·até hoje permanece na
quella cidade. 

De volta da Limeira estive em Cam
pinas, onde encontrei bem melhores as 
condições hygien icas; pelo que, de ilC

côrdo com os chefes das commissõe l 
Geral e Provincial, resolvi c.Espensar par-

I . 
te do .pessoal das mesmas. 

N{J dia 5 do corrente O presidente da 
Camara de Campinas officiou-me dizen
do que, a-chando-se quasi extincta a epi
demia, resolvera suspender a ordem que 
ha via dado a t odas as pharmacias, de 

• • aVIarem as receItas que trouxessem a 
••• 

nota . HS occorros Municipaes u , pedindo 

20 :000$000 para pagamento das contas 
dev id a.s ás citadas pharmacias, que 
portavam em 3S :644$3lO . 

• 
In)-

. Respondi-lhe , que, tendo-se dado mu
dança de situa ção politica, deixava de 
satisfazer o seu pedido. 

P:üdemos considerai" otficialmente ex
t incta a -epidemia. D evo consignar que 

. 
as commioS sõe-s provinciaes de Santos e 
de Campinas prestar am relevantiss imos 
serviços; desempenhando plena e cabal
mente a sua melindrosa tarefa em qua
dra tão afflictiva. 
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E ' de justiça salientar o chefe dr, 
.'\ raujo Góes qui:, após ter-se tornado 
desnecessaria a sua pre·sença em Santos, . 
partiu para Campinas, ond·e, apesar de 
enferrn.o, portou-se com . g alhardia, ar
cando com as preve~lções do povo e 
com as difficuldades levanta das pelos 

, 

medicas da Commissão Geral. 

Em honra á verdade, devo destacar 
áesta commissão o nome do dr. Cor· 
rêa Dutra, que jamais entrou em lucta 
'com a Commissão Prov.incial, an tes fo i 
i11<cansavel e de um compor tamento di
gno de todos os encomios. Sou, pois. 
llluito e muito re-conheciclo ás commis
sóes de Santos e de Campina s, e a seus • 

. dignos e illustrados chefes , os drs. Julio 
- Gonçalves Furtado e Francis<:o Marques 

de Araujo Góes, a quem a Provincia 
agradece os bons e leaes serviços pres
tados á hygiene em uma phase cala -

, 

mitosa, que por muitos annos enluctará 
os seus annaes. 

, 

GUARDA NACIONA;L. - O preSl' 
dente dá em sua Exposição, de passagem 
de gqverno o movimento das nomea · 
ções havidas. 

INSTRUCÇÁO PUBLICA. - Fãi de · 
c1arado sem effeito o concurSQ aberto 
para provimento de 53 cadeiras de en
sino primaria, visto não serem norma'" 
listas os pretendentes. 

IMMIGRAÇAO E COLONISAÇAO. -
• 

Tomaram-se medidas de caracter secun-, , 

dado e de ordem interna das repartições. 

ALISTAMENTO MILITAR. - Ia-se 
proceder ' ai es>se alistamento para o:; 
serviços do Exercito e da Armada, ten
do o' presidente diligenciado para quo, 
melhorasse. 

CAPITANIA DO PORTO DE SAN
TOS. - Tomaram-se providencias para 
que fossem entregues a Gaffrée, Guink 
& Cia. os terrenos do extincto Arsena \ 
de Ma-rinha, sómente durante as obra; 
de construcção do projectado caes. 

OBRAS PUBLICAS. - Foram aucto
risadas diversas, sendo todas de pou~o 
valor, pois a mais avultada subiu a ... 
5:769$600 rs. e foi o reparo da estrada 
que liga a capital á freguezia d a Pe
nha. 

CONTRACTOS. - O presidente con
tractou com a Companhia Carris de Fer
ro S. Paulo a Santo Amaro, modiíicaçãn 
do traçado entre a c«pital e ViUa Ma
rianna, nos fundos do hospicio de Alie
nados: com Mich el Loeb a organisação 
de kermesse ' na Ilha dos Amores, obri
gando-se o concessionario a CO nservar 

e embeUesar aqu eUe passeio. 

CREDITOS EXTRAORDINARIOS. 
- Ahriram-se tre s. , endo de 2S :000$000 
r5. para despezas da Commissão Geo-

• 

graJihica e Geologica; de 110 :000$000 rs. 
para despezas do novo Quartel do Corpo 
Policial Permanente ; de 2 :100$000 rs. 
para juros de apoli-ces do monumento do 
Ypiranga. 

. ESTRADAS DE FERRO . - Conti
nuava com regularidade' o trafego das 
estradas de ferro. 

SECR.ETARIA DO GOVERNO .... 
Era dirigida pelo bacharel Estev.am ,Leão 
Bourroul, e houve nella · movimento de 

. . 
pessoal. O presidente terminou a sua 
exposição entregando o governo ao pre
sidente Couto de Magalhães com eslas 
palavras: 

"Exmo. sr. São estes os ligeiros apon" 
tamentos de minha curta administraçã,o, 
que tenho a subida honra de levar áa 

, 

mãos de v. excia. e subluetter ao seu 
elevado criterio. 

O pouco tempo que dirigi os destinos 
da Provincia não me ' permittiu fazer 
todo b bem que desejava. Fica-me, ' po
rém, a consciencia de ' ter . procurado 
acertar e de haver, quanto em mim ca-

I bia, cumprido o meu dever de adminis
i t rador e de paulista. 

i Alenta-me, sobretudo, a esperal\ça ia-
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gueira que V. Excia., rodeado de pres
tigio e :dotado de va·sta e variada iJlus
tração; e animado d·e patrioticas inten
ções, saberá, · no alt<l posto que acaba 
de lhe ser confia<1<l pelo Governo Im
perial, encaminhar a nossa bella e cara 
Provineia aos designios a que a fadou a 
Prov idencia" . 

• 

• 
• * 

BIBLIOORAPHIA. - Sobre o barão 
de J aguára lêr jornaes do tempo de sua 
presidencia e de seu fallecimento. Es
creveu, além de sua these de doutor em 
medicina, relatorio e documentos oHi · 
eiae·s <1e $ua presidencia em S.· Paulo. 

----
• 

• 

• 

• 



José Vieira Couto de Magalhães . 
• 

53.0 PRESIDENTE 
• 

(De 10 de Junho a 15 de Novembro de 1889) 

.. 

• 

• 
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JOSE' VIEIRA COUTO DE MAOA, 
LHÃES nasceu na cidade de Diamantina, 
Minas Geraes, a 1.· de novembro de 
1837 e falleceu na <:idade do Ri o de Ja
n eiro, ta·pital federal, a 14 de setembro 
de 1898: ·Sens ,paes foram o capit ão An
tonioCarlos de Magalhães e d. Ther eza 
do Prado Vieira do Couto. 

Fez seus estudos secundarios no Semi
nado d·e ' Marianna considerado, então, 

um dos melhores estabelecimentos de en
sino. Po r avontamentos forn ecidos por 
pessoa d .. famiEa do dr. Couto de M aga
lhães sabe- se o seguinte: - feitos os 
preparatorios, José Vieira Couto de Ma
galhães estudou mathema tica s na E scola 
Militar do Rio; e, em Londres , o curso de 
artilharia de campanha. 

Na cidade de S . Paulo estudou direito, 
tecebendo o grau de bacharel em 1859; 
e o de doutor em 1860, após brilhantis
,·ima defesa de theses. Viajou longamen
te não s6 O Bra sil, mas tambem a Eu
ropa e parte da Africa. 

FaJava inglez, francez, italiano, espa
nhol e ainda o guarany, que conhecia 
perfeitamente. Presidiu ás provincias de 
Goyaz, Pará, Matto Grosso e S. Paulo. 
Por duas vezes foi d·eputado geral e 
tambem por dua's vezes fez parte da .lis
ta triplice para s'enador. 

Era ' conselheiro de Estado. Presidia a 
provinda do Pará, quan-do corsario'5 
americanos, sob as ordens do general 
Roberto Lee, . s,egundo "'" dizia, tentariam 

, 

oceupar aquelle porto. 
b presidente immedi'atamente organi

sou forças ·e fortificou o porto, não se 
realisando, entretanto, a projectadain
vasá". Presidindo a provincia de Matto 

. 

Grosso, então invad ida e deva,tada pe-
" los paraguayos , 1863, e após a mort' 

dos generaes Galvão e Camisão, seus 
antecessores, foi o dT. Couto de Maga
lhães nomeado commandante em chefe 
das forças em operações e presidente .da 
junta militar de justiça; e, em mais d<~ 

dois annas de as pera campanha, recon
quistou a provincia, expulsando della os 

• paraguayos Invasores. 

Presidia á provincia de S. 
quando se proclamou a Republica, 

Paulo 
. 

t endo 
passado o governo, no dia 16 de novem
brode 1889, ao t riumvirato acclamado 
pelo povo da capital e que se · compunha 
dos drs. Prudenk de Mora .. s, Rangel 
Pestana e coronel J oaquim de Souza 
Mursa. 

Recolheu-se desde e sse t empo á vida 
privada, e não tomou ' parte na revolte, 
da Armada em 1893, porque a considero" 
intempestiva e senl o menor fundamento 
legal. Como, porém, tivesse fornecido di" 
nh·eiro para hospitaes de sangue e trata
m ento de fe ridos revoltosos, despertou 
fundadas suspeitas em torno de sua pes
soa: - sua casa em S. Paulo foi cer
cada, foram presos tres empregados, que 
oeUa se achavam; e um desses remetti
do para o sul como recruta das forç,, '; 
legae·s. 

Por essa occas ião, achava-se o dto Cou· 
to d·e Magalhães na Uha de Santo Am'a
ro, municipio de Santos, onde fOI preso 
c remettido para o R io, por oroem e á 
disposição do mar-echal Floriano Pei
xoto, presidente da R epublica e em lucta 
renhida contra os revoltosos da Armada, 
c do Rio Grande do Sul. 

Já doente, o dr. Couto d,e Magalhães 
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foi recolhido ao Hospital Militar, mas 
com todas as honras e distincções a que 
tinha direito, como official honorario de 
alta patente e como personalidade de 
destaque nos meios financeiros e intelle
ctuaes. . 

Tendo melhorado no seu estado de 
saude, o marechal Floriano Peixoto deu~ 
lhe liberdade, com a condição de retirar
se para o estrangeiro. O dr. Couto de 
Magalhães seguiu para a França, onde 
se restabeleceu, ou' pelo m-enas, muito 
melhorou. Em seguida esteve em Lon· 
dres, de onde voltou para S. Paulo. Foi 
presidente do Club dos Officiaes Hono" 
rarios do Exercito; .do de Caça e Pesca; 
director do Banco de S. Paulo, institui
ção de que tambem era um dos funda
dores. 

Seus restos mortaes estão no Celnite
rio da Consolação de S. Paulo, e sobre 
a sua sepultura ergue-se artístico e 
custoso mausdéo. Dotado de grande in
telligencia, erudição e fortuna, o dr. 
Couto de Magalhães occupou posição ele
vada em todos os circulos em que Se 

~presentou como patriota, e-scriptor e fi-
• nancelro. 

Foram tantos e tão grandes os tra
balhos que procurou e teve este n0ta

ve1 brasileiro, que a sua figura se tornou 
original, e em torno della bordaram-se 
aneedatas e historietas interessantes e 
chistosas. 

Era solteiro; e, nos ultimas annas de 
vida, alguns dos seus actos pareciam de
notar certo enfraquecimento intellectual. 
realmente verdadeiro, ou procurado in
tencionalmente para se divertir daquelles 
que pretendiam explorar a sua fortuna ou 
as suas grandes relações sociaes. , 

Estudou durante os annos do seu es-
• 

plendor intellectual as raças selvagens do 
paiz, seus costumes, vida e origens; fez 
pelos sertões brasileiros arriscadas in
vestigações; viajou desde Goyaz até O 

Araguaya, percorrendo em pequena em
barcação 400 leguas de navegação peri-
gosa até chegar á capital do Pará. \ 

Foi elle quem organisou a navegação 
a vapor entre o porto de Itacayú, em 
Matto-Grbsso, e o de Santa Maria, em 
Goyaz. Foi sacio do Instituto Historico e 
Geographico Brasileiro e de muitas ou
tras associaçõe-s scientificas e litterarias· 
do paiz e do estrangeiro. 

Possuia as c01umendas da Rosa, Cru 
zeiro e Christo; tinha a medalha milital 
concedida aos bravos do Forte de Coim
bra, e da flotilha de Matto-Grosso; tam
bem ostentava em seu ,peito as meda-
lhas da guerra do Paraguay; e quando 
o governo imperial lhe quiz dar a·s hon
ras de brigadeiro do Exercito e o titulo 
de barão de Corumbá, em attenção aos 
serviços militares prestados na provincia 
de Ma tto-Grosso, contra as hordas pac 
raguayas, eIle acceitou commovido os 
galões de general, mas declinou agr,,
decido o titulo de barão, 

Grande amigo do visconde de .Ouro· 
Preto, (Affonso Ce1so de Assis Figuei
redo) deixou-lhe avultado legado com O -. 
qual o visconde poude ter uma velhice 
tranquilla; pois que, tendo cahido' com. 
a monarchia,e conservando-se dígna
lnente no ostracismo politico. perdera 
todos, os seus rendimentos. 

Foi UIU acta meritorio, sem duvida al
guma, praticado pelo dr. Couto de Ma
galhães. 

Conta-se que o dr. Couto de Ma
galhães, quando viu em libras esterli
nas a quantia de 3.000 :000$000 rs., que 
lhe pertencia e se achava depositada num 
Banco de Londres exclamou: ~ "Vil 
metal, ouro sublime! Algoz e providen
cia! Arma para o mal, instrumento para. 
o bem! Serás meu, não serei teu [ Serás 
meu escravo; meu senhor, jamais tU 

O presidente Couto ·de Magalhães ten
elo assumido o governo da provincia por 
occasião de mudança ministerial, e dei
xado a administração enl consequencia 
de um golpe da revolução triumphante, 

", 

Que proclamou a Republica do Brasil, 
-nao es'creveu relatorio nem exposição. 
O estado dos negocios publicos vcovin-
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ciae·s pôde ser apreciado na . exposição 
com que o presidente barão de J aguára 
lhe passou 0- governo., e nos primeiros 
rélatorios dos presidentes republicanos. 
Foi sem duvida um homem notavel; mas, 
ao tempo de sua presidencia de São 
Paulo, já não se achava no pleno vigor ' 
de suas faculdades. 

* 

* • 
BIBLlOORAPHIA. - O dr. José 

Vieira Cou to de Magalhães escreveu: 
- TheSl<ls e Dissertação para obter o 

gráu de doutor. S. Paulo, 1860. 
-:- Os Goyanazes. S. Paulo, 1860. 
- Um Episodio da Historia Patria 

(1720) Na Rev. do Inst. Hist. e Geog. 
Bras., vaI. 25, 1862. 

. - Relatorio dos Negocios da Nave
gação do Araguaya. 

- Dezoito mil milhas do interior do 
Br·asil. Rio de Janeiro, 1872. 
~ Viagem ao Rio Araguaya. Goyaz, 

1863. 
- Ensaio de Anthropologia, 1876. 
- Grammatica Tupy. 

• 

- FamiJia e Religião entre os selva
gens - Rio de Janeiro, 1874. 

- O Aprendiz de Machinista, P,ari., 
1873. 

. 
- Memorias sob re as colonias milita-

r es, Rio 1875 . 
- Trabalho prepa ra torio para aprovei

t amento do selvagem e do solo por elle 
oecupado no Brasil. Rio, 1876. 

- Memoria apresentada á Commissão 
da 4.' Exposição Nacional. 

- Setima Conferencia para o tricente
na r io de Anchieta S. Paulo, 1897. 

- R.eJatorio dos hegocíos_ da provinda 
do Pará. Pará, 1864. 
. Além dessa.s obras ha muitos es cr ip to~ 

publicaedos em periodicos desde os tem-' 
pos academicos do autor, e outrO·;5 ainda 
ineditos, segundo informações. 

Sobre o dr. José Vieira Couto de Ma
galhães escreveram: Ribejro, Chtonolo
gia Paulista, 1.' vaI. pago 235; . Sacra
mento Blake, 5.' va I. pago 229; Almeida 
Nogueira, Tradições e Remini scencias, 
5.' serie, pago 232. Consultar tambem ior. 
naes por occasião do fallecimento do 
pres idente. 

• 
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Luiz Antonio Neves de Carvalho 

VICE=PR.ESIDENTE 

(De 22 de Abril a 22 de Setembro de 1826; 
de 5 de Abril a 19 de Dezembro de 1827). 

, 

, 

, 



LUIZ ANTONIO NEVES DE CAR· 
V ALHO na·sceu no Porto, veiu para o 
'Brasil destacado como official do exer
cito portuguez e serviu na guarnição de 

. Santos. Em 1822 era reformado no pos-
to de coronel, nada mais constando a 
seu r espeito dos livros mest res exislen
tes no Ardhivo Publico de S. Paulo. ' 

• 

No almanak militar de 1818, rari"i-
ma publicação de que ha um exemplar 
110 Instituto Historico e Geographico 

. 
Brasileiro, egualmente nada consta a seu 

• respeIto. 
E.m 1822 por occasião do recenseamen

to da Capital da provincia de S. Paulo, 
d.pparece seu nome, casado cüm d. Ro,sa 

Fra·ncisca, residindo na rua que ia á 
Ponte Grande. Fizeram-se repetidas e 
co'nstantes pesquizas para ' obter . dados 
que assignala.sseín de modo ~preciavel a 
personalidade do militar -portuguez, que 
acceitou a independencia 4p Brasil e foi , . 

ú primeiro vice-presiderite de S. Paulo. 

em cujo -cargo serviu duas vezes. 
Foi tudo - inutil. A unica cousa que se 

achou foi que o partido brasileiro não 
dep~sitava ileJle confiança, l)elo 'que pau
Te embaraço em sua posse e exercicio, ' 

- sendo necessaria a . int er venção do go
verno geral, pela voz de Jo sé Bonifacio, 
o patriarcha, para que cessasse a oppo
sição ao coronel Luiz AntoniO' Neves de . . 

Carvalho. (1) 
Ao que parece, essa op,posição aca·bou 

t o coronel co nguis tou a confiança dos 

brasileiros. Nada tambem cons ta a seu 
respeito no Archivo Militar, ne.m 11a 

B-ibliotheca do Estado Maior do Exer
cito. Serviu como vice-presidente na 
. , . 
presidencia do. dr. Lucas Antonio Mon-
teiro de Barros, visconde de Congonhas 
do" Campo, e esteve no poder em dois 
per iodos : - 22 de abril a 22 de setembro 
de 1826; de 5 de abril a 19 de dezembro 
de 1827. 

N ão fe z relatorio. Não exíste blbliogra

phia . 

----
(1) Pott"tiÕiria. - Seodo pr.e.sente a Sua: Ma · 

g,estade .Q ImPerador ,3; <I1Ieçes'sidade que h:.a,. d:e 
se proceder quanto antes á instalIação d() novo ga. 
vemo provisorio da Província de Sã() Paulo, .. 
que têm obstado as duvidas oíferecidas por alguns ' 
j"div iduos da Guarda Cívica da{juella capital 50-

bne a eleição do coronel Iruiz An.to.nlO Nens de 
Carvalho destin.OO.o para o logar de ~l"etari~ 

do rnencionãdo governo : e , havendo (\ mesmo , 
Augusto Sen-h nr pro vid.ea1Ciado por portaria de 
15 de novembro . proximo passado, como julgou 
conven1Uon1te @rura Soe av,e:riguar oS. ve.rda~ e ;us
Hficar :a. excIusw do refierioo coronel, h~vi.do 

po:r pouco a&er.en te á ·causa do Brasil e eJleito 
por s uuo rno. 

Mand.a yeL:i S'OCre ta ria de E stado du .. ~ Nego
cios do Imperio que -a r.f,.ln;& Tada ddade Ge 51\0 
Paulo dê i:mm:ed ia.tamente po.s.sre ao · novo go

.... eniO 'P-rovisorio daquelk. proviM~a, ~ en
trar ·no eXiet1'cicio d'e .secr.otal"Do aQ,welle ':3. quem 
competir este lug:o.r peJa <maioria &e votos, M1 
qua.ntoe,stá -se 'Procedendo aqrweUa alY~rigiUt .. ,~lo. 

Palad'O do Ri.o de J an:eh"o, em. 7 d e De
oembro d~ 1@22, - JOSE' B{)N!FACIO DE 
ANDltADA E SILVA. 
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D. MANOEL JOAQUIM 
(BISPO 

GONÇALVES DE ANDRADE 
DIOCESA NO) 



MANOBL JOAQUIM GONÇALVBS 
DE ANDRADB nasceu na Ilha da Ma
deira, sendo seus pac-s Nicolau Gonçal
ves de Andrade e dona Maria de An
drade. - Passando-se para o continente 
fez em Portugal os seus estudos prÍlna
:.-ios e secundarias, matricu1ando-se de~ 

_ pois na Ur,liversidade de Coimbra, onde 
. ." 

recebeu o gráu _ de doutor em canones. I 

Sentindo-se com vocação para a car
reira sace~dotal, mas -tendo per'dido seus 
paes, que eram pobres, encontrou 110 

prior ·de Ventosa o amparo de que ne
cessitava. Recebeu em 1796 as ordens sa
cras conferidas em Lisbna pelo mestno 
ex-prior da Ventosa. d. Matheus de I 
Abreu Pereira, já então sagrado bispo 
da diocese de S. Paulo. D. Manoel Joa
quim embarcou para o Brasil em 1796. 
nomeado conego da Sé. 

-Depois exerceu a dignidade de arce~ 

diago, com que se apresentou, quando 
seu protector e amigo d. Matheus fez 
sua entrada 'solemne na cidade de São 
Paulo. 

D. Manoel Joaquim soffreu no princi
pio de sua carreira hostilidades que lhe 
moveu o ca'pitão-general Antonio Ma
noel de Mello; e essas hostilidades fo-
ram tamanhas que d. Manoel teve le ir 
a' Lisboa para. defender-se <Ias accusa
ções qUe lhe eram feitas. 

Justificando-se plenamente foi resti
tuido aos lugares' de arcediago e vi
gario geral. Deve-se-lhe a reparaçã·o do 
edificio da Sé Cathedral cujo estado era 
ruinos·o; augmentou ... lhe o espaço t 

construiu, sob sua administração directa, 
todo o lanço esquerdo da Egreja com 

accommodações para o Cabido e aulas. 
Du-rante nlais de 20 annos foi vigario 

geral de d. Matheus. Eleito bispo da 
diocese de S. Paulo em 12 de outubro 
de 1826, d. Manoel Joaquim foi sagra
do dczeseis dias depois na cidade' do 
Rio de Janeiro. A 23 de dezembro de 
1927 entrou solemnemente na séde de 
sua diocese, que governou durante 20 
annos e falleecu a 26 de maio dê 1847. 

• E' do 
governo 

consenso unanlme que ,,0 seu 
ecclesiastico foi. dos melhores: 

- soube dlsciplinar e ele"ar o clero pau-
lista no, sem esquecer 
culto. 

o esplendor do 

.Personagem de tão altas qualidades 
não podia deixar de attrahir a :ltten-, 
ção dos políticos, principalmente porque 
,naquelles tempos não existiam em .g-ran
de numero homens cultos. Foi por isso 
eleito membro do Conselho do Governo 
em 1824 e 1826; e nomeado vice-pre.i
dente da provincia, que administrou qua
trQ veze·s, dando cabal desempenho á~ 

{un<:ções do elevado e clHficil cargo. 
São os seguintes os pe"riodos em que 

o bispo d. Manoel esteve á frente. dos 
oegociso publicas de S. Paulo: de 18 de 
abril a 5 de outubro de 1823; de 10 de 
março a 10 de outubro de 1829; de 
15 de abril de 1830 a 5 de janeiro de 
1831; e de 17 de abril a 20 de junho 
de 183-1. 

Em 1846, por occasião da Tisita que 
o imperador d. Pedro II fez a São 
Paulo, ioi d. Manoel agraciado com a 
Gran-Cruz da Ordem de Christo. Foi 
tambem deputado provincial nas legisla
turas de 1835-1837; 1838-1839; 1840-1841; 
1844-1845. 
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Seus restos lTIOrtaes repousanl na cry
pta da Cathedral e sua memoria me
rece respeitoso acatamento. Foi amigo 
do Brasil e prestou relevantes serviços 

na difficil quadra da nossa organisação 

politica. 
• 

* * 
• 

A 4 ,de outubro de 1828 d, Manoel. 
vice-presidente em exercicio, relatou a0 

Conselho do -Governo o estado dos ne-
" .. 

gOClOS Qa provmCla. 

A estrada da Matta, ligando S. Paulo 
ao Rio Grande do Sul, estava quasi ter
minada, merecendo por isso os melhores 
elogios o sargento-mór João da -Silva 
Machado (depois barão de Antonina). , 

No ,meio do sertão e á margem dessa 
estrada, ,na.sceu urna povoação tendo sido 
construida a capella e nomeado o res
pectivo capellão. A estrada do Cubat"o 
para a de Santos tinha sido aperfeiçoa
da; mas a ponte sobre o rio Cubatão 
precisava ser substituida. 

Essas obras mereciam da presidenci:;;t 

o -maior zelo. Continuava a ser cons
truida a. estrada do Bananal á Jlha 
Grande; a verba votada, porém, não foi 
suHiciente, pelo que se l-epresentou ao 
Governo - Geral que attendeu a repre

sentação, fornecendo á Camara da Ilh::t 
Grande os meios para a continuação d3. 
construcção. 

!Outra estrada que -de Areias deman

dava a mesma Ilha Gnande estava pa
ralysada. O tenente coronel José M",
ria de Mello .fôra encarregado de exa
n1inar na Serra do Cubatão ra possi
bIlidade de fazer-se uma nova estrada 

com lproporções para transito de car~ 

TOS, afim de que o ~ommerciogosasse 
de transportes -rnenas dispendiosos. 

Informou a-quelle coronel que áes
querda do rio das Pedras .se encontra~ 

va o antigo trilho, por onde, constava, 

suhira a artilharia destinada á praça de 
Iguatemy, parecendo realisavel tal pro·· I 
jecto; mas outro explorador antigo, Ma- I 

noe1 José de Castro, il1dicav.?~ rumo dií

ferente. 
Essa discordancia creou hesitações 

pelo que o Governo mandou o tenente 

de engenhelros, F:-ancisco Antonio de 

Oliveira, examinar o lugar indica-do pelo 
explorador Manoel José de Cas tro. As 
estradas mereciam constante zelo por 
parte do Governo e as llrincípae~ csta

valn sendo cuidadas. 
As obras do canal de Iguape, ligando 

a Ribeira ao ~far Pequeno, pouco ha
viam avançado pelo que houve substi~

tuição no pessoal encarregado desse ser
viço, ~uja verba votada não era suffi
ciente. ,Achavam-se estabelecidos c func

cionando regularmente correios para 
Curityba, Paranaguá e S: Sebastiao; em 
vesveras de funccionamento, outro en
tre S. Ca·r1os (Campinas) e Mogy-Mi-

• rim. 

Aguarda vam-s.c providencias da parte 
das auctoridades m_ln eiras para poder 

funccionar o correio entre S. Paulo e 
Minas Geraes. As diversas ,representa .. -çoes que 

de S. M. 
deviam subir ao governo 

o Imperador foram presen-
tes ao nlesmo augusto se-nhor j que re·· 

solveu: - quanto á creação da cadeira 
, 

de grammatica latira e outr<l_s .. de pri

meiras letras se prucedesse 'uostermo!

da lei de 15 de outubro e decreto do 
15 de novembro de 1827; quanto ao 
augrnento fias estações Jiscaes fosse fej·· 

to dentro da verba ele 864$140 rs. ; que 
o destacamento de primeira linha esta
cionasse nos campos de Rio Claro para 
repellir asaggressões dos incHas selva
gens contra as fazendas ele crear, alli 
estabelecidas, 

O governo Imperial não approvou :\ 
medida de conceder-se demissão do, ser

viço de primeira linha aos officiaes in
feriores que, sendo artistas rnechanicos. 

quizess-em casar-se com orphãs exis
ccntes no Seminario da Gloria. Os indios 
mansos de Guarapuava abandonavam as 

casas e lavoura apparecendo na povoa

ção unicamente para consumirem o pro-
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ducto das colheitas; e tinham dado em I 
nlassacrar cruel e tr-aiçoeiramente 08 in-
dios hravos, 'que appareciam nos aldea-
Inentas. 

Foram por esse facto removidos para 
a capital, onde se lhes deram vestidos 
ti -custa do governo e mandados empre
gar-se com particulares e nas obras do 
Cubatão, vencendo os homens 360 rs, 
por dia e as mulheres 240 rs. 

.o vice-presidente lastimava que o im
portante serviço de civilisação dos in· 
dias estivesse em tão profundo estado 
de decadencia; e pedia ao Conselho que 
promovesse a catechese tomando o as
sumpto em -consideração. 

O bispo d. Manoel mandou condu
zir á "apitaI dois in dias de 14 annos para 
SerelTI educados e instruidos á sua cust?!. 

e tornarem-se sacerdotes, se quizessem. 
o, estado 'da instrucção primaria e 

secundaria da [provincia -reclamava o 
, . -malDI' Interesse e attençao por parte 

dos poderes publicas. Terminava assim 
o Rela torio : 

, U Não ha porque esfriar em vossos 
nobres designios e tenções em be-

• 

, rn 

lleficio do publico; redobrae pois de 
zelo e patriotismo se é possivel e 
façamos por, merecer a recornpen
sa mais apreciavel ao cidadão lin, 
qual os louvores e a gratidão dos 
nossos cmnpatriotas. - Pala cio do 

; Governo de S, Paulo, primeiro de 
outubro de 1828, - MANOEL, bis, 

P " o , 

Ouviram a leitura do Relataria, ent:"e 

outros, o coronel Joaquim Floriano de 
Toledo, então secretario do Governo; o .. 

senador Nico1au Pereira de Campos Ver-
gueiro; coronel Antonio José Vaz; o 
brigadeiro Bernardo José Pinto Gavião 
Peixoto; o marechal José Arouche de 
Toledo Rendon e Antonio Bernardo 
Bueno da Veiga. 

• 
* * 

BIBLIOGR,APHIA. - Azevedo Ma ... 
ques, Apontamentos; J. J. Ribeiro, 
Chronologia Paulista, Não ha obras de 
d, Manoel. 



• 

• 

, 
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. de Andrade 
(BISPO DIOCESANO) 

VICE=PRESIDENTE 
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(De 10 de Março a 10 de Outubro de 1829) 

• 

• 

• 

• 

, 

• 

. . 



D. MANOEL JOAQUIM GONÇALo I tão o mesmo methodo empregado na 
VES DE ANDRADE. Sua biographia do rio Mambucaba . 
es.tá a pago 767 quando delle. se tra
hn.1 pela primeira vez. 

A prinleiro . . 

ce-presidente 

*. * 

de outubro de 1829, 
d. Manoel, bispo 

• o Vl-

dioce-
sano, expoz aô Conselho do Governo o 

. estado dos' negocias publicas da provin-. 
. oia de S. Paulo. . 

· Era grande a difficuldade na acquisi
ção' de trabalhadores para as estradas da 
Capital ao Cubatão e .de Cuba tão a San-

. tos; apesar de ter sido augmentado o'· 

jornal no primeiro trecho e ser vantajoso· 
. . 

o que se paga no segundo nâo ha quem 
.. voJuntaria1nentc se preste aos trabalhos 

das referidas estradas. 

Cc;nstruiram-se - varias pontes na es
trada para Santos entre as quaes a do 
Rio Grande, tendo sido' reformadas as 
que se achavam ruinosas. Continuava 
a' exploração para se desc'obrir vereda · . 

conveniente para uma estrada comlnada 
,ao -transito de carros. 

· Luctava-se tambem com grande fal
ta de pedreiros e o vice-presidente se 
confessava assombrado por lhe pedirem 
3$200rs .. diarios para um mestre pe
dt.eiro .·que ·nada tinha de extraordina· 

", . . 'rlO .... - ... 
'- Por, esse', 1110tivo os _pilares ,da ponte 

• • 

do' Cubatão faziam-se com. lentidão. 
Existia tambem falta de materiaes .. Eg-

• 
túdava-se se não seria preferível' adoe 
ptarna . constr4Cção da ponte do Cuba 

.. ' . 
Achava-se enfremãos o entulhamen-

. . 
to do rio de Sant' Anna. Mandou-se pro-
jectar e orçar dois_ ranchos e um b~~ 

bedouro entre Cuba tão e Santos. tendo 
appareddo propostas sómente para os 
ranchos. 

Julgou-se mals acertado forrarem-se 
ele cobre os tanchões da _ponte do: rio 
de S. Vicente, afim de durarem por mais 
tempo e não serem destruidos . logo pelo 
buzano. A· deliberação do Conselho· do 
Governo tomada em' 10 de março de 
1828 para ser alargada a estrada ri.o 
Cubatão ao entrar na villa de Santos. 
nas immedições. do Convento de Sapto 
Aritonio e sahir no - Largo do mesmo, 
encontrára grande. difficuldade por par
te dos Terceiros da Ordem, allegando 
que o terreno 11,t'!s pertencia e não'- aQ 

Gonv!ento como julgáva o respectivo 
pro~incial, que generosamente cedera 

, . 
a area necessana. 

No conceito. da vice-pre.sidencia. os ter
ceiros,: -·estavalTI agindo COln- lncrivel 'má' 
fé, pelo que os poderes publicas .iam pro
videnciar a respeito, mesn10 porque- 8. 

compra feita por. elles ao. Convento era 
nulla por não ter havido prévia al1-cto-
. -nsaçao. 
De conformidade com a deliberaçãe> 

tomada foram, a concurso os· empre.· 

gos de administrador e escrivão da con" 
tribuição para as estradas, abolindo-,e 
o systema 'de ordenados fixos' e esta
belecen·do-se uma· porcentagerncomo. , . --

gratificação. 
. Julgou-se. sufficiente a commissãode 

2e meio por cento .que, calculada sobre 
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14 :000$000 rs., mais ou menos, daria a 
retribuição de cerca de 4(}()$000 rs. por 
anno.' Isto quanto ao administrador; por
que o escrivão era empregado de fazen
daI vita1icio, e com bôas notas, sendo 
assim o vice-presidente nã·o o dispensou 
e submettia o assumpto á 'reconsidera-

• 

do Conselho do Governo. -çao 

.o . registro do Cubatáo fo i mudado 
para o Alto da Serra embora a mudan
ça acarretasse. grandes despesas clOm 

• 
obras paTa o pessoal e que excediam as 
forças · dos "ofres. Achava-se concluida 
a estráda da Matta 'que era antigamen
te de 40 leguas de sertão e ficou re
duzida a 20, graças ao zelo e distincto 
patriotismo do tenente-coronel João da 
Silva Machado, que procurava aperfei
çoai-a e dar prosperidade ao povoado 
que fundára no Rio Negro, onde exis
tiam estabele"cid·os e contentes mais de 
duzentos colonos allemães dedicados á 
"reação de gado vaccwn . 

• 
Havia bôas esperanças de que se rea-

lisasse a abertura da estrada de Areias 
á Ilha Grande, pois os principaes ci
dad'âos interessados não só angariaram 
entre si a quantia de 987$400 rs. mas 
prom~tteram ceder selJ.s escravos por 
muitos dias para os respectivos traba~ 
lhos. 

O mesmo não se dava com a estrada 
que se mandou abrir para ligar Bananal 
á mesma Ilha Grande, visto que o em-

• • preltelro se • • recusou a prosegulr nos . 
trabalhos a que se obrigára. 

A vice-presidencia havia dado todas 
as providencias possiveis e ao seu al
cance para ter andamento o trabalho 
em todasa·s estradas ' para o transp,?rte 
em canos: a de S. Paulo a J undiahy 
estava a cargo do sargento-mór José 
Joa·quim de Sant'Anna; de Jundiahy:í 
Constituição (Piracicaba) fôra entregue 
ao .capitão-mór Estevam Cardoso de 
Negreiros já encarregado da que ia ao 
Cunto de S. João; da de Itú ao capi
tão-mór Be'nto Paes de Bar.ros; e de 
S. Carlos (Campinas) ao tenente Ma-

noel Soares do Valle; nas tres pnmelras 
já se trabalhava, na quarta, ainda . não. 
porque se discutia o melhor rumo a se-

• gulr . 
.os jornaleiros ganhavam 320 rs. e os 

feitores 640 '· rs. a secco; e os ajudantes 
a gratificação de 20$000 rs. meusaes. O 
capitão-mór Bento Paes de Barros pon~ 
derou ser preferivel reparar a estrada 
de Itú aS. Paulo directamente e não 
a J undiahy; mandou-se-Ihe que levan
tasse pla,ntas para serem estudadas. 

Estava sendo escothida a direcçã!> de . . 

uma estrada que de S. Amaro fosse :' á. 
·Conceiçã:o de \Itanhaem. Pare.()ia ser 

. . . ' 

assumpto mU1tomteressan~e a com-
tnrcção de um canal de 156 braças de 
comprimento, 40 palmos de largura e-12 , 

de profundidade que, mudando em .part'~ 

o leito do rio da Conceição, ' o . fizesse 
\ ", 

entrar no oceano por terreno s·olido;e 
não de areia como era; -conseguir-se-ia 
assim melhor e portanto mais segura 
barra. 

Essa obra tinha sido começada pelo 
chefe d,e divisão Paulo Freire de An" 
drade que já construira 40 braças do 
canal. Teudo sido mandado O referido 
chefe de divisão para Paranaguá o povo 
de ltanhaem offerecia-se para continuar 
a obra dando-se aos trabalhadores mais 

• , 
I de 120 rs. diarios para o sustento . . 

EXp'lorava-se a possibilidade ' de lima 
estrada que ligasse Itapetininga, Itape-
va, Castro' e Paranapanema com IguapE, 
Para esse fim pTomoveu-se uma sub'-. 
cripção entre as pessoas abastada·s; e 
o vice-presidente consignava; cOm pra
zer,que o coronel Raphael Tobias de 
Aguiar tomf.lra a ·si a exploração ' do 
terreno. 

O padre Valerio de Alvarenga Ferrei
ra fôra encarregado de inspeccionar a 
estrada de J acareh~ aS. Sebastião, 
contribuindo a Camara desta ' ultima 10, 
calidade com 300$000 rs. para auxiliar 
as despezas. Expediram-se o'rdens para 
que' fosse mudada na Serra a estrada 
de Minas-'Geraes a Pindam.onhangaba 
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na parte relativa á pr<>vineia de São 
l'a1.110. Procu'rava-se melhorar " a estrada 
de S" ' Pa1.1lo á ,Corte, evitando-sEl o 
grande morro denominado - FonHoso. 

: ,",,' 0 , ' o " 

Hav.iam ' chegado as 'informações 50' 
bre 'o 'estado da , estrada , de Curityba -
Antonina ~ , Morretes. A estrada de 
" 

Itapetininga , a Igüape .recebeu pequenos 
concertos: em Itapetininga era estrada, 
mas em Iguape não passava de simples 
picada. 

o Governo Imperial mandou repartir 
datas ,de terrenos nos campos de Rio , 

, , 

Claro ás praças do destacamento qu" 
alliia estacionar, afim de que os sol
dados 'que defendessem as fazendas con
tra os indios barbaros fossem egual
mente agricultores e criadores. 

As obras do canal de Iguape esta-
, 

vam paral'lrsadas por ser , grande a di-
"ergencia de ' opiniões a respeito. Acha
va-se construida segura e bôa ponte so
bre o ' rio ParahYJba na villa de Pinda" 
monbangaba; e ia dar-se principio li ou
tra ' no districto de Lorena para tran
sito . do commerCio que ,de Minas-Ge
,raes demandava S. Pa1.1!0 e Rio de J a-

• nel-ro. 

A. vice-presideneiaesforçava-se para 
obterawdlios mediante ' súbscripção em 

, 

Ta1.1baté, S. L1.1i21 e Ubat1.1ba para ao' 

construcção 'de uma ponte no rio Para
hybuQa que servisse aos que procuras
sem o porto de Ubatuba; a Camara ' de 
S. Luiz consignou a verba de 300$000 
réis para as obras da ,ponte; e li s1.1bs
cripção dos seus habitantes montou a 

", 146$640 rs. 

Os ranchos de varias estradas recebe
oram concertos e foram constr1.1idos no-

• 

'l-OS, Continuava a merecer a mais so· 
licita attenção' o ensino publico, que 

, 

comprebendia aulas de grammatica la-

tlJl a e escolas de primeiras letras; ha
via, porém, 'escassez de professores. 

Os seminârios de Sant' Anna ' e da 
Gloria necessitavalll de maiores reeur

' 50S, pois os votados mal davam para, 
sustento ,insufficiente. Asorphãs' pre-' 

, cisavam muito de vestuario e a caridade 
, 

de d. Thomaz de Molina, Gabriel Hen-
riques P essoa e sargento-mór J osé Ma
!loel 'da Silva (,barão de Tieté) forne
ceu-lhes o necessario para roupa,COIl
fessando o bispo vice-presidente que por 
seu lado tambem ' fez o que lhe permit
tiam as suas poucas posses. 

Necessario se tornava r esolver sobre 
o destino das onphãs adultas que com-' 
pletassem sua educação. Durante o anno 

, ' 

de 1828 a provincia exportou . . ... __ . 
2.101 :029$650 rs.; e importou 2.455 :935$438 
réi s. O excesso de importação explica
va-se pela proxima extincção do com
mereio de escravos pelo que Se fazia 
a sua intJ;oducção nesta provincia em 
grande numero; e tambem pela vinda 
de animaes do Rio Grande do Sul com 
destino ao Rio de Janeiro e Minas. Não 
se achava concluido o recenseamento ila 
população . 

O relatorio foi lido perante os mem" 
bros do Conselho "' do Governo presen
t es á sessão e que erarn: o secretario 
coronel Joaquim Floriano de Toledo e 
os ' brigadeiros Bernardo José Pinto Ga
vião Peixoto e Joaqu im Marianno Gal
vão de Moura Lacerda. 

,', • 

BIBLIO(jRAPHIA. - Vide Chrono-
logia Paulista de 
pago 658. Vide 

J. J. Ribeiro. L' vol, 
pago 767, q1.1ando 

se tratou p ela primeira vez de::.:tc vic:e-
presidente. 
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D. Manoel Joaquim Gonçalves 
de Andrade 

(BI,""O DIOCESA NO) 
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VICE=PRESIDENTE 

(De 15 de Abril de 1830 a 5 de Janeiro de 18.Ü; 
de 17 de Abril a ZO de Junho de 1831) 
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D. MANOEL JOAQUIM GONÇAL,. 
VES DE ANDRADE. - Sua biographia 
está a pago 767. 

• 

A primeiro de outubro de 1830 o vice
presidente em exercício, d. Manoel J oa
q uim Gonçalves de And1'3lde, bispo dio

. cesano, relatou os negocias publicos da 
provincia da maneira que se vae lêr 
e.m resumo. -

O Conselho do Governo reunido em 
sessão ouviu a leitura do documento que 
lhe foi presente. Na Capital a instruc
ção apresentava-se animadora, porque 
a mocidade preparava-se para o curso 
de sciencias jurídicas e : sociaes, enchen
do as aulas de instrucção primaria c 
secundaria para poder fazer matricular-

• • se no curso superIor. 

No interior, porém, a instrucção con
ti-nuava ·necessitada de encorajamento c 
fis calisação. Existiam 51 escolas de pri-

. meiras letras das quaes apenas 21 pro
vidas. 

! Não appareciam oppositores para as 
30 vagas existentes. O ordenado dos pro

.:;'fessores era de 150$000 rs. por anno. A s 
escálas para o' sexo feminino eram ape-

, . . 
nas nove das quaes se achavam providas 
seis: uma na ' Capital e a.s demais em 
Santos, S. Sebastião, Sorocaba, Taubaté 
e. Guaratinguetá;' as vagas eram 3; Itú, 
Curi tyba e Paranaguá. 

O governo recebia . communicações de 
algumas . Camaras Municipaes sobre o 

• • 

progresso das escolas; tornava-se, po-.' . -, _ . . ... . 
renl ,- necessaTlO : que essas communlca-

. 

ções fossem feitas obrigatoriamente cad:l 
• tnnlestre. 

O me·smo se devia determinar quanto 
ás aulas de grammatica ' latina, que eràm 
nove com duas vagas. Os seminarios de 
Sant' Anna e da Gloria, iari! .produzindo 
bons fruetos, t endo do da Gloria '~ ahidb 
moça~ . casadas t om educação~tO'pria 
para bôas mães de familia";e do de 
Sant'Anna alguns' rapazes para caixeir", 
e outros serviços ; existiam em Sané An
na 9 orphãos e 5 pensionistas e no da 
Gloria 12 orphãs e 6 pensionistas pa
gando 6$400 rs. pormez. 

05 edifícios necessitavam de reparos ' é 
a sua economia interna de .aperfeiçoa. . . 

mento. A dotação de 600$000 r s. an
nuaes para cada um dos referidos semie 

narios er-a manifestamente .insufficiente, 
sendo de notar que os viveres de pri
meira necessidade subiram de preço de 
modo muito sensível. 

o. auxilio prov,!!niente de lotedasex- . 
' . . 

trahidas na Capital em favor dos mú
mos sem {na rios nã·o -bastava para " pôr 
os estabelecimentos 'em situação ·folga
da . 

A Fabrica de F erro do Ipanema, ·cOm-, 
quanto importante ' e uti!, não corres-
pondia aos fins para que fôra fundada. 
O presidente da provincia (dr. José Car
los Pereira de Almeida Torres) :Ie:vou 

, 
: ao conhecimento do Governo Impe.rial 

em circumstanciada informação o .esta
do de . decaclencia daquel!a fabricá. 

O vice-presidente, referindo-se ao 
preço por.que era vendido o ferro pro
du zido . no Ipanema, disse que O metal , 
empregado em cylindros de engenho 
custava 40 rs. por libra; em fogões e 
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caldeiras, 25 r;s.; que d'evtal11 subir a 
30 rs., por libra. 

A catechese dos indios não tinha pro-
. 

duzido vantagem alguma até a data do 
relataria, apesar do dispendio feito com 

• 

esse serviço. Em dias do mez de julho 
ultimo apresentaram-se na fazenda dos 
ajudántes Pauiino Ayres de Aguirra e 
Manoel Paulino Ayres, em Itapetininga, 
84 indios (homens, mulheres e creanças) 
'que de.sejavanl viver entre civilisado:-; 

Aquelles ajudantes acolheram os in-
• 

dias e solicitaram auxilio das auctorida-
des) para' educação e vestinlenta dos 
mesmos. A verba de 100$000 para a ca
techcse não bastava, pelo que se de
viam emp~egar todos os meios para au
gmental-a. As estradas continuavam a 
merecer a melhor attenção do Gover
no, sendo que a do Cuba tão a Santos 
acha va>-se em bom estado sendo, porém, 
necessar1.o trazel-a; semprel em obras, 
afim de que' estivesse sempre eUl per
feito estado. 

. 

Muitas das obras r·eferidas no re1a-
torioanterior achavam-se concluidas e 
·outras em andamento ou em inicio. O 
Conselho do Governo seria opportuna
mente informado a respeito de todas as 
. 

'cstrádas e pGntes que estivecSsem sen-
do construidas ou reparadas. 

Foram estas em r~sumo as noticias 
que sobre, os negocios provinciaes o vj-

ce-presidente d. Manoel, bispo diocesa
no, apresentou ao Conselho do Governo 
110 referido primeiro de outubro de 1830. 

Ao meio dia levantou-se a sessão a 
. 

que compareceram José Mathia's Fer-
reira de Abreu, official maior, no im
pedimento do secretariado Governo, e 
os conselheiros brigadeiro Bernardo José 
Pinto Gavião Peixoto, Antonio Bernar
do Bueno da Veiga, Pâdré' . dr. Manoel 
Joaquim do Amaral Gurg'e1, /\.n tonÍo 
Marianno de Azevedo Marques e conl'~ 

mendador José Manoel de França. 
• 

Assim falou em seu ultimo relator;o 
o bispo d. Manoel que por quatro vezes 
iexerceu, com interesse e -zelo, O clt'..:

vado cargo de vice-presidente, em exe;'· 
cicio, da provincia de S. Paulo. 

O seu quarto periodo governament,il 
durou dois mezes: - de 17 de abril a 
20 de junho de 1831, quando transmitti" 
ao coronel Manoel Theodoro de Araujo 
Azambuja (5.' presidente) O poder que 
havia recebido do dr. Aureliano de Sou
za· e Oliveira Coutinho, visconde de Se 
petiba; (4.' presidente). Não fez, por'
tanto, novo relatorio. 

, ,. 

* * 
BIBLIO<IR.APHIA - Vide pago 767 

quando se tratou Plela 
I deste vice-presidente. 

• pr11nelra vez 



Manoel Joaquim 'D'Ornellas 
, 

, 

VICE=PRESIDENTE 

, (De 5 de Outubro de 1828 a 13 de Janeiro de 1829) 

, 

• 

, 

, 

, 
, 

, 

• 



MANOEL JOAQUIM D'ORNELLAS. 
O pouco que se sabe a respeito des'e 
vice"presidente foi dito quanto deUe se 
trato-u c.omo 11lelnbro do Governo Provi
sorio, que administrou a Provincia desde 
9 de janeiro de 1823 até 1,0 de abril de 
1824. quando assumiu O pode·r o pr;
meiro presidente dr. Lucas' Antonio 
Monteiro de Barros, depois visconde de 
Congonha,s do Campo. 

O dr. Manoel Joaquim D'OrneUas foi 
o terceiro vice-presidente da - Provincia, 
tendo recebido o poder do segundo vice
presidente, o bispod. Manoel Joaquim 
Gonçalves de Andrade, que por' sua vez 
o recebera dos·egundo presidente dr. 
Thomas Xavier Garcia de Almeida. 

O dr. Ornellas entregou a administra
ção ao terceiro presidentedr. José Ca.r-

• 
los Pereira de Almeida Torres (vi.scon-' 
de de Maca.hé). 

Por ma.iores esforços que se Ezessem 
não foi possivel obter melhores dados 
a ,proposito deste vice-presidente. Não' 

. fez relatorio. 

* 
* * 

BIBLIOGRAPHIA - Vide a pa.gina 
em que del1e se tratou como mem_. 
bro do Governo Provisorio. Nadama!s 
consta' a respeito; e seu sobriIlho netQ;' 

.,0 dr. Manoel Augusto d'Ornellas,' a,ctual 
'. . . 

juiz d·e direito da comarca de Itapira, 
Estado de S. Paulo, o nmito pouco 
que .sabia, já informou e consta da cita
da pagina. 
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Vicente Pires"da Motta 

• VI CE=PRES1DENTE 

. 

(De 28 de Ma~o a 14 de Setembro de 1834; 13 a 20 de Janeiro 
de 1842; 19 de Maio a 30 de Julho de 1869; 28 de Outubro a 5 

de Novembro de 1870; de 13 a29 de Abril de 1'871) 
" 

• 

u 

• 

• 
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VICENTE PIRES DA MOTTA nas
ceu em S. Paulo a primeiro de setem
bro de 1799 e fa!leceu na mesma cidade 
a 30 de outubro de 1882. Acha-se sepul
t",do no cemiterio. da Consolação, exis
tindo sobr,e o sen tu mula uma lapide de 
l11armore com esta inscrip"ção: -.:.- U Aqui 
jaz o conselheiro Padre Vicente Pires 
da Motta: nasceu a 1.' de setembro de 
1799 e faIleceu a 30 de outubro de 1882. 
O rae por elle". 

Era filho de paes incognitose foi ex
posto em casa de Vicente Pires da Mot
ta, an6go cirurgião res~dente á rua Di
reita na Capital. No recenseamento da 
população da cidade de S. Paulo em 
1818 existe essa declaração; e o cirur-. , 

gião, cujo nome foi dado ao recem-nas
cido tinha então 20 annos de edade. 

A creança foi baptisada 11a Sé no dia 
10 de setembro do mesmo a11no do seu 
na"scimento, servindo de padrinhos Dio
nisio Ariopagita e Maria Eulalia, ambos 
s.olteiros. Dionisio 
gião Vicente Pires 
leceu ainda muito , 

era irmão do cirur
da Malta e este fal
joven, fi.cando o ex· 

• 

posto entregue a. seu irmão Dionisio. 
que o çreou e educou. 

Feit'os os ,seus estudos secundarios, ," ' , 

matricuío~~se na Faculdade de. Direito 
de S .. Paulo. recebendo o gráu de ha
ch •. rel em 1832; e, antes. ordens sacras. 

DeJend'euthesese obteve o gráu de 
doutor, sendo nomeado lente substituto 
daquel1a Faculdade em 1833. cathedra
tico em 1834, jubilando-se em 1860, 

Por deéret,o de 30 de janeiro de 1865 
,,' .o', ;' ", , ,,-, , '_',,', -;'--;: .. :i' .. " 

foi nomeado director da mesma Fac:Ul-
,- " ' - - ',,"' , 

dado., cargo que exerceu até o dia do 
'.eu fallecimento. Ainda muito novo fez 

parte do partido separatista, que preten·· 

dia a independencia do Brasil e a e~se 

tempo tornou-se notavel pelo seu ardo
roSa patriotismo e dedicação á causa do 
Brasil. 

Com os padres I1defonso Xavier Fer
reira, Manoel Jo~uim do Amaral Gur-

I gel e outros fez parte dessa pleiade de 
moços notaveis que falavam, escreviam 
e propagavam a separação do Brasil de 
Portugal. 

Vicente Pires da Mott", assistiu no 
dia 7 de setembro de 1822 ao especta-
culo de gala, em honra ao 
gente, que horas- antes havia 
a nossa independencia nos 
Ypiranga. 

• • pnnClpe re-
proclamado 
campos do 

Entrando na vida politica fez rapida e 
brilhantissima carreira como se verá dos 
seguintes dados, -, membro do Conse
lho do Governo creado em 1823 e· do 
Conselho Geral da provincia 1824; depu
tado provincial desde 1834; vice-presi-

-" .. 
dente da provincia de S. Paulo, pela 
primeira vez em 1834; pela segunda, em 
1842; pela terceira, em· 1869; pe"a quar
ta, em 1870 e, pela quinta, em 1871; pre
sidente da mesma provincia de S. Pau
lo pela primeira vez, como seu' 19.'ad-

. . . 
niinistradorem 1848; e como seu 29." 
presidente, em 1862. 

Presidiu tambem· as provincias de Mi· 
nas, Pernambuco, Paraná e Sant'a 'Ca
tharina, tendo servidó, quan-do moço, os 
cargos de vereador da Capital e juiz de 
paz. 

.Era vigario capit:.:1ar, em 1847; cort
selheiro de Estado, dignàtario da ordem 

, ,. . ' 

da Rosa e commendador da de Chri~to. 
, , .. ., 

No termo de "matricula aó primeiro"anno 
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academico em 1828, dá-se ao conselhei
ro Vicente Pires da Motta como, sendo 
de filiação ignorada; mas, no mesmo li
vro, restaurado após o incendio de 1880, 
sendo director o mesmo conselheiro, en
contra-se a declaração de que seu pae 
era Manoel Antonio Pires da Motta, J_ 
J. R.ibeiro na ,sua Chronologia Paulista, 
refer,e, o ,que acima, já se disse em re-
.-. "'. 

laç_ã9 ,ao nilscimento, expo,siçã'~,'e baptis-
" '.' " . -, ,- : ",;."-:,, 

mo do conselheiro Pires da Motta, 
-, ... ,;. '-,', ",' ,','-';:,' ';';:,}' : .. " 

Admi,nistrou Perl1ambucp "em 1848; 
Ceará em 1855; Paraná em 1856; Minas 
Gewes em 1860 e" Santa Catharina em 
1862. , , , 

,Entrou! ,em 'lista" sextupla senatorial, 
mas o imperador. ,escolheusenadpres por 

'." - _o' _,' ,_:\', "',' 

S. paulo aPimenta" B1)eno (marque~ de 
S. Vicente) e José Manoel da I<-onseca, .. . , . . . . " ,- , 
Seu ca,rae,ter era rijo, seu temperamento 

, _. - . . . . : . . . . , 
auctoritario e. a sua - energia inqüebran-
tavel. 

Polit-ico _ po.r indole e carreira, _ seu pa--: 
pe1 CO~O -sacerdote foi: secundaria; e só 
se 'sabia que tinha ordens sacras por 
lIS'lr, barba, feita e collarinho proprio 
Llos padres. 

Ü' dr. Almeida Nogueira, em sua obra 
.Tradiçõe~ e R.eminiscencias, 4: vol. pa
gina ,116 e seguintes,oc,cup'l-se longa
I1lente do conselheiro Vicente Pires da 
Motta, re,ferindo diversos episodios e 
anecdotas da sua vida de politico e di
rector da Academia. 

Algulls de seus biographos referem 
que ene presidiu tambem" provincia do 
Rio Grande do Sul, masha equivoco e~, 
t aI affirmação como se "vê da Revista 
<10 Archivo Pub'lico, ,do Rio Grande do 

, 

Sul n,. 8, 1922, pagiua.s, 11 e seguintes. 
.. Durante a~ .dnco_ vezes -que. o. conse

Ihei.ro J;'ires, da Motta, vice,presidente 
ela ,provincia de S. Paulo, exerceú o go 
verno não teve ensejo de apresentar -re-
latorio,á, ,Assernbléa Legislativa Provin'
eial, só redigi!) simples offiCÍos' de trans-' .. -\ ,-.. ';,- - .:', 

lnis~ão de poderes. 
o' .• ,_ ',_ _' _ 

C:OmP, .Yice-~resi~ente, 'o conselheiro' 
Pires da Motta, esteve no Governo: ---

a) de 28 de maio a 14 de setembro de 
1834; b) de 13 a 20 de janeiro de 1842; 
c) de 19 de maio a 30 de julho de 1869; 
d) de 28 de outubro a 5 de) novembro 
de 1870;' e) de 13 a 29 de abril de 1871. 

Como presidente, o conselheiro Pires 
da Motta foi o 19.' presidente da pro
vincia, de S. Paulo no periodo que vae 
'de 16 de, outubro de 1848 a 27 de agosto 

I • - " ',' 

de 1851;' e 29.' desde 1'6 de Dutubrb ' ele 
1862 a 3 de íevereirode '1864. 

.'. -
* • 

BIBLIOGR.APHIA. - O conselheiro , 
Pires da Motta escre\teu ,além de' sua 
lhese doutora!' muitos teIMariaS pre
sidenciaes e'artigoseni jornaes politi· 
cos entre elles no Pharol, primeiro jor
nal que houve em S. Pauloe'que, foi 
fundado pelo dr. José da Costa" Carva
lho, marquez de Monte Alegre, 

Sobre o conselheiro Pires da Motta, 
vide: - SacramentoBla.ke, voI. 7.'; J. 
J. Rlibeir'o, ,ChronoIogia Paulista; Al
meida Nogueira, Tradições e Reminis
cencias.'(l) 

O) - Vice .... presidente da . , 
prov1ncla, -OVOH-

selheiro Pires da Motta Q"O p~ssar l. adminis-
traçã:o ao Ifre-sidente dr. Antonio Candido da 
Rocha, a 3.0 de julho de J869, es'creveu () se
guinte offid6: "!lImo. e exmo. sr. D'ou os pa
rabells - ; v. - exóa. pek. posse, que é>'caba. de: 
tomar, da presid~ncia, da provincia. e do~ os 
parabens á provinda porque .s'ahe de ádminis
tro.ções interina$:, frouxa.s por natureza, e 

- portaruto" poU;CO conv'erLie~nltLes. 

-Para cumprir o preceito -da ci.rcu{q,.r de 1.1 
de março de 1848, tenho a h,onra, de ap1"e~ 
sentar a 'I • .c~cia. os .-relator:ilQs d;Qs tres cidlói
dãos q;ue' ultimamente -gcwer'Ílã.rama-,n,r.o','dtndia , 0""', 

inc1u,sliv,e a faUa que foi lid'a· n.&: i.tlstaltação 
da- Assembléa Le,gilslativa Pro vinda I O mü.is 
antigo dos relatorios é datLE:do d,e ;25 ~ abria 

Em 19 de maio :t-S5umi a "vi·ce.p-resid~ci ... , 
• O uDÍco facto' de verdadeiro ititeres~e publico, 
que OCCON-eu d'epoÍ's, foi a assignatura, ~cs 29 
;do mesmo mez;doccntracto ceIeb~d:Q COttll a 
'çom,p&nnia Pauliis.t~ _ parf. prolong>a.m,etetPdla 

'v-ia-ferr.ea de J",ndiahy _ -a Campinas_ Relathro<;.-
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mcm'be á minha. ' -e.dmj!c1sU'ação, -nack.· ·tendo . . 
{leito, só me cura,pre di:r;er a v. exci.&·. que pro. 

curei do modo poosivelooITe$pOnderás vistars 
do governo de S. M. o , Imperador~ que quer 
que seus delegados procedam. com 
li.d~e. mod-er.'ção e justiça. 

, , 
lmparcla-

Desejo a v. excia. um feliz governo pa.r.o. 
b t'n\ d-e st a provincia-. Deus guarde a v. exda .. 
Palacio dro Governo de S. Paulo, 30 d-e julho 
de 1869. Dlmo. -e exmo. sr. dr, ArlItonio eMI -.. 
dido d a Rocb,Q.· .pre;side.nte. desta 
VICENTE PIRES DA MPTTA" , 

, , 
provm Cla. -

Paua·ndc a.i-ooa como vice- presi.dente () 
governo ao tambem vice- presidente -balrão do 
Tieté, o conselheiro Pires da · Mou:. redigiu o 
SJegUi·IJ:t~ oHicie: - li 1.& Secç50. - P-G.lacio do 
Gove11OO de S, Faulc, em 29 d.e abril de 1871. 
lUma . e e::-tlOO. sr; Não estand-o nesta cidade o.s 
viC>e-1)Tes,jdentes que a.ntecedem a. v. exciJa..., : 

_ tenho Q houra de entrega.-r-lhe o governo d~· 1 

provincia, no qual não posso continuar. Passo 
ás mãos de v. e':Cc1.a. o · relato rl.o que dirigilu-m,e 
o S!l". dr. Costa Pin<to. a qUofm os pzuJ.i.5tas 

• 

A 12 deste mez . foi su.spenso o tra f.ego da 
estrada doe ferro por motivos que são publia::08. ,. 

AsslUtn.mdo O governo da provinck na. tarde de 
13, e ohegando ~o meu conhecimento que o 
su'potintendente d4 e-51trada estava prompto para. .. 
r.estahelecer . o serviço, con·senLti,ndo·se-lbe il{' 
á sua re,~;rtiçoã acom·llanhado de gU.:íIf"da, como 
p.r.eso~ pude obter do digDG cbefe de policlie 
que a o dito 8t1pcrinte-ndenle , e ao chefe do 
t r;l.fego, qwe -e lle dech •. -rav a ser-lhe indhpeiD!8Gl1-
vei, {os·s-e pennittMo aahir quotidianamente ck: . 
~ris!o -. sob pala.vra - para o manejo da el-
f.r-... da, qu.e -por oes.se 'meio, t{)r·nou f'.; ser ira&
q ule,adta :n.6 dia 1"5, 

As companhias Pa.ul-istae ltu-ana e,begarn;!m 
a M1Úga'Vel accordo ~5(\bre o U;50 de -certos di
reitos em que h a.vi&m1 encOO:tt rado ditf.iculdades . 
Concedi ao barão de PiraeicaJba privi·le gio para 

o pro}ongáttlento da via ferrea de Itu' &.' cida~ 

de T.~ete, e á cornJlalflhila S'orocabana par a a 
con s trucção, 
f efll'lO entl[\e 

d e São ]JOw 
de S, Roque 

cus teio e goso de uma estr ada de 
esta cap.i:t:.:l e a fabrica dJe ferre. 
do lpa.t1.erna, pa!!!II&itldo pelai! cidad.e8 

e Sorooz,ba. 
N:ada m ;"is oocorre u Que m.ereça p a.r,ticu1ar 

S(!mpre serã-o g.:r.atos 
. , 

VlfiCl;;'" MS poucos 
pelos becos 
mezU d-e 

que fez á pro· 
sua eXC'el1mte I menção_o Deus g.uarde a v. excia . Dlmo. e exm.o. 

SI'_ barão do Tieté, vice-pres-idente da provinda 
! -" VICENTE PIRES DA MOTTA", ·a -1m;n istração. 

, 

, 

_.-- - ---



Francisco Antonio de Souza Queiroz 

(BARÃO DE SOUZA QUEIROZ) 

VICE=PRESIDENTE , . 

(De 11 de Maio a ZS de Novembro de 1835) 

• 

• 

• 

• 
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FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA 
· QUEIROZ nasceu na cidade de S. Pau
lo a 8 de dezembro de 1806 e neUa fal
leceu a 4 de julho de 1891, estando · se-

puHado no ceiniterio' da Consolação. 
Seus paes ioram o brigadeiro Luiz An
tonio de Souza, fidalgo portuguez e d. 
Genebra de Barros Leite. 

. 

Era irmão da marqueza de Valença e 
do barão da Limeira. Em 1833 casou-se 
com d. Antonia Euphrosina Vergueiro, 

· :fi lha (lo senador NicoLau Per·eira de 
Canwos Vergucl ro, que Íoi regente do 
Iluperio. Contando a'pel1éis 13 annas, o 
futuro barão de Souza Queiroz foi es
rtldar em, Coimbra; tendo, porém, falle 
cido seu pae, regrc<s ou para o Brasil 

· afim de assu mir a di recção de impor
tantes negocios. 

Iníciou sua carreira poliotica :como'·'ve:
reador da Camara Mu nicipal da Capital 
de São Paulo; depois serviu como depu
tado provincial e geral, sendo escolhido. ' 
senador por S. Paulo em 1848. Foi tame 
• 
bem tenente-coronel da Guarda Nacio-, 
nal ; grande do Imperio; membro do 

-Insti tut o Hi·storico Brasileiro; commen
dador da Ordem de Christo e' da Rosa. 

Do seu casamento deixou grande des
cend enci a que constitue a dis·tincta e 
numerosa familia Souza Queiroz. O ba
rão de Souza Queiroz introduziu em . 
seus es tabelecimentos agricolas todos os 

• 

melhoramentos do seu t empo e foi um 
dos primeiros ravradores que se uti
lisaram do braço livre · estrangeiro por 
lncia de contractos. 

Chamou para . a lavoura paulista a 
sua 'custa cerca de 2.000 immigrantes. 
Foi o p res idente da Associação Auxi-

. 
liadora da Coloni sação e Immigração em 
1871. A figura severa do barão de Souza 
Queiroz surgiu na politica, naquelles 
tempos de agitação patriotica que cons
tituem o ' ·período historico de l82Q ' a 
1834. Foi 'viceJpreside'II!te da p'r.i;lneira 
Ass embléa Provincial em 1835. Fez par
te da commissão que foi ao Rio de 
Janeiro representar contra as leis que 
crearam o Conselho de Estado e o Co' 
digo do Processo Criminal que foram 
dadas como causa da rebellião de 1842. 

Essa commÍssão não fo i receb ida pelo 
monarcha. Os ultimas annas de sua exis··' 
tencia passou-os o barão de Souza Quei
roz entregue aos cuidados da familia e 
-ao desenvolvimento do Inst ituto de D, 
Anna Rosa. 

. 
Por occasião do seu fallec imento · o 

conselh"eiro Olegario, presidente do Ins
I' tituto Historico Brasileiro, annunciando 

a morte do iIluslre paulista, assim se ex-
• • 

pr1111lU : 

"Enl sua longa e laboriosa eXlstencia 
deu o velho e honrado paulista, sr . ba· 
rão de Souza Queiroz, significativas pro
va s de seus puros e elevados sentimen
tos,servindo seu paiz com dedicação e 

• 

lealdade, occupando na sociedade ' civil 
com nobreza e dignidade a eminente po
sição que soube conquistar por seus lne
recimentos e espargindo com mãos fran 
cas e dadivosas os bene·ficios de sua in· 
esgotavel caridade em favor da pobren 
e da orphandad e, privadas fatalmente 
agora do arrimo de tão generoso pro
tector. 

Pertencia <I ilIustre finado a nossa A~
sociação desde '1845 (23 de janeiro) na 
qualidade de sacio correspondente" . 



A ultima vez em que o barão de 
Souza Queiroz compareceu ao Senado, 
foi por occasião de votar-se a lei da 
reforma eleitoral que se tornou conhe
cida por lei Sara lva, reforma em que se 
empenharaln os espiritos liberaes na
<juella época memoravel da nossa his
toria politica (1880-1881). 

• 
• • 

o barão de Souza Queiroz quando vi
ce-IJresidente da Provincia não teve en
sejo de apresentar rrlatorio á Assem-

, ' 

• 

794 

bléa Provincial; nem se encontrou ôo
cutnento com qu.e transmiittisse o poder 
ao setimo presidente dr. José Cesario 
de Miranda Ribeiro (vis conde de Ube
Taba) . 

., 
" . 

BIBLlOG~APHIA. - Sobre o barão 
de ' Souza Queiroz veja-se: A. !:l. Mar
tins, S. Paulo Antigo, 1.' vol. ,: J. J. Ri
beiro, 'Chronologia Paulista, L' parte, 
pago 31; e Vasconcellos, A rchivo Nobi
liarchico. 
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José Manoel de Franca • 
'-' 

(De 30 de Abril a 2 de Agosto de 1836) 

• 

'----------------------------



JOSE' MANOEL DE FRANÇA, oi
tavo vice-presidente da Provincia de São 

• • 

Paulo, com exerci cio de 30 rle abril a 2 
de agosto de 1836, nasceu em Guara
t jJ.lguetá, não se conhece a data, sendo 
seus paes o cap itão-mór Manoel José 
da Costa e sua legitima esposa. 

Homem de grande fortuna, José Ma
noel de França transferiu-se para São 
Paulo, onde foi vereador, eleitor de pa-

. ' . 

rochia, conselheiro do governo e do con
selho geral da provincia, deputado pro
vincial, varias vezes, e vice-presidente 
da Provincia, cujo governo recebeu do 
7.' presidente visconde de Uberaba (José 

.. Cesario de Miranda Ribeiro) e transmit

. tiu ao oit avo presid.ent e, b r igadeiro Ber- , 
• 

-

• 

orphãos, alferes de ordenanças e com
mendador da Ordem de Christo. -. . . 

Dotado de espirito philaniropico au
xiliou a pobreza, sem que fossem conhe
cidas as · suas obras de ca·ridade senão 
depois do seu fallecimento. Morreu na 
Capital da Provincia de S. Paulo a 9 
de maio de 1852, sem descendencia. 

* 
* 

Não existe relataria nenl foi encon
trado documento de transmissão de go-
verno. 

* 
* ::(: 

nardo José Pinto Gavião Peixoto. BIBLlOORAPHIA. - Azevedo Mar-
Foi ta mbem thesoureirodo cofre de ques, Apontamentos, 2.' parte, pagina 39. 

--- --
• 

" 

• . , 

• 



Joaquim José de Moraes e Abreu 

(BRWAOEIRO) 
• 

(De 22 de Abril a 1. de Junho de 1844) 

• .' 

• 

•• 

• 



, 

,JOAQUIM JOSE' DE MORAES E 
ABREU, decimo vice-presidente da Pro
vincia de São Paulo, exerceu 'as func
ções, do seu elevado cargo desde 22 de 
abril ' a 1.0 de junho de 1844, tendo 
recebido o poder das ll1ãos do ' 16.0 pre
sidente Manoel Felizardo de Souza e 
Mello e entregue ao seu successor, O 

17.0 presidente Manoel da Fonseca Lima 
e Silva, barão de Suruhy. 

, O . brigadeiro Moraes e Abreu nasceu 
em Porto Feliz, provincia de S. Paulo, 
filho legitimo 'de Francisco Couêa de , 

Moraes e Silva. Como seu pae, seguiu 
, 

a carreira das armas- e tomou parte nas 
campanhas do sul, 1811 e 1817. 

" 

Serviu como 'vereador da Capital (1837 
a 1840), foi membro do Conselho Geral 
da.Provincia, deputado provincial e vi

,ce-presidente da ' Provinci:l, cargo qu e 
I 

desempenhou com elevado criterio e ap', 
, , 

p!auso de todos os paulistas. Falleceu 
em S. Paulo a 11 de dezembro de 18S0, 

Assentou praça com 19 , annos e fo ; 
reconhecido ' cadete em lO de janeiro de 
1809; a1fer,es a 2~ de itmho do mesmo 
anno; tenente a 13 de ma.io de 1813; 
tomou paI'te no ataque do A1córta; foi 
destacado para Salto, no Uruguay; cs-
teve ,nos ataques dos Cho.rrúas 
neos em 12 de junho de 18l3c 

e Minua-

, , . 

, 

tevidéo sob o cOl11mando geral do ge
neral Lécor (barão da Lag\lna) . A 13 
de abril de 1817 partiu de Mon t evidéo 
para S. Paulo em serviço militar, onde 
chegou a 23 de novembro. 

Por decreto de 6 de junho de 1818 
foi promovido a tenente-coronel do Pri
meiro Regimento de Cavallaria de São 
Paulo tomando posse a 27 de abri! do 
anno seguin te. A 7 de out.ubro de 1819 
marchou para Paranagu'~ e dahi ' para 
Curityba, conduzindo a força de ca val

. la.ria dest.inada a guarnecer as costas do 
sul. 

Regassou dessa commissão a 22 de 
abril de 1821, marchando pa'i'a a ' Côrte 

• 

do Rio de Janeiro. a 16 de' fevereiro de 
1822, como commandante do esquadrão 
do regilÍlen t o dos Leaes Paulistas, qu e . 
se destinava á defesa do Rras'il Passou , 
a coronel por decre to de 11 de- novem" 

, 
bro de 1822. 

Bateu-se em Cazul11bé e na batalha 
de Catalan, sendo p.romov.ido a. major 
por actos de bravura. Tomou partI' na 
acção de 18 de ' maio de 1823 contra as 
forças argentinas nas immediações de 
Montevid'éo, Serviu nas tropas' destaca
das no U ruguay ; e como 'coronel ficou 
aggregado ao Primeiro Reg imento de 
CavaUaria de S, Paulo (12 de junho de 

Destacou para Potto Alegre em 1814; " 1826). 

marchou para a fronteira do Rio Gran- . 
de onde esteve até 17 de agosto de 
1816, quando seguiu para a margem eS
q1!erda do Rio da Prata; na vesp e~a 

assistiu 11 -tomada do f 01 te de Santa 
Thereza. 

Tomou parte no combate de Xafalo
te e logo em seguida a 19 de novembro 
de 1816 no de India-Mort:< em que o 
inimigo foL completamente destroçado. 

, : , 
A 13 de janeiro de, 1817 marchou com a, 

F oi reformado no · posto 
ro em que fzl1eceu. , Em 
exist em descendentes deste 

de brigadei
ltapetin inga 
illustre pau-

lista, cuja viria, como 
de trabalhos difficeis 
nossa Patria. 

se . viu, ' ~oi cheia 
e constantes 

, 
a 

.' .. 
BIBLlOORAPHIA. - Azevedo Mar· 

'ques, Apontamentos ;.1. J. R,ibeiro, 
• 

tropas que occuparam a cidade de Mon- ) Chronologia Paulista. • 



Bernardo José Pinto Gavião Peixoto . 
• 

• 

VICE=PRESIDENTE 

(De 5 de Novembro de 1847 a 16 de Maio de 1848) 
, 

• , . '. 

• 

• 



BERNARDO JOSE' PINTO GAVIÃO 
PEIXOTO. Vice-Presidente no periO'do 
de 5 de novembro de 1847 a 16 de maiO' 

> 

de 1848. Recebeu o poder dO' presidente 
marecha1.Manoel da Fonseca Lima e Sil
va e O' transmittiu ao vicre·-presidente CO'
ronel Joaquim FIO'riano de TO'ledO', que, 
por ·sua vez, o pasSO'U ao presidente 00'
miciano Le~te RibeirO'. 

NãO' foi encontradO' nO' ArchivO' Pu
Mico. de S, Paulo, na Faculdade de Dic 

. reito, nas BibliO'thiecas · publicas . e parti
culares do EstadO', :no Álrch.ivO' dO' Con
gresso Estadoal, nem na BibliO'theca Na-

--- -
• 

• 

cional rela>torio elaborado por este vice
presidente durante está sua vice-presi
diencia. 

O estadO' dos negO'ciO's pub'licos prO
vinciaes, pO'rém, pó de ser conhecidO' pe
los relMorios do 17.· e 18.· presidentes, 

. 

respectivamente baráo de ·Suruhy (Ma-
. noel da Fonseca Lima e Silva) · e vis-

• 

cO'nde de Araxá (Domiciano Leite Ri-
beiro). A biographia e bil>liographia do 
brigadeirO' Gavião . Peixoto acham"se á 

. pagina em que delle se tratou como pre>

sidente. 

--- .-



• 

Joaquim Flori'ano de T oledo 

. VICE=PRESIDENTE 

. (De 16 a 23 de Maio de 1848; de 24 de Outubro a 7 de Novembro 
de 1864; de 18 de Julho a 3 de Agosto de 1865; de 3 de Março 
a 7 de Novembro de 1866; (1) de 12 a 24 de Outubro de 1867; 

de 24 de Abril a 29 de Julho de 1868) 

(1) O período de 3 de Março a 7 de Novembro de 1866 laz objecto de 
capitulo especial. 

. . 

• • 
• 

• 

• 



CONSELHEIRO JOAQUIM FLORIA:-:O DE TOLEDO 

• 



. JOAQUIM FLORIANO DE TOLEDO 
·nasceu na Capital da Provincia de São 
Paulo no dia 9 de junho de 1794. Feitos 

. os seus estudos elementares d,edicou-se 

. á vida de funccionado publico como 
amanuense da secretaria do governo na 
adminis.tração do capitão-general mar
quez d' Alegrete (Luiz Telles da Silvl. 
1811-13). . . 

. Em 1822 por occasião da independen
cia (7 de setembro) serviu de auxiliar 
junto de d. Pedro l, tendo escripto o 
.primeiro acto de governo após a pro
clamação. Esse ·documen·to que existo 
no Archivo Publico de S. Paulo, refe
re-<se . a serviço militar e começa por 
estas palavras: - "Querendo Eu pOr 
em segurança e ao abrigo de qualquer· 
insulto este vasto, fertil e riquissimo 
R.eino, confiado â .Minha R.egencia: Hei . 

:por bem, etc., etc." 

E' todo ellc do punho do coronel Joa
·quim Floriano de Toledo; tem a data de 
8 de setembro de 1822 e está assignado 
pelo principe regente (P . R.) e pei., 
mi.nistro itinerante, Luiz de Saldanha da 
Gama. 

Em 1823 fo·i nomeado secretario do 
governo, cargo que exerceu até 1838. 
·qua·ndo nelle se aposentou. Deputado . á 
Assembléa Geral em 1830-1833; 1834-
1837; 1838-1841 e 1812, préviamente dis- . 
solvida, tomou parte activa na elabora
ção da lei das refórmas e na declara- . 
ção da maioridade d·e d. Pedro n. 

Apesar de sua grande amizade e gra-
• • 

tidão a d. Pedro l, adaptou os prmcI-
pios e cons'equencias da revolução de 7 
de abril de 1831. 

O coron el Joaquim Floriano de Toled<l · 

serviu a patria .pelo espaço de 64 ·ann05, 
não só corno commandante do · 33.· ba
talhão da 2.' linha como tambem do 
2.· de Guardas Nacionaes . 

Foi primeiro supplente do juiz de or
·phãos; deputado provincial por espaço 
de 10 annos; e presidente da Assembléa 
Legislativa de S. Paulo; vice-presidente 
da P-rovinda com exercido por seis ve
zes; ihesoureiro da fazenda geral .e pro
vincial tendo merecido varias distinc-. , . 

ções e graus de ordem civil e militar. 

.A sua fé de offieio registra os seguin
tes assentamentos: - "capitão Joa
quim Floriano de Toledo, 29 annos; al
feres em 1819; tenente em 1820; capi
tão em 1824. Reside na Capital da com
panhia. Com o ordenado de secretario 
do Governo da província, trata-se de
centemente, tem bôa disposição, appli
cação, aptidão, actividade e comporta
mento". 

Era filho do cirurgião Francisco de 
Paula Xavier de Toledo, tambem paulis-

,~ . . 
ta. Casou-se duas vezes: a primeIra, 
com d. Luisa Engracia de Toledo; e a 
segunda, com d. Anna. Margarida da 
Graça Martins. A sua numerosa familia 
tornou-se das mais distinctas, tradicio
naes e conceituadas de São Paulo. Foi 
socio do Instituto Historico e Geogra
phico Brasileiro; da Sociedade Auxilia
dora da Industria Nacional; e ostentava 
no peito da sua farda as commendas da 
Ordem da· Rosa, Christo, Cru:oeir" e 
Aviz. · 

Falleceu em S_ Paulo, a 18 de abril 
de 1875, tendo prestado os mais relevan
tes serviços ao paiz e á sociedade pau
lista, em cujo seio praticou o bem e a 



810 

carid,ade. A sua memoria é digna de 
toda a veneração. Por occa·sião do seu 
fallecimento o jornal .. A Provinda de 
São Paulo" (20 de abril) publicou :l I 

• • • segumte notiCIa: 

"Falleceu ante-hontem, 18, o co.n
selheiro Joaquim Floriano de Tole
do, nesta capital, tendo sido enorme 
o acompanh.amento de seu corpo. O 
e'logio de~te honradi'ssimo paulista 
pód,e-s e fazer nestas simples pala .. 
vras; occupou empregos publicos, 
com probidade exemplar durante 62 
annos! Nasceu a 9 de junho de 1794; 
serviu como empregado publico des 
de 1811, data em que foi nomeado 

• 

amanurense da sec,retaria do gover- I 
110 desta provincia ; pa ssou a ser se- I 
cretario do gover·no d-esde novem
bro de 1823 até 7 de março rle 1838. 
dat a em que se aposentou. I 

I 

Foi deputado geral de 1830 " 1840; , 

deUas durante a guerra do Para" 
guay. 

Foi thesou r'ei ro g'eTal e !1rovincial. 
apose·ntando-se em 1873. Nesse anno 
recebeu o titulo de Conselho. Fo_ 
mais agraciado com os titulas de 
commendador da Ordem da Rosa, 
de Officia! do Cruzeiro e de Caval
leiro da Ordem de Christo. A 2 de 
setembro de 1845, foi nomeado co .. 

ron el chefe de Legião TOIl1O'll part.' 
no movimento de 1842. 

Era amigo intimo de D. Pedr 'o 1-
No sr. Joaquim Floriano de Toled-:l. 
per.cte esta provincia u-m de seU$ 

filhos benemedtos, paulista da velha 
tempera, cuja vida póde se r aponia
da como exemplo de trabalho incan-' 
sa vel e irreprehensivel h.onestidade. ,. 

," .' 

•• . ' 
:j: 

BIBLlOGRAPHIA. - Azevedo Mar
ques, Apontamentos; J. J, Ribeiro, Chro
"olog ia Paulis,ta; Eugenio Egas, rnde-

, 

votou pela r eforma Constitu.oional 
em 1834 e pela maioridade em 1840. 
Foi deputado provincial de 1840 a 
1850, occupando lambem o lugar ~e 

presidente da Assemblêa. 

pendencia ou Mórte. Veja jornaes da 
I época do faIlecimento. Receberam-s< in-
I fcrmes da iamilia. 

Por carta imp,erial de 27 de abtil 
rit' 1848 foi nomea;do 4." vice'-pres ,
dent e desta provincia, da qual fo i i 

• 
presidente por var ias vezes, um .. i I , 

-
(J.O) O periodo de 3 de março a 

novemb ro de '1866 faz ohjeoto el e 
tu lo especial. 

• 

7 de 
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Hyppolito José Soares de Souza 
• 

VICE=PRESIDENTE 

(De 19 de Março a 13 de Setembro de 1852; de 6 a 30 de 
Junho de 1859) 

I 
• 



• 

HYPPOLITO JOSE' . SOA~ES DB 
:SOUZA nasceu na prov;ncia do Mara
nhão, ignorando-se quallido, mas presu-. , 

mindo-se que fosse em 1815 . . Filho do 
d,r, José Ant<mio Soares de Souza e de 
d, Antonia Ma~dalena Soares de Souza, 
Veiu para 5, Paulo em 1835, .matriculan
do-se na Faculdade de. Direito, 

O curso de preparatorios fez em São 
Luiz, capita'l da sua provincia, Em 1842, 
recebeu o diploma de bacharel em scien.
eias juridicas e sociaes. Nesse mesmo 
anno foi , nomeado procurador fiscal da 
Thesouraria de Fazenda. Pelo seu cara, 
eter. i,ntel\igencia e outros' do-tes con' 
quistou a confiança e es,t.imados'pau
listas, que o elegeram deputado provln
-cial nas legislaturas de 1848, 1850, 1854 
'e 1856. Em 1851 foi nomeado inspector 
,das Thesourarias Geral e Provindal de 
S. Paulo, 

Nomeado vice·presidente da mesma 
provincia administrou-a por duas vezes: 
de 19 de março a 13 de setembro de 
1852; 'e, segunda vez" de 6 a 30 de 
junho de 1859. Representóu tambem a 
provincia de S. Paulo na Assembléa Ge
rai Legislativa, sendo ern 1854 condew· 
rado pelo governo imperia'! com o oHi· 
cialato ' da ordem da Rosa, 

Em 1868 aposentou-se no cargo de 
, 

mspector . da Thesouraria de Fazenda, 
-que exercia desde 1851. Falleeeu na ca
pital de S. Paulo, no dia 21 de agosto 

, 

de 1869. O dr. Hyppolito de Souza 
pertencia a uma das mais notav'eis fa
milias brasileiras e era irmão do íllus
Ire visconde de Uruguay" que tão im
portante papel representou na sociedade 
do seu te"mpo, não só como jurista. mas 
lambem comopolitico. parlamentar e di
plomata. 

O dr. Hyppolito José Soares de Souza 
veiu para S, Paulo contando , 20 annos 
de · edadc, mais ou menos, .e n.unca in- _ 
terrorrupeu o seu domicilio. Era homem 
intelligente e próbo, militando no partido 
politico chamado 'conservador. Foi ca
sado com senhora paulista e deixou des· 
cendeneia. Tendo o dr. HYI?Polito JO$é 
SO.ares de Souza administrado a provin
cia, em dois periodos p'equenos, um dos 
quaes de quatorze dias, e ambos quando 
não funccionava a Assembléa Legislati
va Provincial. não teve ensejo de apre
sentar relatorio. 

'. .. :I: 

, 

BIBLlOO~APHIA. - O dr. HJí>po
líto José Soares de Souza s6 escreveu 
trabalhosr,eferentes aos cargos publicos 
Que exerceu. Sobre eHe vêr: --:r Azeve-

I 
do Marques, pago 181; Almeida N ognei-
ra. Tradições e Reminisce,ncias, 8,· vol. 
pago 83; J. J. ~ibeiro, Chronologia Pau" 

, 

li-sta, 1.. vol.) pago 341. ' 

, 
, 
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José Manoel da Silva 
, 

• , (BARÃO DE TIETE') . 

VICE=PRESIDENTE 

(De 13 a 30 de Setembro de 1852; de 29 de Julho a 10 de Agosto 
de 1868; de 29 de Abril a 30 de Maio de. 1871) 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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JOSE' MÁNOEL ' DA SILVA, barão 
de Tieté, nasceu na villa de Santo Ama
t"o,provinciad,e S. Paulo, em 1793, 
ignora'rtdo~se ' mez e dia. Seupae era' o . . ., , 

sargen,to-mór José da Silva Carvalho. 

Com os estudos neces'sarÍos pa'ra se
guir a carreira' cornmereial daquelles 
tempos, José Manoel da Silva fez-se ne
gociante, proprietario e dos mais abas
tados capitalistas de S. Paulo. InteUi
gente, trabalhador e honrado tornou-se 
figura de relevo no meio social paulista. 

.Soubecoriquistar amizades, manter re
lações cornos melhores elementos i,ntel-. ' 

.lectuaes da época; e pelo seu critedo e 
correcção foi procurado pelos politicos 

'para, eomo pessôa de sentimentos mo
derados, 'tomar pa.rte na direcção do 

"partido cons'ervador a que se filiou. 
, , 

da provincia administrou -a por tres cur~ 
tos .lapsos de tempo, limitando-se "sua 
"cção aos trabalhos de méro expedi, eilt~. 

Em 1852 governou dezoito dias: "~ 

de 13 a 30 ,de setembro; .,m 1868; onie 
dias: - de 29 de julho a 10 de ago'i to. 
O Brasil estava em guerra com o Pa
raguay. E, fi na!lm oot e, ain:da em 1871 o. 
ba,rão exerceu o cargo de vice-presiden-

-
te durante um , mez: - 29 de abril a 
30 de maio. 

Falkceu na capita'l no cl;a 27 de mar
ço de 1877, contando, portanto, 84 'an
nos de util e digna existencia, Por oc
casião de seu fal1'ecimento o Jornal -
A Provinda de S. Paulo '- publico'! em 

,28 de ma,rç<> as seguintes linhas: 

-

' ,lo.sé ,Manoel di Silva f<xL rnajor ' d",', , " 
ordenanças 'em 1825; supp!eittedo cor;- - " ' 

"Barão de Tieté. José Manod da 
Silva. Fallecido no dia 27 de março 
de. -1877, com 84 annos. Era pae do 
dr. Rodrigo Augusto da 'Silva; depu' , 
tado por esta prO-vmcia. selho do governo de 1830-3.~ ;effectrvô' .' 

, . 
em 1834; supp!ente do Conselho Gera:I ' ~' " 

, , 
- - .. '-.' , 

da provinda; deputado .provindal e'tn" ,." . ~ 

varias legislaturas e presidente da As~ . " 
. '. . 

sembléaLegislativa de S. Paulo, varia$h 
vezes; ,'Clleitor de parochia ; deputado ge
l'al por S. Patclona oitava legislatura 
(H~SO:S2)'" eleito em 'lista-triplice sena .. ' 

. " , 

to.rial, mas não escoibido; membro da 
• • 

caixa filial do -Ba'nco do Bra'sil; da Caixa 
Ecortomica ; ,.pro:vedor da Santa ,Casa de 

- . ' . --

Misericordia, em cuja gale:r.la ,de retra:tos 
a oleo figura o seu como dos ' mais 

- - , -

dediCados apos.tolos ' da caridade. 
" 

o barão, de Tiété serviu a proveuo
ria em 1847, reeleito em 1848 conser
vou-se no cargo até 1875, quando o dei-

, 

xou por já e,star doente e muito avan-
çado em,mnos. ,Como vice-presidente 

Elevando-se á custa dos proprios 
• • esfo,rços, tomou , ess., pres,tlgloso con-

servador lar,ga parte na vida poli
tica da 'Provincia, sendo eleito para 

, ' 

a ' deputação provincial e outros car-
'gQs. 'Na qua1idade de v.ice-!>residente, 

" . ~. . . , ' 

occupou em dIversas epocas a ca-
deira presidencial, e manda a ' ver-

, , 

,dade declararmos que ' em muitas 
emergencias , souhe ,nessa e ~m ou
tras posições revelar civismo e di~ 

gnidllde. 
Sempr., que uma idéa populai" _ ne

cessitava 'dos esforços dos ',par,ticula-
, 

-res, era o finado dos primeiros a 
,subscreverem não pequena)s quan
'tias. Nas relações privada's era tido , 

como um C,;1racter estimavel. 1t 
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o dr, Rodrigo Augusto da Silva a 
quem allude o artigo d' A Provinda foi 
um dos mais eminentes paulistas, e dos 
que mais honraram S. Paulo pelo seu 
talento, illustração e cultun. 

Rodrigo Silva foi deputado provin<:ial 
e geral, m'nistro e sena'<ior do Impe,';o. 
Era chamado o diplomata por suas ma
neiras distinctas e degarncia notoria no 
trajar e no apresentar-se. Escrevia e 
fajav'l. brilhantemente. O barão de Tie
té fpi vulto proeminente da politica e 
<lo commercio de S. Paulo. 

Pra.ticon o bem e se rviu a Patria de, -

in t eressadament e. E' um exemplo do 
qu'e póde o proprio esforço, guiado p" r 
vontade firme e intelligencia clara, na 
conquista de' riquezas e posições nas 50-, 

ciedades democraticas, como sempre fOI 
, 

a brasileira. 

" • • 
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ques, Apontamentos; J. J. R.ibeiro. 
Chronologia Paulista ; Vasconcellos. Ar
chivo Nobiliarchico. 
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JQAQUIM FLo.RJANO DE TOLEOO 
, 

(coronel 'e conselheir,o). A biograpnia 
está. a pago 809 quando se tratou da 
sua p.rimeira vice-presidenda. O coronel 

.Joa,quim Floriano -de Tole-do exerceu por 
seis vezes .o poder como vice-,pr'esidente 
da provincia de S. Paulo. Foram , pe
qUenos per iodos governamentae,s que du- , 
raram dias: - a 'Primeira vez" sete dill's; , 
a· segunda, quatorze; a terceira, quinze; 
a 'quart", ,sete mezes;a quinta, doze 
dias; e a sexta e ultima vez, tres mezes. 

Exceptua-da a quarta vez, Que duron 
sete meze"s, nas demais liniitou-se .o co-, 

. foneI a passar, a administração em 
poucas linhas ou palavras; mas, ao en
tr egar o governo após sete mezes de 
adt:ninistração proficua, ao seu anteces
sor, O dr. José Tavares Bastos, 33.' pre
sidente de S. Paulo, o · coronel Joaquim 
Floriano de Toledo elaborou interessan· 
tissimo ""latorio, que abaixo se dá na 
in tegra., Esse documento é valioso e 
contem , dados estatísticos que nos apre
sentat:n, S. Paulo exactamente como ene 
era em 1865-66. 

• 

.. .. .. 

, . 
RELA To.RIo. com que o vlce-pres;. 

' dente coronel Joaquim Floriano de To
ledo : pass,ou o governo ao presidente dr. 
10sé Tavares Bastos: 

, , 

,,"lIlmo. eexmo. sr. Congratulo-me 
com -a- provincia Ipor acha-r-se v. exa .. de 
posse 'da ' sua administr,ação. 
, .A , provincia já conhece, por experien

' cia: as distincta,s quali-dades, que ador
, nam a _V. exa. _ de quem por is,so deve 
-.. ", 

ella esperar ;!lS mai~ , a""rladas provi
dencias, a bem do seu augmento epros
peridade. Em observancia ao preceito do 
aviso-circular de 11 de março de 1848, 
passo, a informar sobre o e'stado dos :ne, 
gocios, que julgo mais inter:es,santes" = .. 
A tranquillidade publica não ,tem sido 
alterada. Houve sómente na pequena co
lonia militar do Ava'nhandav.a um facto · 
extraor.,dina-rio e criminoso, indo alguns 
colonos surprehender em sua casa o res-, 
pectivo dir-ector, e expulsal-o violenta-
mellle daquelleestabelecimento. , 

Os regis tos da Secretaria do Governo 
demonstrarão a v. exa. as providencias, 
que' dei} .para serem presos os sedicio· , 

sos, e ent.regues ,á ' justiça, sendo depois . 
reintegrado o director. Por aviso da Se
c-retaria de E stado dos Negocias do Im
perio em da ta de 6 de agosto do anno 
pas-sado, de 14 de agosto, e 10 de , se
tembro do corrente anno expedidos pela 
-da Guerra, exigiu-se desta presidencia 
uma reIação nominal dos cidadãos que 
mais se dis tinguiram na · remessa de vo
luntarios,. e guardas nacionaes, decla
rando-se ' o numero que cada um aPte
sentou . 

Para dar execução á estas ordens, 
procurei haver -da Secretaria do Gover
nO,e . da Militar, os precisos esclareci- · 

-mentos: fui informado que nesta nada 
constava, e daquella ' só obtive os nomes 
de algumas pessoas. Sendo, porém, de 
notoriedade publica, que avultado ' nu
mero de cidadãos env.iaram voluntarios, 
e outros concorreram com grandes quan'" 
tias para as despezas da guerra nas ad
ininistrações dos srs. cons'elheiros Chds
pinia.no e· Carrão,entendi-me com este 



para que tivesse a bondade de eselare
eer-me a respeito: S. exa. · declarou-me 
que a maior pa.rte d-essas remessas fo
ram acompanhadas de cartas particula-

• • .-res SODlente, as quaes não existem na 
Secretaria. 

'Em taes éircumstancias é indispensa
ve\ pedir informações ás localidades, e 
proceder com O maior escrupulo afim de 
que não se pratique injustiça: V. exa. 
]ará o que julgar melhor, sendo de no--tar que parece ter a presidencia e·ncon-
kado difficuldade, pois que . não cons
ta que fosse executado o aviso de 6 de 
agosto de 1865. 

Cumprind.o as ordens do Governo Im
perira"l, ma'ndei proseguir no recrutamen
topara o Exercito e Marinha, recom
mendando á.. auctoridades policiaes a 
alais escrupulosa execução da lei, - afim 

• • 
de serem recrutados sómente os que não 
gosassem de isenção legal. 
. Pela minha parte tenho procurado 
praticar o mesmo na decisão dos re
cursos apresentados. Tem-,se recru·tado 
para o exercito ·143 individuas dos 
, 

. qt1aes 25 conseguiram excusa median.te 
• 
a . quautia de 600$000, com que ent.raram 
pa·ra os cofres da Fezenda. Para a Ma
rinha foram remettidos 24. 

. Existem a-Iguns por doentes na enfer
maria do · quartel, e outros -retidos no 
mesmo por . haverem pedido praso, que 
ll1es concedi, para justifica·rem que go
sam de isençãG. Como auxilio para a 
guerra, remetti, . em virtude de ordem 
do Gove~no Imperial, ao commandante 
.da columna exp edicionaria em Matto
Grosso, pela primeira vez, 65 bestas car
regadas com generos alimentícios, pela 
segunda, 80 - indo 50 carregadas com 
·sal e 30 com ditos generos, e pela ter-

, 

ceira, 126 anreadas, devendo não só es-
tas, como aquella's, fica·r ali i, para ser
viço da dita columna. 

Ultimamente o Governo Imperial exi
giu mais UI11 · contingente de 650 Guar-

. . 
das Naciouaes 'para o serviço da guer-

ra. Mandei organisar o detalhe do llU-

mero de praças, que cada commandan
te superior deverá fornecer. · EUe foi fei~ 

to, na fó['lma .<fos. anteriores, t.omando-se 
por ba·se . O numero de Companhias, se
gundo o plano de sua organisação, visto 

• • 
que os commandantes superiores nem 
sempre ,remettem com a devida regu,I.-

• 

ridade os mappas dos Corpos, que for-
mam cada commando superior, para se 
conhecer o es.tado effectivo dos mesmos 
de sorte que, depoís da ultima qualifi
cação ,feita em janeiro, nenhum deUe. 
remetl·eu mappas, em que se demonstre 
o numero de guardas novamente alista
dos, e dos que passllJl'am para a reserva, 
sendo certo que em alguns lugares não 
se reuniram ainda os Conselhos de Re-
vis tas, por motivo de duvidas 
das. que tem sido ultimamente 
das. 

• • QCcorrl· 
resolvi-

Mande i, po.rtanto, executar esse deta
lhe, e espero que os commandantes da 
Guarda Nacional procederão com "elo, 
enNgia e patriobsmo. Dos Gua,rdas Na-. ' . . 
CIOllaes antenormente deSIgnados, ·mui-
to poucos se têm apresentado para go
sarem do indulto Imperial. 

Executei a Lei que creou uma Guarda 
Municipal nesta provincia, e dei-lhe re· 
gulamento, fazendo o detalhe do nume
ro de praças, que em cada municipio se 
deveria alistar. A obra mais importan-, 
te, que prende a attenção publica, é a 
estrada de ferro da cidade de Santos a 
de J undiahy. Informarei pois, a v. exa. 
o que a respeito deUa occorreu durante 
minha admirÜstração. . 

O exmo. sr. conselheiro dr. João da 
Silva CaJrrão, no relataria com que pas
sou-me a dita administração, declarou· 
me "que antes de co,meçar o tra.fego da 
~eferida estrad.a, confer,e.ncia.n.do por ve
zes com O resp.ectivo superin1tendente. 
estiverant sempre de accôrdo em que, 
conforme os principios ;,u1'idicos, que 
regem a's convenções, em qua'n~o a com":' . . 

panhia .não recebesse dos empr.eiteiros 
as obras, O trafego· feito por estes, de
via ser considerado como negocio e.pe-

., 
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daI dos mesmos, sobre o qual não po
dia a companhia ter aucto.ridade, e por- " . . 

tanto nem responsabilidade, e que tam , 
bém ide~tica "era a posição do ' Governo . 
em . quanto não recebesse as ditas obras, 
não devendo ter auctoridade, nem res
ponsabilidade acerca,· desse trafego, qu ·, 
constituía um negocio exc1usivament~ 

pec~liar dos ditos emPl"eitéiTos, ' e que á 
vi·sta de .. ta apreciação commum tinha 

. . 
come,çado, ' e continuava esse trafego". 

, Sobre e51e assumpto dir igi ao Gover
no Imperia,l o officio ' n." 24 de 19 de 

• març9, e tlve em resposta o , que co.nsta 
do aviso n. 22 de 27 de abril. 

Os empreite iros pretenderam entregar, 
a estr;lda no. primeiro de julho, e fize
ram disso aviso na fárma do sen co.n
tracto., afim de se lhes pagar a gratifica
ção convencionada, se dIa fosse rece
bida pelo Governo. De"endo eu infor
mar a respeito., mandei proceder pelo 
engenheiro-fiscal ao mais e'Scrupuloso 
exame na me'sma estrada, cujo resulta
do foi verifi'car-se, que' não eSotavam fei
tas todas as obra~ complementares, se-

. 
gundo 'as condições do contracto. 

Informei, pois, contra essa pertenção. 
e o mesmo Governo -resolveu não 'Tece

'ber a ",strada. Depois dis to veiu a esta 
cidade o engenneiro em chefe da Com
panhia, BrunIees, e, tendo feito os de
vidos exames, reconheceu ' a justiça .:om 
que. o Governo Imperia'l exigi" a factu
ra de todas essas obras, as quaes foram 
por e11e, de accôrdo com O engenheiro
fisca.l, especif;cadas' em uma relação" 
afim de que só depois dellas conduidas, 
tivesse logar o ' recebimento da estrada, 

. . 

Retirando-se ",lle para o Rio de Ja
neiro, ponderou-me oengenhe'bro-fi-scal . 
ser c"onveniente a sua )da á Côrte para 
dax · 1>~r escápto, e v-eroaemente, ao 
exmo. êx-rninistl"o da- agri.cultura O sr. 
conselheiro P<\ula Souza, mais circums-
tanciados esclarecImentos 
obras: concedi-lhe para is'so 
pedida. 

sobre taes 
. -a permJssao 

Terminada pois a questão do recebi
mento da estrada pela negativa, entendi, 
como entendem todos os · paulistas, .que 
convinha p'resta-r os ·a·uXiifios ~pos'si\/eis 
para a', conclusão das obras," -~ fim d~ -ser 

a mesma est~ada aber,ta regularmente 
ao trafego em beneficio publico, e do 
Thesouro ; por quallito devendo, emvi.r
tude do contracto a'l1n exo ao Decreto 
n. 2.499 de 29 de outubro de 1859, serem 
capitalisados os jmos pagos . aos . accio
nista·s durante a construcção da Es-
- - .-

trada, é claro que . a diminuição de 'uni 
anno no prasa da c'onstrucção inlpo.r;ta ' ~ 
reducção do capital garantido, e por 
conseguinte diminuição de onus para O 

Thesouro Nacional. Prestei, portanto, to
dos os auxilias que me pediram os em
preiteiros para o prompto desembarque 
de mater'iaes, e fiz manter . o' privilegio 
Que t em a c ompanhia de nã·o sere·tn re
crutados os tr abalha"dores da e!>trada, 

Daqui pois t.irou o engenheko Brun
lees a iUação de que eu desejava a 
prompta conclusão das obras para ser 
a estxada aberta ao trafego, como a{
firmou no, seu relator io apTesentado em 
Londres á companhia, Em 5 de ' setem
bro proximo passado fez4me ' aviso o su
perintendenite da mesma e~trada de que 
os empreiteiros esperavam concluir du

rante ell e todas aS obras constantes ·do 
convenio ' feito entre os engenheiros 
Brunlees e Pas'sos, afim de que eu o 

• 
fizes se cóns tar ao Governo Imperial 
para que, na fórma " das condições . do 

, . . . 
contracto. nomeasse o commls sano es- ' 
p"oial. que devia vir examinar toda a 
linha, para ter lugar o seu recebimento 
por parte do Governo. 

Como tão solicito devia ser em pu~ 

gnar ,p elos interes'ses do Thesouro publi
co, como .em não prejudicar ' ,a t.er·ceir.o J 

.' . 
pois que de qualqu~r. · protellação t1a . 

remessa desse aviso . ao . Governó Impe
rial poder,ia importar perda de lucros . . ' ., . ' '. 
aos emp~eltelros, re,mettl esse aVISO, ac'" 
ceitando mesmo o meio . que me .cffere
ceu o superintendente para que chegas-
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se t)laJis promptamente ao conhecimento 
do mesmo Governo . 

• 

.. N~o ' emitti porém opinião alguma, 
pOl' n.ão haver base para eHa, vis to como 
a pretenção dos ditos empreitei.ros fun· 
d;>.vjl-se sqmente n;>. esper;>.nça de con
éltiir.em as obras ate o fim de setembro. , 

I 
Além dústo tudo ficava dependente do 
exame do · commi'ssario, que .0 Governo 
Imperial nomeasse, e consequente deli
b eração do mesmo,r.o qual reconhecia 
plena liberdade de acção, já pelas con
diçõ.es de> contraeto, e já porque não 
estava adst .. icto ao convenio feit o pelo' 
. eng~nheiros, a respeito do qual guardou ' 
silencio, tendo por isso direito a exigir 
mesmo a factura de outra's obras qu e 
.o comm-issario especial julgasse ainda 
c'orno ., 'complern·entares. 

Foi , ultimament e nomeado o engenhei
ro Bento José Ribeiro SobJ"agy para pro
ceder ao e"",me da referida ' estrada. J ul
guei . . mais convl€:niente reun~r em um 
qua.d'ro estatistico todas as informações 

• 

s()bre e.tabele·cimentos publicas, força 
,armada , e renda geraes e provindaes . . ' . 

' para: que , em um golpe d e vista pude'sse . . 

v. exa. conhecer o seu estado. 

Este quadro ficou mais resumido do 
que eu esp.erava, por falta de dados na 
Secreta·ria do Gov.erno, os quaes não 
exigi IPorque contando com a vin<ia de 
v. exa. em . todos os vapore,s, que ti
l?-ha,m de chegar a " Santos, nã,Q presumi'a 

,- demorar-.me ná a"dmíruistração senão por 
- -dias ). mas de sgraçadalnent e para nüm t! 

. .,. - . 

para a provmCla, aSSlJm n ao a;conteceu, 

pala,cio do Governo, na' parte em que se . . 
acha em re'edificação, ij?ara neUe fazer-se 
a exposição dos pn,ductos da provincia, 
e uma sal~ paia a ,-commissão .que d'evia 
pre,sidil-a; ma·s não tendo esta conse
guido sulfieiente quantidade de produ- , 
ctos, não teve lug.ar a dita exposição. 

No m~smo pavjmento mandei tambem , 
"cabar duas salas ' para a repartição da 
instrucçã() publica, afim de appIicar 'a 
parte do edifíeio em que eUa existe para 
oartorio do ThesouTo P,rováncial, que já . 
não tem lugar para arranjar- com a de
vida c1assificaçã'o os papeis do seu ar" 
chivo_ 

Reconheoendo-s e agora pelos exames 
a que se procedeu, que o telhado , do 
lado do palacio, em que existia a The
souraria de Fazenda está quasó inteira" 
mente a..-ruinado, pediu-se o respectivo 
inspector provi-d.enciCils. e por isso remo
vi a mesma Thesoura·ria para o indicado 
salão e salas destinadas a repartição da 
instrucção publica, emquallto o Thesou
ro NaeiOOlalnão concede credito para 
c,?fl'ce'rtar-se, ou "ant:es ' fazer-se ' um nov'o 

• 
telha<io. 

Em conse,quencia de auctorisação do . - . -
Ministerio da Agricultura, man<:lei fa
zer aIS obr3:5 necessarias ' para o accres
centa,mento da repartição do ..correio, . 
como é indi-spensavel, pa'ra cessa'r a con-' 
fusão que ali reina nos dias da chegada 
dos correios da CÔ.rte · e geraes do in -- . 
terJor da provincia, destinando para ven
da <los se"llos O lug.ar que serve de cor
po da .guama do PaI ",cio, e r emovend.o 
esta paTa outro mai,s apr-OIp.riado, e em . ' 

que o commandante poderá melhor fis-
calisar a condueta dos soldados. 

pois que sou o primeir-o a reconhecer â 

esterilidade da minha precaria admini s
tração, devida .em grande parte á e$
"ca s~ ez de minhas luzes. 

,Não me 
• 

descuidei porém 
formações' sob r'e ' o estado 

de exigir in-
I Dando exe'cução ao disposto no para
I grapho 10 do art. , 5.· '<ia Lei do, orça-

das estrada, 
• 

e cadeias, bem como para a de~ignaçã" . . 

de "limites ás freguezias novamente er e" 
ada s; ,as quaes achamese sobre a niesa 
da pr.esidenda. Pedi permissão e cre-. ' 

' dito ao. Governo 
. 

se um salão no 
Imp.eria! para acabar
.pavimento .. Ú rreo do 

• • mento V"lgente. que -consIgnou - ' ~ quan-

tia de 10 :OOÜ$OOO rs. para ser dispéridid.l1 
. 

com a navegação a vapor na ' Ribeira 
de ' Iguape, " e seus :aff1uentês, . mandei 

, , . 
convidai- por editae,s âS pessoas queqni. , 
zes sem-. COnt<faJCtar 'a dita navegação . 

Recebi sóment-e uma proposta enviada 
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por Samp$on, & ComI', em que 
tou algumas das condições 
mas nem elle e nem seu 

apresen-
• preCIsas, 

prCícura-
dor compareceram para tratar com a 

, 

presid·encia. Logo depois recebi um a viso 
do Ministerio da Agricultura em que 

• 

se, pondera a vantagem .de subvencionar, 
ta'lvez por mClf:ade daquella quantia, a' 
,companhia com quem o Governo Impe
rial con1tracta'&se a navegação costeira a 

" " 

vapor de nor'te a sul do Rio de J anei-
ro, porquanto alguns, dos portos desta 
provinda serviriam de escala aos vapo-
res empregados ne~sa 'linha. 

, 

Não {:onsta que se tenha já realisado 
,esse contracto. Em execução tambem do 
~aragrapho 24 do referido art. e Lei ci
tada, mandei por em hasta publica, para 

, . 
s'er vendida, a casa sita na rua de São 
João, desta Capital, pertencente á' pro
vinda; e sendo o ultimo lance offere
cido , de 3 :001$000 rs. , metad'e mais ou 
menos da quantia por que foi {:omprad~ 
aquella casa, mandei sobrestar na arre
matação. 

, 

Releva notar que, a provincia só pos-
, 

sue duas propriedades, a de que se tra-
ta, que serviu de hospício de alienados, 

• 

e outra para a qual foi 'removido o dito 
• 

hospicio, por estar aquella arruinada. 
Esta ' não offer~e as pre'ci·sa,s commo
didades, e segundo a opinião de medicas, 
não é propr'ia pela sua localidade, pa,ra 

• 

servir de hospicio" o que pelo contrario 
se dá a respei.to daquella, que tem para 
;s ;;;o toda s as' proporções, convindo por 
isso a,frear Q sobrado e construir uma 
-casa 'abarracada em seguimento da par
te do ed'ifido no mesmo pavimento, que 

• 
se acha repartido em cuhiculos. 

V. exa. porém fará o que achar me
lhor, mandando ver;llicar a venda, ou 
représenlando á Assemb.\éa para que re
consiil'er e esse aeto. Pela Lei Provincial 
n. 35 de : 6 de abril do corrente anno 
foi a presidencia auctorisaoda a mandar 
conslrtlnr por administração ' ou por em
presa' e pelosystema que melhor van
tagem offerecesse, uma estrada, que co
meçando, na estação terminal de J un-

diahy e p3lssando pelo Salto vá ter , á 
, cidade de Itú, e desta a Sorocaba pela , 

direcçâo que se julgar mais CUrta, em 
vista pas explorações a que se devia 

, proceder, creando, porém, desde logo' 
uma baneira para cobrança da taxa e,s
tabelecida na mesma lei. 

Como já a este tempo estivesse no
meada pelo Minislerio da Agricultura 
uma commÍlssão de varias engenheiros 
para praceder ás explorações, que de
pois foram determinadas pela referida 
Lei, não só para a abertura da indicada . ' 

Es trada,como de rama,es das povoações ' 
mais ricas em productos da. agricultura 
com direcção a J undiahy, procurando o 
engenheiro em chefe fazer este traba
lho com promplidão, pareceu-me que a 
provincia podia dis'pensar por sua par
te a despeza com ser"viço identico, es
tanite á testa daqueUa, engenheiros ha
beis. . 

Mandei, portanto, ·crear a Barreira, e 
tres Agenoias, que estão funcdonando. 
Pelos relatarias que apresento a v. exa., 
e que me foram ministrados pelo enge
nheiro em chefe Benllaton, conh~erá 

v. exa. que elle em 28 de março deu co
meço aos t rabalhos, principiando pelo 
levantamento da planta , daquella parte 
da provincia abrangendo as povoações 
cir'cumvizinhas, estando já fixa,das as po
sições das de J undiahy, Campinas, Agua 
Choca, Indaiatuba, C"",ivary, Salto, Itú, 
Porto Feliz; Sorocaba, S. Roque e, Cutia, 
como tambem as direcções dos princi
paes caminhos" e que proseguindo as
sim terminou em , 9 do corrente' a 'ex
ploração do ramal de Jundiahy a , Itú, 
passando pelo Salto; e comquanto deUa 
já resulte o conhecimento de que a linha 
se preste ao assentamento de trilhM de 
ferro, com tudo quer ainda , explorar ou
Ira vereda, que lhe foi indicada ' por al
guns praticos do paiz como mais apro
priada para ' o' fim , desejado, , tra.balho 
este, que poderá ultimar em doi·s mezes,' 
e com a despeza de 1 :618$700 rs. segun-

, 

do o orçamento que enviou.Occorre po,- . 
rém que O Ministerio da Agricultura ' 
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acaba de dar por finda a commis5ão, de 
que é chefe o dito Bennaton, ,exigind ,) 
a remessa dos estudos até agora feitos. 
V. exa, , tomará pois' na consideração 
que merecem as razões por elle expen
didás com o fim de mostrar a conve
nieneia da conclusão desse trabalho para 
não ficarem perdida's todas a.s des,pezas 
feitas. 

Acham-se na Secretaria do Governo 
as informações dadas, e orçamento apre
sentado pe10 engenheiro Rom;eu para 
continuação das obras na estrada de 

' Ubatuba. Por elle mandei examinar 
tambe.m, e orçar a de speza do concerto ' 
da estrada de Caraguatawba, 

Tendo, :,l>orém, voltado bastantemente 
enfer,nio, não apresentou ainda as in 
fOl'lnações, que tem de prestar. Exi'stem 
lambem na mesma Secretaria a planta 
e orçamento apresentados pelo enge
nheiro Prudent par,a , a abertura da es
trada das Sete Barras, Este trabalho pa
rece impedeito, e incompleto, segund0 
o exame a que mandei proceder, e não 
haJbilitaria a presidencia para manda" 
continuar uma tão .importante obra se a 

. Assembléa Provindal tives'se votadü 
fundos ,para ella; mas tendo sómente 
a .. ctorisado a aber'tura de um picadão 

,para m elhor exploração do terreno, não 
mandei começar logo este serviço por 
ter ,o Thesouro de acudir a pagamentos 

,UFgentes, e de não pequenas quant,!as. 
Mandei fazer o melhor concerto pos

sivel na estrarla que da cidade de Mogy 
,das Cruzes se dirige á estação da estrada 
de ,ferro no Rio Grande, afim de que 
deUa se aproveitem 'tambem os munici
pios de J acarehy e Santa Branca para a 
exportação de seus productos, tendo sido 
esse ramal dirigido por terrenos firmes 
e pIanices, ' sem necessidade de muitas 
pontes, e tão uti! foi elle considerado 
que vados fazendeiros de Mogy das Cru

Izespll,esta,ram ,coadiuvaç~ -IPa'l1a ,esta ' 
Qbra. 

. , 

Nomeei os empregados, e' dei regula-
. .-

mento pa~a as Ba,reiras crcadas nas es-' 

• 

tradas desta Ca,pitill, as quaes estb, 
funccionando. regularmente. A' vista das 
repetidas representações de parte das Ca.
maras M,unicipaes da provincia, a!legan
do algumas que ,as estradas dos seus 
nlu-nicipios não tinha·nl ha tres annas 

• 

recebido . beneficio algum, consigne' 
quantias, e mandei concertar as seguin~· 

tes: - De Guaratinguetá á provincia de, 
Minas-Geraes, de Taubaté a S Luiz, de 
Pindamonhangaba a Guara1tinguetá, .de 
S. Luiz do Parahyt,inga a serra de Ub .. -
tub'a, de S. Roque e Una a Sorocaba, 
conclusão do aterrado da ponte dos Pi·· 
nheiras, entre a viUa dos Barreiros e ;l 

cidade do Bananal, a denominada do · 
Ariró e da Limeira a' Constituição e a . . 

Campinas, de . Ju'query a Jundiahy, de 
Caçapava a Parahybuna, de Bethlém a. 
Jundiahy, de Santo Amaro a S. B-er
nardo, de Iguape e S, Vicente a San'tos. , 
de Caçapava a Taubaté, .de Guara-tingue
t'á a Cunha, de Capivary a Itú, de Ca
choeira a Minas, um atalho na estrada. 
d e Piraciicaba, um dito na de Mogy-mi
rim a 'Campinas, de Lorena, aos Pinhei
ros, ,da ,Limeira a Pirassu.nunga; um' 

• 

atalho na. de Botucatú a 'ConstituiçãO', d, 
, Capivary a Jtú, lum nov-o caminho para . 

ligar a <:idade de Jundiahy a estação· 
da estrada de ferro, a de Campinas a , 

J undiahy '!lara serem as malas do cor
reio conduzidas em diligencias. 

• 

Mandei tambem concertar as pontes se

guintes: - a da Agua Branca - diversos. 
pontilhões <la estrada .para J ulldiahy ~ 

• • 

..-uma na estrada de Itú - outra no Ri-
beirão Una - a do rio Sara,puhy, e ' doi's 
pontilhões, a do Rio do Peixe, a do rio ' 
Capivary na es·brada de Jundiahy. Duas . 
pon1es no r~be.jrão Tatú e outra: ,na es

trada da Limei!"a 'para Pirassunl.\nga -

Dita dooominaJda do Alferes Eento . - · , . 
Dita de Pa.rahybaem Lorena - li do' 

rio Mogy-Guassú - dos ' rios J aguary,. 

Bucucava, do ,ribeirlio de S. Gonçalo ern: 

Guaratinguetá ~ do dO' Sapuc·ahy-mí-
'. - . 

rim, reedificação de dois lanços ,' !;ia pCin~ 
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te do Parahyba na es!r.roa de Taubate 
a Sap1!lCahy-mirim. 

Sobre a estrada desta <Cidade a San· 
• • 

tos ' devo dizer a v. exa. que a Assem·· 
bléa 'Proviocial <:onsigni:ru "'penas réi s 
10 :000$000 . para ·sua conservação, e sen-. 

do eu informado de que um dos admi
nistradores dellà tinha a grat·ificação de 
300$000 por .mez, outro 250$000" rs. re
du~i a 150$000 rs. para <:ada um, por ter 
sido aquella arbitrada em ICircumstancias 

• 

extraordinarias, pois que sem esta re-
ducção serja a quota logo aJbsorvida 

d ' . pelo ,pagamento o venCImento do pes · 
soaI. 

Determinei que no fim de cada mel 
. os . ditos inSiPectores ·remettessem uml 
relação dos serviços feitos dur",nte ..,Ue. 
e as feriRs ao Thesouro pa·ra serem exa
mina'das, e 'pagas, enviando tambem ou-

• 

Ira 'relação das obms que deviam ser 
feitas no mez seguinte. 

Nenhuma queixa 'Chegou ao meu co
nhecimento sobre o .mau estado da mes .. , 
ma estrada, pela qual transitaram as 
,mui,ta's tropas de bestas que descem 'car
regadas parn Santos, até que seis dias 
continuados de copiosas chuvas, produ
ziram d-es-moronamentos na Serra, e nos 
grandes lCórtes que tem a estrada em di_ o 
versos lagares, o que em todos os annos 
tem acontecido no tempo das aguas. 

Mandei por isso augmenta,r O numero 
de trabalhadores, e de 'Carroça's para ti
raTem a grande quantidade de terra que 
cahiu sobre o leito da estrada. Fui obri
gado a ·suspender auctorisações para; 
novas despezas, afim de não por o The
souro em embaraços, por quanto tive 
de ma·ndar pagar a quantia de réis ... 
5:000$000 T·S., imporlançia da ponte so
bie o rio Tieté na freguezia dos Reme
dios, :coffipradll em virtude da lei do 
Orçamento' vigen,te: a· .!de rs. 17 :000$000: 
ultimo pagamento devido pela 'Ponte de 
ferro na estrada de Sant'Anna; réis ... 
5 :380$000 ao em'Presario da ponte do rio 
Guapeva em J undia-hy; 4 :n4$137 .rs. ao 
arremata·nte da estrada desta cidade á 

• 

, 

Cutia; 18 :000$000 r-l. a MaN:ellino Ge
rard, ultimo pagamento da çonstrucção 
da ponte do Anastacio; 1 :156$390 es. de 
uma ponte pe madeira que provisoria
mente mandei fazer <110 ' rio Tamandua
tehy, junto á ponte grande, . para dar 
passage'm até 'que 'se 'construa uma de 
ferro- que contractei. 

Além destas .despezas teve o Thesciu
ro de pagar á Caixa Geral", quantia dé 
23 :553$382 rs.,importancia de letras so
bre elle saocadas porsupprimentos fei
tos para obras provinciaes. Outra ná,:. 
menor terá de pagar ,pelo mesmo mo
tiv,9 no presente trimestre. 

Decorre demais ser preciso .ter sem-
o " _ 

pre em re'serva no Cofre a quantia ne
cessaria para pagamento dos premias 

. . pela refol'ma de letras do Thesouro á 
Caixa Filial do Banco do Brasil, e ac> 
Barão de Itapetininga, a.fim ,de evitar-

I , . . 

se nas reformas a accumulação do pre-
• • 

mio ao capital. A importaneia desses 
premios .desde 3 de março até 31 .. de ou
tubro proximo pag,sado foi de réis "'. 
39 :854$832. 

O saldo existente em caixa é hoje de 
14:163$636 rs. Não jUlguei hav~r incon
veniente em deixar de prover o empre
go de inspeçtor do Thesouro, até por-

• 

que reconhecia no contador. Que passou 
.'. - . ' a servir lntertnam~nte, a neces,sana -ca-

pacidade para bem desem.penhar Q S res
pectivas obrigações, no que não 111e en-

• ganel. 

Pede a justiça que ma·nifeste o mea 
re'Conhecimento ás Secretarias do Go-. 
verno, . e Militar, á Thesouraria da Fa-
zenda, e ·ao Thesouro Provincial pela 
coadjuvação, que prestaram em mui
tos ca'sos, além do cumprimento ordin-a
rio de seus deveres. São estas as infor-

, 

mações que posso dar a v. excia., pe-· 
dindo desculpa pelo desalinho deste re
latorio, em que, por fa1ta de tempo, só· 
cuidei, pouco antes, de haver entregue 
a v. excia. a administração da provincia 
que esteve a meu cargo. 

Deus guarde a v. excia. S, Paulo,- 9 
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de novembro de 1866. rumo. e exmo. sr. 
4esembargador . José Tavares Bastos, 
presidente desta provincia. - JOAQUIM 
FLORIANO 'DE TOLEDO. 

QUADRO ESTATISTICO 
DA PROVINCIA DE S. PAULO 

• 
. 

(Extracto 'de documentos officiaes) 

EXllENÇhO, BOSIÇÃO ECLIMi\.. 
.. - A prov 'ncia de S. Paulo está entre 
·OS 19· e 38' e 25· e 39' .de latitude sul, 
e entre 45' e 10· e 10 de longitude occi
·dental do merid iano do Rio de Janeiro. 
E" cortada ,pelo tropico de Capricornio 
aos 23· e 30 minutos de latitude sul. 

Di"Sto resulta, que a parte do seu ter
rito:rio, que va e do tropico para o norte 
-es tá intercaUada n~ zona torrida, e a 
parte oppo.sta na zona temperada. As 
suas 'cordilheiras e serras, as -suas pla
.n icies, a.> irrigasão -que recebe de seus 
"numeroSSo rio s, o 'seu litoral, que corre 
do norte para sudoeste, fa.cilitando as 
correntes oceanicas, os ventos geraes, 

,-que a purifica-m de emat:lações insalubres, 
pro.duze-m uma influencia ben efica em 
·sua temperatura. 

O <contorno ' do territorio da provincia 
,é basta~te irregula-r, ora entra na pro
vinda _ 'Çonfinante, e ora é invadida por 
ella. A 'Sua maior extenção de Lests a 
Oeste é de 188 leguas, das de 20 ao 
.gráo, contadas do rio Pirahy, affluente 

. meridional do Parahyba, até o ponto 
,que, - na margem direita do Paraná fic~ 

frontei'ro a co.n.fluencia do Paranapane
ma, e 100 l eguas na de norte a sul. 
<:ontadas do Ri o Grande até o ribeirão 
Ararapira, qu e faz barra no oceano ,ao 
sul de' Cana.néa. 

• • 
LIMIT,ES. - A provincia de S'. Pau-

. . . 

-lo, ao norte oCon.fina com as de Minas
Geraes e Goyaz, ao 5uI com O Paraná e 
oceano atlantico. a les te çom a do Rio 

·-deJaneiro e o mesmo ~ceano atlantico, . . . -

e a oeste coni as de Matto . Grosso e . 
Paraná. São contestados os limites da 

• 

" 

provincia com as do Rio de Janeiro e 
Parafiá. sua área é de 10.120 leguas quac 

, - , - - . 
- - , - , 

dradasdas . de 20 aQ grao, pouco . ma!s, 
ou menos. A _ avaliação: -desta .área ;foi 
feita por meio de triangulação feita , so· 
bre a carta corographica. 

COR1Dl'LHEIRAS, .~ . Duas gran.des 
cordilheiras se levantam sobre o terre, . 
no da provinda - a .marittma e a oc
cidental. A cordilheira maritima div.ide .. 
a,' provincia em duas partes muito des
iguaes, o 'litoral, tparte me.nor. e o grandt 
taboleiro, parte maior. A' _ l.n dá-se", o 
nome de beira -ruar, e ,á 2.0. o de -serra-_ 
acima. A altura media desta cordilheira 
é de 2.500 pés inglezes. 

POPULAçÃO. - A popu-Iaçãto da ' 
provincia de S. Paulo é calculada em 
677.284 almas. Na falta de outros dados 
es te calculo foi feito. pelo censo eleito
ral, e por 'uma estim'ativa. Não havendo 
um recenseamento regular. tambe·m se . . . 

adoptou a regra geralmente acceita. de 
. . 

que a população do Brasil póde dupli-. 
car no e.spaço de 30 annos. 

DATA DE VILLA E CIDADE. - A 
Capital da Provinda de S. Paulo foi 
elevada á villa em 1560. e á cathegona 
de cidade pela Carta Regia de 24 de 
julho de 1711. Acha- se actualmente di
vidida em ·tres '. fregu e~ia"S, que são. 
Sé, Santa Ephigenia e .. Braz. 

BISPADO. - O bispado de S. Paulo 
foi creado em 1740; porém as respe
ctivas .Bullas só foram e",pedidas em 
1745 e 1746. 

DIVISÃO CIVIL. - A provineia de 
S. Paulo está act,ualmente dividida em 
19 <:omar<:a5. 

• 

A 1.' denomina-se ~ .Comarca da Ca.-
pital - e comprehende ' a cidade de São 
Paulo, Villas de Santo Amaro, Pa.,ü12-
hyba, Cutia, .freguezia,s da · Sé, Sau:a 
Ephigenia, Braz, Penha. O'. S. Berna", · 
do. J uquery, Conceição e ~tapecirica . 

~ 

A 2.' denomina-se .~ do Bananal ' +' . 

e comprehende as .. cidades-ció. Bananal " e' 
Arêas, e a Villa de .QueI'uz. 

A 3.' denomina-se"':'" de Guaratingue-
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tá --'- comprehendendo "as <:idades de 
'Guaratinguetá e Cunha. 

A . 4." denomina-se - de Lorena -e 
·comprehende as. cielades de Lorena e 
Silveiras, a villa de S. José dos Bar
reiros' e fieguezia de Embahú. 
. A 5.' denomina-se - de Taubaté _. 
·e comprehende as cidades de Taubaté c 
Pindamonhangaba, as· viUas de Caçapava 
·e S; "Bento de Sapucahy-mirim, a-s fre-

. 
guezias de Buquira, Paiolinho e Santo 
Antonio do Pinhal. 

A 6.' denomina-se de Parahybuna -
. 

comprehendendo as cidades de Parahy-
·buna, . S. Luiz do 'Parahytinga, Ubatuba, 

· .a villa ' de Nativida<le e as freguezias do 
Bairro Al1'o e N. S. da Conceição da 
Lagoinha . .. 

A 7.'~ ' deúomina-se -' de J acarehy -
·e compreliende as cidades de . J acarehy, 

. S. J o'Sé· do Parahy1ba, Mogy das Cruzes, 
as villas de Santa Branca, Santa Izabel, 
S. José do Parahytinga e freguezias do 
Patrocinio, ltaquaqueátuba e. Arujá. 

A 8.' denomina-se - de Santos - e 
-compr ehende a cidade deste nome, as 
villas de S . Vicente, S. Sebastião, Villa 
Bella da Prlnceza, Itanhaem e Caragua· 

• • 

tatuba. 
A 9.' denomina-se - de Iguape -

'comprehendendo a cidade deste nome, 
'as villas de Cananéa e Xiririca, as fre· 
guezias d'e 'Juquiá e Yporanga. 

AlO.' d'enomina-s e - de Itú - e 
comprehe.iideas cidades de ltú, Soro
·caba e · S. "Roque, as villas de Indaiatu· 
ba, Ca:breuva, Campo Largo, Una, Pie
dade a's freguezias de Agua Chóca c 
Araçariguama. 

A 11.' denomina-se ' - de Itapetininga 
-. comprehendendo a cidade deste e a 
'de Tatuhy, as fregu ezias do Alambary , 

. Sarapllhy e Capão B onito do Paranapa-
nema. 

A 12.' denomina-se - de Botucatú -
comprehendendo a cidade de Itapéva da 
Fáxina, as villas de Botucat ú, Apiahy , 
Lençóes, as freguezias de N. S. dos 
Remedios da ' Ponte do Tiete, S. 'Domin-

. . , 

gos, S. João Baptista, Bom Successo e 
Rio Bonito. . 

A .13." denomina-'se - da Constitui-
ção --c e comprehende as cid",desde 
Constituição,Porto Feliz e Capivary, a 
villa 'de Pira.póra; as freguezias de são 
Pedro e Santa Barbara. 

A 14.' denomina-se -do Rio Claro -
comprehendendo as cidades dest e nome 
e da Limeira, villa 'de Brótas e fr egue· 
zias de J ahú e. Itaquiry. " 

A 15." denomina-'se - de Araraqua
ra - e comoprchende as villa.s de Ara-' 
raquara, S. Carlos do Pinhal, Bethlém 
do Descalvado e Pirassununga, as .fre
guezias de Jaboticabal e Santa Rita do 
Passa_Quatro. , 

• 

A 16." denomina-se - da Franca -
• 

e 'comoprehende a . cidade deste nome, as 
villas de Batataes e Cajurú, e fregue
zias de N. S . do Carmo, Santa Rita, 
Sant'Anna e Santo Antpnio d'Alegria. 

A 17.' denomina"se - de Mogy-'111irim 
_. e comprehende a cidade deste ,nome. 
villas de Casa Branca, S. Simão, Cacon
de, S. João da Bôa Vista e Penha, 'as 

• 

freguezia's do Espirito Santo " do. Pinhal, 
Mog;y-guassú, :;. Seb.astião da Bôa Vis
ta e Espirito Santo do Rio do Peixe. 

l
i A 18.' denomina-'se - de Bragança -=

comprehendendo as cidades deste nome e 
a do Amparo; as villas de Serra Ne-
gra, Nazareth e Santo Antonio ' da Ca
choeira, as fregu.ezia.s. de Campo Largo , 
da Atibaia e Socorro. . 

A 19.' denomina-se - de Campinas ~ . 
e c omprehende ascidade-s deste 'nome 
e Jundiahy, e a villa de Bethlém. 

Tem a provincia: 35 cidades; 44 vil
las; 48 freguezias; . 79 muúicipios; 127 
parochias. Existem 43 juizes ·municipaes 
e de Orphãos formados, e tantos pro
motores publicos, quanto são . os juizes 
de di'reito. . 

DIVISÃO POLIUCA _ A '. divisão 
. . . . 

política da ,provim:ia de S. Paulo é a 
seguinte: - ' Acha-se o se.u territorio 
dividido em tres Districtos eleitoraes, que 
elegem 9 deputados' geraes ·e 36 mem-

. 
bras á As'sembléa Provincial. O L' dis-
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tricto eleitoral compões e de 10 coUe
gios, que são os seguintes: - Capital, 
Mogy das Cruzes, S. Roque, Bragança, 
Atlbaia, Itú, Porto Feliz, Sorocaba, 
Iguape e S. Sebastião. Dá 400 eleito· 
res. O 2.· districtocompõe-.se de 11 
eoUegios que são: Taubaté, Parahybu
na, Ubatuba, S. Luiz,' Guaratinguetá, 
J aearehy, Pindamonhangaba, Arêas, Ba· 
nanaI, Queluz e Lorena. Dá 402 eleito· 
res. O 3.· districto compõe-se dos 12 
seguintes ·coUegios: Mogy-mirim, Itape
tlninga, Botueatú, Itapéva, Campinas, 
Rio Claro, Constituição, Araraquara, 
Penha, Casa Branca, Franca, e Batataes. 
Dá 387 eleitores. 

INST.RUCÇkO PUBLICA. - Existe 
na Capital uma Fa·culdade de Direito 
creada pela Lei de 11 de agosto de 
1827. Para ensino das materias docur-
80, tem eUa 11 lentes cathedraticos e 
6 substitutos. As aulas de prepara to
rios são regidas por 7 professores e 3 
substitutos. 

A Faculdade de Direito funcdona no 
antigo convento do's Religiosos de São 
Francisco, edi.ficado no anno de 1640. 
N o mesmo edificio tambem existe uma 
bibliotheca, que pertenceu primitivamen
te ao convento, e que hoje pertence á 
mesma Faculdade, e que tem' sido au
g.mentada pelo Governo Imperial. Por 
esta Faculdade tem obtido o gráo de 
bacharel formado, desde 1831, 1.300 in-
dividuas, nascidos á saber: Na Côrte e 
província do Rio de Janeiro, 419; na 
provincia de S. Paulo, 336; em Minas, 
237, na Bahia, 88; S. Pedro do Sul, 74; 
Maranhão, 17; Matto-Grosso, 14;. Goyaz. 
14; Paraná, 12; Santa Catharina, 11; 
Pernambu·co, 9; Cear·f1, 8; Alagôas, 7; 
Piauhy, 7; Sergipe, 5; Pará, 5; Espi
rito Santo, 4; Rio Grande do Norte, 1 
e, fóra do Imperio, 32. 

• 

Deste total tem íalleddoma1s de 127 .. , 
• 

tomaram o gráo de doutor 67, foram no
meados lentes 25, juizes de direito 164. 
desembargadores 49, ministros do Supre-

, 

mo Tribunal de Justiça 4, presid·entes 

de 'provinda 81, deputados geraes 150. 
senadores do Imperio' 12, ministros de 
Estado 21, conselheiros de Estado 5, ti
tulares 5 e 1 bispo. 

. ,_ .. 

SEMINAR]O EPISCOPAL. - NG 
bairro da Luz, parte da freguezia de 
Santa Ephigenia, da capital de S _ Paulo, 
existe u-m grande ediHcio. E' o Semina" 
rio Episcopal, iiundado pelo ultimó bisp3 
faUecido na dioceSe, d. Antonio Joaquim 
de :Mello. Começou a sua edificação em 
setembro de 1853, e em novembro de 
1856 abriu-se o Seminario com festa so-

, 

lemne e pomposa. 

A direcção e administração deste es
ta.belecimento está confiada a um Rei
tor, que é coadjuvado no magisterio por 
10 ,professores. O Reitor e alguns dos 
professores, são religiosos capuchinhos 
enviados expressam'ente para esse fim_ 
pelo San tissimo Padre Pio IX, a pe
dido do fallecido fundador do Semina-

• no. 
INSTRUCÇAO PRIMARIA. - A ins

trucç_ão primaria na provincia, é' dir-igi
da na Capital por uma Inspectoria' Ge
ral, 'cuja secretaria 'compõe-se de seis. 
empregados. No interior da provincia 
existem inspectores de districto que dão 
conta ao inspector geral da instrucção 
publica. 

As instituiçõe.s publicas de ensino pri
maria são actualmente frequentadas por 
7.420 alumnos, do seguinte modo: sexo· 
masculino 5.320 e feminino 2.100 . .o nu
mero da.s escolas publicas para ambos 
os sexo.s é o de' 252, que se divide asslm: , 
sexo masculino 154, feminino 98. 

A instrucção superior é dada na pro
vincia por 26 collegios, sendo do sexo 
masculino 10 e feminino 16. Os colle
gios são assim frequentados: sexo mas
culino 398, sexo feminino 324, num to
tal de 722. As aulas de latim e Iran
cez que, existiam na província·. foram" 
supprimidas i por não' serem frequenta
das. , 

AULA NORMAL - Existe na 'Capi
tal uma ,!-ula para o pr·eparo de profes-

• 
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sares publicas de primeiras letras. E' 
·professor o dr. Manoel José Chaves. 

THEOLOGIA E LATIM. - Existem 
1Ia Sé Cathedal: uma aula de theologia 
dogmatica, de q'ue é lente o rev. dr . 

• 

conego . chàhtre. Ildefonso Xavier Fer-
reir·a. Uma de theolog,a moral, de que 
é lente O ' rev. conego arcipreste Joa
quim Anselmo .de Oliveira e uma de . . 

latin1 d·e que é prGfessor o rev. conego 
José Custodio de Siqueira Bueno. Es-

• 
teso lentes e professor, são subvenciona
dos pelo cofre provincial. 

SEMINARIO DE EDUCANDOS DE 
• 

SANT'ANNA. - No edifi<:io de pro-
pri edade nacional, situado a uma legua 
<Ia Capital, no lugar denominado Sant'
Anna·, existe um Seminario de Educan
dos. Neste estabeleciment.o ensina-se aos 

• 

alumnos primeiras letras, e o oHicio de 
alfaiate, unica officina que actualmell!~ 

de Rendas, 41 CoUeetorias e 52 Agen-
• -clas . 

. RENDA ' GERAL DA PROVINCIA. 
• 

- A renda geral da provincia, em vista 
dos balanços· dos tres ultimos exerci
cios, é calculada el~ filais de' \ réis o •• 

1.606 :436$000,s,endo: Renda de impor
tação, 387 :000$000; de despacho mari-. -
timo, 6 :436$000; de · exportação, réi •• . . 
543 :000$000; interior, 656 :000$000; e, eX
traor.dinaria, 14 :000$000. A renda geral 

• 

tem subido progressivamente desde 1851, 
• 

pois que, arrecadando-se no exerciclo de 
1850-51 o tcital de 507 :540$209 rs ., mon
tou em 1863-64 a rs. 1. 564 :744$082, setn 
contar a importancia dos depositos, quo" , 
produziram 133 :273$890 rs., havendo por 
consequencia um auginento igual a 
209 %. 

REND A PROVINCIAL. - O The
souro Provincial de S. Paulo f'lincclona 

4l\i funcciona. .' erq uma das sa la!> do plano terreo do 
. 

· SEMINARIO DE EDUCANDAS DA . 
GLORIA. - No predio nacional, situa
do á travessa da rua Alegre desta ci o 
'dade, funcciona o Seminario desta epi
gr<\phe. N elle achám acolhimento e edu
cação as orphãs desvalidas da provin
da, ctn numero limitado por lei, em 
.consequencia do pouco espaço do edifi-

• 
elO. 

As educandas sahem deste pio estabe
lecünento, ou casadas, QU para seguirem 
.a carreira do ma.gistecio publico. O pes-
· 

soaI de sua direcção é o seguinte: -
• 

ilma dir-ectora, um capellão, uma -pro-
· . 
tessorade primeiras letras e uma dita 
de prendas domes ticas. A administração . . 

externa é confiada a um syndico, de 
nomeação do Governo. 

THESOURARIA DA FAZENDA. · 
FqncCiona a Thesouraria .da Fazenda .no " _0-- ___ _ . 
edificio . que serve de . palacio da presi
<leneia; . que foi collegio dos padres je
suitas" ,e cuja ' e:otistrucção foi conduida 
em 1681, le.ndo começad.o . no mez de 
janeir0 de 1554. · Sãosubordihadas ã . . 

Thesonraria: -:.. 1 Alfandega, ' 4 Mesas 

pala cio da presitlencia. · A renda por elie 
arrecadada, e por suas Mesas. de Ren
ds, Collectorias e Agencias nos tres ul

. timos annos financeiros é a seguinte: 
- ·1863 a 1864, 968 :848$404rs.; 1864 ·a 
1865, 1.205 :030$055 rs .. ; 1865 a 1866, réis 
1.167 :872$703 rs. Esta renda t em a 5e
gninte classificação: 1863-64, renda com
mum, 747 :460$144, dita de applicação es
pecial 221 :388$260 rs. no total de réis 
968 :848$404. 1864-65, renda commum, rs. 
951 :216$225, dita de ap"plicação especial 
rs. 253 :813$820 rs., · com um total de 
1.205 :030$055: 1865-66, renda commum, 

. 
941 :142$143 rs., dita de applicação es' 
pecial, 226 :730$560 . r.$., no total de réb 
1.167:872$703 rs. 

CASA DE CORRECÇAO. ----: Existe 
uma casa de correcção na · Capital da 
i)fOvincia, e a sua d'irecção acha-se - a 
cargC? . do coronel Fra)1cisco Anto.nio ,de . 
Oliveira. Se o edifício .não prima pela 
elegancia de sua çonstrucção, é ao m.c ':' 

nos not:j,vel pelo asseio, pela . ordem e 
disciplina que ali . se observa .. 

'A casa de ' correcção . de S. Paulo foi 
construida segundo . um plano d.e Po-
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Wer, director das prisões do Sing-Sing' 9 secções de batalhão, 2 compa'lhia, . 
avulsas e I secção de companhia de in
fantaria; 3 secções de hatalhão, 1 COi>O

panhia avulsa e 1 secç~o de companhia 

• 

nos Estados Unidos da America. Este -
estabelecimento foi inaugurado de 1851 
para 1852, pelo systema denominado de 
- Auburn -, isto é, com isolamento no 
repouso, e trabalho em ·commum, sob" a 
regra do silencio. Ha no estabelecimen
tquma escola de primeiras letras, e alli 
funccionam as seguintes offi'Cinas indus
triaes: de serralheiros, sapateiros, al
faiates, marceneiros, funileiros, encader-, 
nadares de livros. e trançadores de pa-
lha para chapéos. 

De cento e trinta e tantos condemna
dos, que depois do cumprimento de suas 
sentenças têm sahido da casa de cor
recção, apenas tres voltaram para eUa, 

-e nem um de!!es julgado por crime ca-
pital. 

HOSPICIO DE ALIENADOS. - No 
predio provincial situado á rua da Ta
batinguéra, e á margem esquerda do rio 
Tamanduatehy, existe um pequeno hos
picio de alienados. Pobre de recursos, 
acanhado e sem aquellas circumstancias 
que a s.ciencia aconselha, assim mesmo 
vae funccionando. Actualmente e!!e con
tem cerca de 40 enfermos. A sua di
recção está confiada a um administra
dor, um escrivão, um medico, um enfer
meiro, uma enfermeira e serventes. 

REPARTIÇÁ,O DAS TERRAS PU
BLICAS. - Em casa de propriedade 
particular, situada á, rua Alegre, desta 
cidade, funcciona a Repartição do del~

gado· do Director Geral das terras pu
blicas. O seu pessoal é o seguinte: um 
delegado do' director geral, um fiscal. 
um official da Secretaria, um amanuen
te, 'um porteiro e archivista. Actualmen
te é inspector da medição e demarcaçãe 
das terras publicas, o engenheiro Erne$' , 

to Diniz Stree!. 

GUARDA NACIONAL. - Tem a 
provincia 19 districtos de commandos 
superiores da Guarda Nacional, inclu-, . 

sive o de Lorena, ultimamente creado 
pelo decreto n. 3 . .695 .de 6 de setembro 
de 1866. Comprehendem 41 batalhões, 

. . 

de artilharia, 3 corpos e 3 esquadrões 
de cava!!aria do serviço activo; 4' ba
talhões, 16 secções de batalhão, 18 com
panhias avulsas e 10 secções de' com
panhia do serviço de reserva. Não está 
completa a officialidade dos difleren
tes corpos. 

CORPO POLICIAL. - A organisação 
do :corpo policial é a que lhe deu ~ lei 
provincial n. 23 de 1, de. abril de 1864, 
com as alterações constantes: da de nu
mero 36 de primeiro de abril dt:' 1865 
(vide o plano constante do regulam~nto 
de primeiro de julho de 1864). 
A~tualmente ~~tá co;::tpo::-to' e contém 

o corpo policíal provisorio (organi-sado 
durante a ausencia do de perm-anente . .;;,. 
que marchou para a guerra) 185 home."s 
comprehendendo officiaes e musicas. 

A lei provincial n. 2 de 3 de abri, ,k 
corrente anno, declarou que este, çorpo· 
se ,comporia de 300 praças. Talmbem 
existe, creada pela lei n. 23. de 26 de 
março de 1866, a guarda municipal da 
provincia, _ con-stando a sua or.ga~i~ação 

de 10 alferes, 52 sargentos, 95 cabos e 
653 soldados. , 

Devem ser alistados 1.600, confo.rme 
o regulamento de 5 de julho pro.ximo 
passado. 

COLONIAS. - Existem • na -prOV111-· 
cia duas, coloniàs militares,' fundadas 
pelo governo, a do Itapura, e a doAva
nhanda va. A primeira foi eceada pelo 
decreto n. 2.200 de 26 de junho de 1858. 
e a segu'nda pelo decreto n. 2.126 de 13 

• • . . 
de março do mesmo anno. 

COLONIAS AGRICOLAS. - Existe 
uma no, territorlO de Cananéa" mas não 

-se ·conhece o seu pessoalj a data ·de; sua 
creação e osystema ali adoptado .. Com 
ella tem-se feito despezasá vista de 
auctorisação do governo imperial. Exis
tem na provincia algumas colonias agri
colas particulares, onde o systema: ada
ptado é ode parceria. ' 
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JARDIM PUBLICO. - Existe na Ca- -
'pital' de S. Paulo um . Jardim publico. 
Acha"se 'situado no campo da Luz. A 

• 

)pequena dotação de que dispôe este es-
,tabelecimento, a aridez do terreno 'c 
mais que tudo a falta d'agua, são as 
causas do estado pouco satisfactorio em 
que se acha. Fica entre a estação da 
estrada de ferro e a penitenciaria, e tem 
na frente, o convento da Luz e o Semi
nario Episcopal. 

ESTRADAS. - A viação da provincia 
de S. Paulo é menos do que -regular. As 
principaes vias de communicação não 
passam de estradas rudimentares, e que 
pela imperfeição das obras que nenas se 
Jaz, todos os annas reclamam novasdes
pezas, para poderem dar uma passagem 
menos incommoda. Até hoje não tem a 
provincia uma classificação de suas es
tradas. 

PONTES - Muit'o poucas são as pon
tes, que por sua perfeição e solidez me
recem ser .lembradas. Em geral as pon
tes lançadas sobre os rios que cortam 
05010 da provincia, são construidas de· 

• 

madeira, repousando o systema de sua 
construcção sobre os proverbiaes tan
chões. 

Na 
ferro 
dras: 

Càpital existem 
sobre encontros 
a de Sant'Anna 

duas pontes de 
e pilares de pe
sobre o rio Tie-

té, 'ea que está levantada sobre o rio 
,Pinheiros, na estrada que segue para a 
cidade de Sorocaba. Acha-se contracta-
da a construcção de outra para 
Tamanduatehy, no aterrado de 
t'Anna. 

• o no 
San-

CALÇADAS. - E' apparentemente 
b,om o' systema adaptado para o calça
mento das ruas da Capital; mas a im
perfeição do serviço e o pessimo ma
terial empregado, fazem resaltar os de
feitos de semelhante systema. Não é c 
mac-adan que tem emprego no calça
mento da cidade, mas um arremedo des
se bom systema, constando ene da. ac-. 

cumulação 'de grossas camadas de terra, 
salpicadas de pequena porção de pedre
gulho. Se, sobre o lastro assim feito, se 

fizesse uma derrama só de pedregulho 
e cascalho, as obras das ruas seriam 
mais 'duraveis, e não" se observaria mui-
ta lama com a menor chuva,e muito pó 
quando os dias' de sol não são inter
rompidos. 

OBRAS PUBLICAS. - As obras pu
blicas na provincia são feitas do seguin
te ; modo: por inspecção, administração,: 
arrematação ou empresa. O ultimo des-' 
tes alvitres é o que tem apresentado 
melhores resultados. 

,CONVENTOS. - Na Capital existem 
tres, c.onventos, com as seguintes deno
minações: 'Convento do Carmo -' fun
dado em 1596. Acha-se nene estabele
cido o quartel da força policial. Con
vento de São Francisco - fundado em 
1640. Nene funcciona a Faculdade de 
Direito.· E' o Convento de S. Bento 
(Mosteiro) fundado em 1598. 

RECOLHIMENTOS. ,- Tem. a Ca
pital dous recolhimentos, de freiras: o
de Santa Thereza e o da Luz. O con
vento da Luz foi fundado muito depois 
do de Santa Thereza . 
. CASAS DE MISERICORDIA. ~ 

Além da Santa Casa de Misericordia' da. 
CaJp~tal) eX'istem outras na provincia, 
que em grande parte satisfazem o santo' 
fim de sua instituição. A mais antiga é 
a de Santos, que foi fundado em 1543. 
A da Capital e a de Sorocaba têm uma 
roda de expostos. 

FABRICA DE FERRO. - A fabrica. 
de ferro de S. João de Ipanema, no dis
tdcto da . cidade de Sorocaba, teve co
meço no anno de 1589, em que Affonso 
Sardinha descobril\ as suas minas, de
nominadas do Arassoiaba. Foi ene que 
alli levantou os dous primeiros fornos· 
para a fundição de ferro. Este estabele
cimento, depois de regularmente monta
do, acabou por ser quasi abandonad,o. 
Actualmente acha-se encarregado de sua 
direcção scientifica o engenheiro dr .. 
Joaquim de Souza Mursá . 

GOVERNO. - Doanno de 1824 em 
diante começou a provincia a ser go' 
vernada por presidentes. Até agora tem. 



- 834-

ti<lo a 
.o 1.. 

provincia 32· desses· funcciortarios.· ~ . . 

foi o exmo.sr. Lucas Antoniu 
Monteiro de Barros, que tomou posse 
da presidencia a primeiro de abril de 
]824. " 

--.,----

BIBLIOO~APfflA. - Vide a pl.gina 
em que se tartou da primeíra viçe
presidencia do coronel J oaquini F!oáano 
rle Toledo. 

• • 
• 

• 

__ o __ -

• • 
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CARLOS CAR.NEIR.O DE CAMPOS 
nas,ceu na província. da Bahia a primeir ·) 
de novembro <le 1805. Seus paes foram 
os primeiros marquezes de Carnvellas 

, , 

. (J osé Joaquim Carneiro de Campos e 
sua mulher dona Cu'stodia Maria do Sa
cramento) . 

, Destinado por seu . pae ?- seguira car
reira militar assentou praça de cadete 
do . exercito, servindo no batalhão ch"
mado do Imperador. Curso\! as a\!las da 
Academia Militar; mas no fim de dois 
annas, deixou o exercito, · por ser de 
compleição fraca e saude muito precaria. 

, . ' Partindo logo para a França, est\!dou 
sciencias juridic,as e sociaes na Univer 
sidade de Paris, e nelIa recebeu em 1827 

. o diploma de doutor. Voltando á Patria 
foi nomeado lente da Academia de Di
reito de S. Paulo, installada em 1829. 

"Dessa -data até a sua morte, diz um 
dos seus b,og'ra,phos" isto é; dur.an te 
cincoenta e . um ·annos, a vida de Carlo3 
Carneiro de Campos foi de assiduo la· 
bar, apenas interrompido pela aggrava · 
ção de invencivel moles tia pulmonar, 
que muitas vezes se 'afigurou' de pro· 
xima terni.inação fatal. 

Apesar .disso ' Carneiro de Campos dis' 
. . , . . .. 
',tlng,ulU'-se mUIto no l11aglstenO,i" na ad

e na . ministração publica, no parlamento 
,gover.no~ " 

Em 1833 ' foi nomeado director da 

, 

, 

Aca-
demia de Direito de S. Paulo, cargo que 
exerceu até 1836. Presidiu a provincia 
de S. Paulo com geral agrado; come> 
seu vice1>residente em exercicio (17 de 
dezembro de 1852 a 4 de janeiro de 1853), 
e por tres ' vezes. a de Minas Geraes. 
. b esempenhoutambem commissões ad

mi~istratíva s-, sendo fiscal do- governo 

. 

nos ,Banco's Rural e Hypot lYecar,io e · 
Commercial e· Agricola; director do 
Banco do Brasil e inspector·geral do 
The.souro Nacional. Em politica o · dr. 
Ca rl os Carneiro de Campos ligou-se ao 
partido conservador, ,quando Bernardo 
de Vasconcellos e Honorio H ermeto, de-
pois nlarquez de Paraná, -o o-rga·nisara~ 

em 1836. 
Membro da assembléa provincial de 

S. Paulo em sua installação (\835) e 
posteriormente em varias · legislat'u'ras ; 
deputado por S. P~ulo á· assembléa ge· 
ral em 1842 e n .. s legis laturas de 1850 · 
a 1852 e seguinte; (1853-55); foi final-

, 

mente escolhido senador do Imperio na 
lista triplice apresentada pela mesma 
provincia de S. Paulo. 

A sua escolha senatorial é ·de . abril , 

• 

de 1857. Na assembléo: p'rovincial, 'Ia 
Camara dos Deputados e' no Senado, oC· . 
cu pou sempre com a mais me recida at.;. 
tenção . a, tribuna, discutindo de .. pref';· 

-rencia assumptos economicos e finan
ceiros, em que era considerado muito 
esclarecido. 

Fallava com precisão, gravidade e lo· 
. gica. Seu .prepaTO intellectual era ' gran- . 

de. Foi ministro dos Negocias . Estran
geiros no gabinete de 24 de maio de 
1862, e da Fazenda 110S jl'abinetes de 31 . , . 
de agosto de 1864 e de 7 · de março de 
1871. • 

Em 1869 foi nomeado con.se lheiro de 
• 

Estado extraordinario, passando a ar· 
dinario em 1875, tendo já sido agracia· 

. . 
do em 1872 com o titulo de visconde de 
Caravellas. FaUeceu aos 72 annos de 

. . 
edade, no dia 28 deab'fil de 1878. Carlos 

, 

Carneiro de Campos .era no Brasil o ter-
ceiro visconde . de Caravellas '(com hon-
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ras de grandeza), ve.ador de ·S .. M. " 
Impe'tatriz, e commendador da ordem de 
Christo; tinha do extrangeiro a grã-cruz 
da Legião de Honra; de Leopoldo da 
Belgica; da Corôa de Italia; da Agu :" . 
Vermelha da Allemanha; de Ernestina de 

. Saxe Cohurgo Gotha; e da Corôa de 
Ferro' da Austria. Por occasião do seu 
fallecimento, O ·u Correio Paulistano" de 

. 2 de maio de 1878 publicou o seguinte: 

"Visconde de Caravellas Carlos 
·Carneiro de Campos. Falleceu no di" 
28 de abril de 1878. O ' visconde de 
Caravellas, terceiro de seu · titulo e 

que:· foi . dado ' á sepultura no dia 29 
· d'e abril de 1878, podia bem ter dit0 
ao morrer: que em toda a sua longa 
vida não conheceu senão o trabalho 

· 
· e " que. serviu sem descanço a seu 
· paiz, até ' o ultimo momento, com 'in
criveis sacrifícios, "visto as suas for
ças physicas de ha muito arruina
das .. 

. 
• 

Quanto mais ardua era a commis~ 
são que tomava aos hombros, mais 

• • vlctonoso mostrava-se contra a 
doen'ça, Que o minava e contra as 

• 

fraquezas que a idade acarreta. 
Allúdindo a esse phenomeno dizi a 

no Senado o conselheiro Zacharias : 
. 

que o visconde ganhava em saude 
quando estava no ministerio. Ede 
facto, o iIlustre visconde de Cara
ve1las parecendo dar razão ao dito 

. 
não se furtára de occupar por algum 
tempo, no · gabinete de 31 de agosto 
de 1864, duas pastas, a da fazenda 
e a dós extrangeiros, e esse periodo 
foi um . dos maisaffanosós e diffí
ceís . da nossa vida politica. 

Militando por mais de 40 annos 
na .poltica, parece que , de ha muito • 
não vendo dia·nte ,de seus olhos se-

.' 

não a patria, não pertencia, para bem 
'dizer, a nenhum dos partidos com
batentes e assim um e outro iam . , · . ' . 
busc.~l-o por precisão das suas luze; 

•. e d(j. se~auxilio efficaz. Foi isso um 
erf<) de parte de cabeça tão forte c 

, . 

. 
que sempre foi corajoso na tribuna 
e no gabinete? Não nos cabe ·ave
riguar, cumprindo dizermos, nós que· 
não somos p'oliticos, ' que bem póde 

• 

ser razoa:ve! esse procedimento, em 
que por longa experiencia chega a 
conhe'cer, talvez, que os nossos par
tidos valem-se e que só a patria é' 
<!uemexige e tem direitos a sacri
fícios. . 

Carlos Carneiro de Campos, vis-
conde de Caravellas, naceu à primei
ro de novembro de 18,05, na pf<)vin
cia da Bahia, inexgotavel em homens 
inustres. Em 1816 sent'ou praça como 
cadete, cursou 2 annos a escola mi
lita~ e Pertenceu ao batalhão , de. 
D . Pedro 1. 

• 

Partindo para a Europa,matri
culou-se na Universidade de Pariz 
-aonde, doutorou-se em direito, em 
1827. Os encantos da grande . cidade 
e as miragens' da juventude não 
cónsegu·iram dominai-o, pois ,aube . . . ' aprove1tar seu tempo e o seu ta-
lento, estudando finanças com mes- ' 
tres, os mais iIIustres de então João 
Baptista Say, Hecomte e cóm outros 
mais celebres. 

Dizer que o estudiosb brasileiro 
poude merecer a estima e considera-
ção de homens. daqúelle ,valor é tra-. . 

çar o seu maior elogio. De volta ao 

, 

Brasil e já creadas as nossas fa
culdades de Direito, foi nomeado 
lente da de S. PauÍo, na cadeira de 
economia ·politica. 

A . gloriosa provinda fel-o ;eure~ 
presentante nos seus conselhos, . na . 
assembléa provinci:l aonde ' s.empre . 
occupou a cadeira presidenciale· 'em 

. 
diversas legislaturas na camàra tem-
poraria. Em 1857, foi Carneif<) d" 
Campos escolhido senador pela mes
ma provincia . . Senador, .Carneiro· d~ 
Campos .' mereceu sempre de seus 
i:;ollegas jnc1uil~o nas mais importan-, . . 

. tes commissões, ' taes como as '. das 
respostas. á falia do' throno . e' das 
finanças. 
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,Presidiu por tres vezes a provln
cia , de Minas e uma a de S. Paulo, 
no ' cargo ,ele seu vice-presidente. Foi 

, . 
inspector ,do thesouroe mestre de 
economia, politica. , 

Foi ministro de extrangeiros n ,' 
gabinete de 24 de maio de 1864; de 
ext.rang'eiros e da fazenda , no di 3 t 
de agosto de 1863 e ainda no de 7 

, de março de 1870 na pasta das re' 
lações exteriores. Era ' conselheiro 
de Estado , extraordinario e effectivo 
interinamente. 

Como plenipotenciario tratou do 
casamento das duas princezas: sras. 
dd. Isabel e Leopoldina. Fjscalis011. 
em tempo os bancos Rural e Hy
pothecario, Commercial e Agricola. 
Foi director . do BancSl do Brasil, 
veador d'e S. M. a Imperatriz " 
.commendador da Ordem de Chris
to por occasião da coroação de S. M. 
o Imperador. 

, 

Em recompensa e consideração 'pe' 
' los tratados que firmou com o ex .. 
" trangeiro , foi condecorado com as 
,grã-cruzes da Legião de Honra, de 
Leopoldo da Belgica, da: Aguia Ver
melha da AlIemanha, de Ernestina 
do ducado da Saxonia, da Corôa de 
Ferro da Austria e da Corôa Italiana. 
Tantas distincções que mereceu por 
-seus talentos e cargos, tanto traba-

'- lhou e morreu pobre!" 

• 

* 
" " 

, 

O dr. Carlos Carneiro de Campo~ ad-
ministrou a provincià. ,ele S. I'atllo,comQ 
seu ' vice~presidente, uma unica vez: --~ 

" " ' 
no curto periodo de dezoito dias, isto 
é; de 17 de dezembro de. 1852 a 4 de ja
neiro de 1853. 

Recebeu ,o poder das mão's do 21.' pre
sidente Joaquim Octavio Nebias e , o 
transmittiu ao 22.°; Josino do Nascimen
to Silva. Não se encontrou relatorio , da 
sua curta gestão. 

O estado dos negocias publicas pro
vinciaes, porém, não podiam ter soffri
do, nem soHreram, qualquer alteração. 
sensivel em tão poucos dias. 

Podem, portanto, ser devidamente es-' 
tudados nos relatorios presidenciaes an
teriores e posteriores á gestão do ,v'tce-

o _ • _ ' 

presidente dr. Carlos Carneiro de ' Cam
pos, depois visconde de Caravellas e se
nador pela provincia de S. Paulo . 

* :[: 

BIBLIOGR,APHIA - O <ir. Cados Car_ 
neiro de Campos, . 3.' visconde de Cara" 
vellas, escreveu, além de, relatorios em 
virtude dos cargos que lhe fora'm con
fiados, o seguinte:' - Revista da Socie
dade Philomatica, .S. Paulo, 1883; A 
Crise Commer<:ial de setembro de 1864. 
Sobre elle vêr o que escreveram: - Sa
cramento Blake, DiccionarioBibliogra- , 
phico; Vasconcellos, Archivo ' Nobiliar
chico ' Brasileiro; Rev. do 1nst. His,t. : 
Geog. Brasileiro; Teixeira de Mello. 
Ephemerides. 

--- '-
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ANTONIO ROBERTO DE ALMEI
DA. Muito POUCo se sabe deste magis
irado, que presidiu S. Paulo, como vi
ce-presideilt~j em dois períodos :· - - um 
de quasidoze mezc'S; outro de oito. Aqui 
se reproduzem os· unicos dado. pessoaes 
encontrados,após repetidas e insisten
tes pesquizas, não só nos a.rchivos pau ~ 

listas, mas ainda em .Pernambuco, pro-
· . 

vincia natal do dr. Roberto ·de Almeida, 
e · M.ina~-:-Geraes, para onde se rctlrou em 
1873, com residencia em Sabará. Nascido 

• • 

em · p'ernambuco, matriculou-se na F'aw 
culdad~ d~ Direito de S. Paulo, rece
bendo o gráu de bachar~1 ~m sciencias 
juridicas esociaes ~m 1835. 

• • 

· Nomeado chefe ·de Policia da provincia 
de S. Paulo, por decreto de primeiro de 
abril de 1853, entrou no exerciciodo car-. . 

go; que parece ter ·exercido por mais de 
cinco anno's seguidos, porquanto, ap6s 
o seu, vem o nome do dr. Bernardo Ave
lino Gavião Peixoto, como seu suceessor, 
na lista dos chefes de Policia de São 
Paulo: - 14 de setembro .de 1858. (]. 
J. Ribeiro, Chronologia, 2.· vaI., 2.' par ' . 
'te, pagina ' 584). Em 1872, encontra-se o 

. 

numa modesta e es·quecida · aposentado· 
ria. (* ) 

Quando administrou a provincia de S. 
Paulo, pela primeira vez, recebeu o po
der das mãos do 23.· presidente dr. José 
Antonio Saraiva, eo transmittiu ao dr. 
Francisco Diogo P ereira de Vasco~cel-' . .. 

los, 24.· presidente. Na segunda 'vice
presidencia, recebendo o · Governo do di· . 

. . : , . 
Pereira de Vasconcellos, transmlttlU-o 
ao dr . .J osé Joaquim Fernandes Torres. 
25.· presidente. 

* 

. Como se vê. do Rela torio que o dr. 
Antonio Roberto de Almeida apresen
tou á Assembléa Legislativa Provincial 
no dia 15 · de fevereirO de 1856, '., oe'Sta
do dos negocias publicos da provincia 
naquella época era o seguinte : 

TRANQUILLIDADE PUBLICA.--
A provincia . permanecia em . absoluta 
tranquillidade, sem que houvesse receio 
de ser alt erada_ 
. SEGURANÇA INDIVIDUAL: 

nome do dr. Antonio ' Roberto ' de AI· Comquanto houves.se ainda falta de.' se 
m~ida, juiz de direito aposentado com gurança, a estatistica dos crimes," aliás ' 

• 

as honras de desembargador, como re- cada vez mais exacta, demonstrava que 
sidenteem Sabará, provincia de Mina. . seu algarismo havja diminuido. Em 1853' 
(Luné, ' Almanack da Provincia . de São deram-se 386 crimes, em 1854, 233 e em 
Paulo, 1873, pago 81). 1855, 153. 

Osdrs. Mario de Mello, secretario ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. ~ . 
• 

perpetuo ,do Instituto Archeologico de Sendo 39 os termos em que haviacon· ' 
Pernambuco, e Feu de Carvalho, dire- selho de jurados e t endo havido só rrtcii'-· 
ctor do Archivo Publico de Minas, nado. te 49 sessões de jury, era fácil conhecei 

" " , ' ' , -, "", ... , ' - . : ' 

puderam infQrm~r. a resp.eito \. do dr'. . que não foi preenchido O preceito da 
',' ... " . ' , 

Aptónio Roberto de Almeida, cuja vida lei, em virtude ' do qual devia no .decu.~só . 
d~P9isde haver brilhado na magistra- . do anno funccionarpeló menos, dUá's 'v'e- . 
tura,politica e administração,apag.ou-se 

• 

zes em cada termo. 
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Essa circumstancia, que era muito pre~ 
judicial á administração da jus,tiça e aos 
direitos do cidadão, era attnbuida, em 
,grande parte, á tepugnancia COTn que os 

jurados se prestavam ao cumpr~:'uento 

desse importante dever, só á custo ~e· 

conseguindo o comparecimento de ntl
mero suHiciente para que o tribunal 
fuhccionasse, deixando muitas vezes dt: 
haver sessão por serem baldadas as di-. 
]igencias para compol-o. Houve em 1855, 
100 condemnações e 203 absolvições. 
• CULTO PUBLICO. - Havia na pro

vincia 104 fregnezias e 2 capenas cura
das.. Estavam. vagas as; freguezias de 

'Campinas, Soccorro, Atibaia, Santa Bar-. 
bara; Santa 'Rita, Batataes, Cajurú, Ara
çariguama, Xiririca e Juquiá, e' as duas 
capenas curadas do Cubatão de Santos 
e J aboticaJbal. Das freguezias providas 
sómente 29 tinham viga rios collados e 

-todas as mais encommendados. UÍlica
mente em 22 havia coadjuctores. 

.o bispado na parte comprehendida no 
·territorio da provincia, estava dividido 
·em 19 comarcas ecclesiasticas. Era la-
mentavel a falta de sacerdotes, que se 
sentia na provincia, resu.ltando dahi 

.:acharem-se povoações importaNtes. mes
mo villas, se-m o culto espirit.úaL As 
·egrejas matrizes' achavam-se quasi to· 
·das neces'sitadas de auxilios. . 

F.oRÇA p.oLICIAL. - .o estado ef!e
'ctivo do Corpo de Permanentes consta-

• 

'ya de 318 praças sendo 295 de infant.e-
ria e 23 de cavallaria. .o seu estado 

·<:ompleto era de 350 faltando portanto 
. 32 praças. 

Estavam destacados 167 • em vanos 
·.111unicipios e. barreira's" empregando-se o 
restante 'no servi -;0 da guarnição, ~m 

diligencias repetidas dentro e fóra da 
'Capital, em conduoção de presos para 
··diversos municípios e em destacamentos. 
temporarios em algumas localidades. 

-CASA DE C.oRRECÇÃ.o. - Existiam 
~nesse estab-elecimento, que continuava a 
ser dirigido pelo teneiltecorone1 Fran· 
cisco Antonio de .oliveira, oitenta sen
tenciados, que eram empregados nas di· 

versas. officinas. A éonducta delles, á .. .,. 
excepção de alguns poucos IncornglvelS, 

. . .' . . . 
havia sido regular e satisfacto'ria, manI-
festando a maior parte bastau.te applica-

. .'. . 
ção ao trabalho, e notavel aproveitamen-
tO no estudo. de primeiras letras; 

A receita da penitenciaria em 1855 foi 
de 6 :026$250 rs. e a despeza 11 :582$870 
1's., havendo um deficit de 5 :55(\$620 rs., 

• 

que foi supprido pela thesouraria. 

A prisão correccional - calabouço, co':' 
meçoua ser habitada a 12 de agostod, 
1855, tendo nella entrado até O fim' do 
mesmo anno 39 escravos e sahido 19. 
A receita foi de 910$120 e a despeza de 
678$980, dando-se o saldo de 231$140 a 
favor da caixa provincial. 

CADEIAS. ~ No orçamento vigente 
foi consignada a quota de rs_ 10 :000$000 
para . as cadeias, devendo della. deduzir
.le 9 :600$000 rs., a que se deu logo appli
-oação especial. 

Por essa verba mandou o presidente 
pôr á disposição do juiz de direito da 
comarca de Franca a' quantia de réis 
4 :000$000 para a construcção da ca.deia 
daquella villa, e a de 1 :000$000 ao co
ronel João Baptista Corrêa para con
tinuação da de Sorocaba. 

Mandou fazer na cadeia da Capital al
guns melhoramentos, que' as cirCUlnS7'" 

tancias melindrosas .tornaram· absoluta ... 
mente indispensaveü., im-portando· a des
peza em' 723$080,e bem assim satisfez 
a de 80$000, que por igual motivo fez 
o delegado de policia de Ubatuba na ca-
deia da dita cidade .. 

Sendo deploravel o esta.do de quasi 
todas as cadeias da provincia, e cum
prindo providenciar a respeito, dizia- o 
presidente que era necessado ~ttender 

com preferencia ás mais 'centraes ,e que 
offereciam melhores condições de com .. 
modidade e segurança. A cidade de Ita

petininga que devia ser considerada co
mo cabeça de comarca, e para .ondeaf
fluiam os . presos de todos os termos 
della, necessitava de uma nova' cadeia, 
não sendopossivel fazer-senella qual-
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quer reparo, devido ao seu estado do 
ruina. Na noite de 2 para· 3 de dezem-

• 
bw de 1855, incendiou-se a cadeia da 
VilIa de ·Lor.ena. A impor.tancia desse 
--termo sendo notaria, urgia providencidf 
para a edificação de uma nova cadeia. 

• 

INSTRUCÇAO PUBLICA. - Esta-
'vam cread,>s 165 cadeiras de instrucção 
-publica primaria J 110 para o sexo mas 
:culíno . e 5S para o feminino. Achavam-5c 
funccionando 102 daquellas cadeiras, lre.
·quentadas por 4.237 alumnos e desta s 
55, inclusive uma de 2.· gráo, com 1.430, 
, .nd·o o total dos alumnos 5.667. 

Não estavam comprehend.dos nesse 
nu-mero os alumnos das escolas dos 4 
Seminarios de Sant'Anna com 24, do 
Acú com 45, e de Itu com 18, e nem 
os das cadeiras de Caraguatatuba, Apia
hy, Belém do Descalvado, Batatae, c 
S. Sebastião. 

'0 ensino privado compunha-se de um 
·collegio. além .de mais 7 de instrucção 
· supe'rior onde tambem eram ensinadas as 
primeiras letras; de 72 escolas para o 
sex'o masculino e 29 para O feminino. 

Esses coIlegios e escolas eram frequen.
tados por 1.230 alumnos do sexo m as
culino e 500 do feminino. Não era poi s 
tão desanimador o estado da instrucção 

·primada. Era, porém, notoria a falta de 
. professores habeis, devido á exiguidadc 
· dos' ordenados, estando a maior parte 
das cadeiras conl : prüfessores interinos 
ou contractados. 

A instrucção secundaria limitava -se 
-ao ensino das linguas latlna e franceza, 
de desenho e pintura. Eram 29 as ada, 
de latim e francez, funccionando em 1855 
só 26, por estarem vagas as do Banana l. 

' Ubatuba e BelIá daPrinceza, as quae; 
foram regularmente frequentadas por 
268 a·lumnos; sendo 303 o numero dos 
· ri,atricuJaictos. 

Matriculara",,-se na aula de desenho ~ 

·pintu,ra 24 .alumnos, não excedendo com
tudo ·. a ties o numero dos · eflectivos . 

• 

Existiam 9 collegios de instrucção 8<: 

', d1.lndar·iaparticuiar, assim 'como 10 csco
·la , de ·Iatim, 8 de . francez, r de historia 

. 

e geographia e 1 de inglez, fr equenta-
dos por 416 alumnos . 

O total dos alumnos matriculados nas 
• 

aulas publicas e particulares era de 719. 
A elevada despeza que a provincia fazia 
com o ensino das Jinguas· latina . e fran
ceza estava, b"n\ longe de ser ·compene 

, ada com o resultado obtido. 

Não ha-via a instrucção attin~ido, sal
vo alguma excepção, ao gráo de perfei
ção des ejado, sendo rarissimo sahir dos 
bancos da aula , um discipulo d.e que ilU

des se o mes tre g-loriar-se. I;Iem quefos
se reconhecida a utilidade da Escola 
Normal . e sabido que" o" professor 'da 
mesma possuia as precisas habilitações 
p"ra o desempenho das obrigações a seu ' 
cargo, era todavia certo não haver ella 
alcançado as va lltagens ct:esejadas. O 
simples facto de haverem sido no de
curso de nove annas de sua duração .ap- -
provados. sómente 18 alumnos, e dentre 

• 

esses apenas 11 nomead-os 'professores, . 
bastava para tornar evidente que algulTI 

vicio exis tia na instituição, que convinha 
remediar. 

SEMINARIOS. - Eram quatro 0< 

seminai:ios .que existiam na província: 
dois -para meninos e <1ois para ,meninas..
Ein 1855 o Seminario de Sant'Anna man- ,'. 
teve 23 educandos . 

Tendo,se estabelecido nesse seminario, . 
. 

. oificinas de sapateiro e alfaiate' afim' 
de aprenderem os ed1.lcandos · esses oi
ficios, e havendo ellas funccionado por 
algum tempo, deliberou a presidencia 
suspendel-as, não só tendo em v'ista a 
lei em virtude da qual não podiam se, 
obrigados os educandos aos ' trabalho; 
das officinas emquanto não completas-

• 

sem 12 annos; mas tamoem por . ser ex- . 
cessiva a · ·despeza . q~e se fazia cornos . 

• 

mestres, que não teriam mais de tre.~ · 

discipulos, attenta a edade dos educan
dos. No Seminario do Acú da Capital 

• 

estiveram 45 educandas, das . quaes 18 
, 

"ram inaiores de 18annos.Alll havi, 
educação mas· faltava instrucção" pois 
que esta não ·podeda haver emquaritoits ' 
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,funcções do professorado não fossem 
separadas da directoria. 

Os seminarios da cidade de ,Itú que 
em razão de sua origem, deveriam ser 
considerados como instituições particula" 
res, haviam s,ido constantemente sub
vencionados com uma"' dotação annua! 
pelos cofres da provincia, estando por 
isso, .de algum modo, a seu cargo e sob 

,a immediata inspecção da administração. 
·0 primeiro que era de me_nines tinha 
por mestre João Baptista de Souza e 
contava 13 educandos. O segundo de 
meninas, tinha uma professora particular 
sem vencimentos. Nã-o era lisongeiro o , ' 

estado desse estabelecimento, que ape' 
nas mantinha 5, educandas; sendo tão 

'diminuta a consignação votada no or
çamento, não era possivel admittir nu-

• mero/ rnalOr. 
DIVISAS DA PROVINCIA. - Ain· 

da estava por dicidir a pendencia ent", 
. esta provincia e a q.e Minas-Geraes, re·· 
lativa . aos Iim'ites dos municipi<~s da 
Franca e Jacuhy, continuando S. Paulo 
a estar privado dê parte de seu terri
to rio, a que tinba incontestavelmente di
reito, conforme foi com authenticos do
cumentos demonstrado pelo conselheiro 
José Thomaz Nabuco de Araujo no seu 
relatorio dirigido á Assembléa de 1852. 

Um outro conflicto suscitou-se poste
riormente acerca dos limites desta pro
vincia com a do Rio de Janeiro, entre os 

'municipios do Bananal e da Barra Man
sa. Reputando-se constantemente a fa
zenda do padre Bento José Duarte per
tencente ao territorio do Bananal, e di
rigindo-se ,á ella o juiz municipal desta 
cidáde para inventariar seu espolio, alli 
encolitrou o juiz de Barra Mansa, que . 

viera para o. mesmo fim, entendendo 
ambos que deviam protestar pela guard" 
dos respectívosdireitos:' Essa occurren· 
cia foi logo Íevada ao conhecimento do 
governo imperial, conjunctamente com 
os!Iocumentos então colligidos, pedindo
se providencias pára se não repetirem 
• Ignaes contestações,' que sempre redun-

, 

davam em prejuizo do serviço publico. 

.Essa coníroversía não· teve solução,. 
mandando entretanto o Àviso do Minis~. 

• 
terio do Imperio de 21 de março de - . 

1855 que fossem expedidas ordens mui 
terminantes ás auctoridades administra
tivas e judiciarias do municipio do Ba
nanal para se absterem de qualquer in;' 
gerencia nos .- territodos contestados,. 
aguardando a fixação de litnites,. a que 
se havia de proceder logo que fossem 
obtidas as necessarias informações. Sen-' 
do depois endereçados ao presidente os 
documentos, que comprovavam perten· 
cer ao municipio do Bananal o territo
rio. contestado, remetteu elle ao gover
no imperial uma copia delles. 

AGRICULTURA, COMMERCIO E 
INDUSTRIA. - Os principaes prodtF 
ctos da agricultura eram o café, assll 
car, fumo e algodão, além de innume-

• 

ros outros de mui variada especie. A 
cultura do café prosperava progressiva.,.. 
mente, havendo importantes cafesaes em 
municípios, ondeannos antês nenhU1l1 

• • eX1stIa. 
Comquanto alguns fazendeiros, reCO~ 

. , . . -

nhecendo que sobre ser mais dispendio-' 
so o custeio das fabricas de assuear, ,era 
mais. subido o preço do café, mudassem
a cultura da canna pela do café, manti
nham-se ainda com bom pé a cultura da 
canna, tanto mais que no 'mercado havi8. 
obtido constantemente bom preço o as-

• 

sucar, assim . como a aguardente.'. 
A cultura do chá, que ia definhandc>. 

em razão da pouca demanda do prodn~ 

ct,,, e de seu baixo preço devido, sem 
duvida a sua má qualidade, se não ha
via prosperado, como era para desejar, 
caminhava lentamente e o cultivador 
contentava-se comf o preço, porque era 
vendido e que assaz cOl11pensava os gas
tos da produeção. 

A importancia dos· direitos 'de sahida . 
dos generos deproducção da provincia 

• 

para portos do Imperio no anno ,finan-
ceiro de 1855 montou em 251 :348$OOlhs. 
que, calculados a 5 % elevavam ti im .. . .; '.. -- '. . 

portancla dos dItos generos a 5.038 :960$ 
.-

reIS. 
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Isto posto, e importando em réis ... 
4.285:083$820 rs. O valor de ditos gene-

• 

ros, que· sahiram pelo porto de SantQs 
para lagares do Imperio e paizes extran
geiros, tinhamos, que .no anno financeiro 
de 1855 a exportação da provincia foi 
de' 9.324 :043$820, exclusive a totalidade 

'-dós generos J que foram nella consumi
dos. 
. ,No nlesnlO anno a importação foi de 

6,397 :829$347 rs. A industria da provin
da er~' assaz minguada, limitando-se . a 
algumas' fabricas de chapéos em ponto 
grande, cortumes de couro, tecidos de 
algodão e .outras de menor importan-

• ,',ela .'. • 

NAVEGAÇÃO E PESCA. - Não exis
tia navegação fluvial, não obstante ha-

, .... 
,ver na prOVlnCla nos 1mportantes, que 
a cortavam em differentes sentidos. 

Quanto á navegação de longo cursO 
• 

e de \cabotagC!11l no anno financeiro de 
1854 a .1855 foi a seguinte: Entraram no 
porto de Santos em navegação de lon
go curso 82 embarcações de vela sendo 
11 procedentes de portos do Imperio e 
sahiram 87, das quaes 7 com destino aos 
11.1esmos portos e todas as mais vindas 
de portos extrangeiros ou corrI destino 
a eHes . 
. . O . numero. de toneladas das primeiras 
foi de 28.306 e o das segundas de 29.295. 

'0 fretamentú. regulou pelos preços da 
praça do Rio de Janeiro., onde ordinaria
m'ente eram fretadas as embarcações que 
em' Santos iam receber carga, tendo-se 
,em, vista nos contractos o estado dos 
cambioscom as praças, a que se desti
navam os carregamentos. 

Cumpria notar que das 82 embarcações 
entradas 5· vieram com colonos de diffe
rentes po.rtosextrangeiros e 24 em las
tro e bem assim que, das 87 sahidas, 14 
foram em lastro para portos nacionaes 
e 4 para o extrangeiro. 

A navegação especial de cabotagelfi 
no. mesmo porto de Santos constou .da 

entrada. de 117 embarcações de vela e 
114 vapores e da S'ahidade76 daquellas 
.123 destes. O numero de toneladas das 

primeiras foi de 19.865 e das segundas 
de 15.798 . 

A tripulação das. mesmas foi de 2.177 
individuas. O frete nos vapores regulou 
a 240 rs. por arroba para o Rio de J a
neiro e 1$000 rs. do Rio para Santos. por 
volume, chegando ás vezes' a 5$000 rs., 
sendo 160 rs. por arroba nas embarca
ções de vela . 

A navegação de cabotagem de S. Se
bastião foi feita com 8 embarcações de 
vela, tendo 735 toneladas e constando a 
tripulação de 64 pessoas e regulando Ó . .. ." 
frete de 160 rs. a 200 rs. a arroba .. A 
de Ignape constou de 9 embarcações d:, 
vela com o numero de 922 toneladas, 
sendo a tripulação de 80 pessoas e ree 
.,. -

guIando o frete a 200 rs. por arroba. 
A de Ubatuba effectuou-se com 2· va

pores e 10 embarcações de vela. O nu
mero de suas toneladas foi de 1.157 " 
o da respectiva tripu1ação de 117 pes
soas, sendo o frete a, 160 rs. porarroba. 

Além dessas embarcações que .. perten~ 
ciam a negociantes residentes em S. Se· 
bastião, Iguape e Ubatuba, navegaram 
effectivamente para esses portos embar
cações e vapores do Rio de Janeiro. A 

, 

navegação de cabotagem de Cananéa 
era feita pelas mesmas embarcações de 
Iguape, passando por aquella villa e della 
seguindo para esta cidade. Comparado 
o movimento da navegaçãóde longo 
curs,\> e de capotagem do anno de 1853 
a 1854 e de 1854 a 1855,' conhecia-se fa-

. 
cilmente o seu progresso, . visto· como 
naquelle anno entraram no.. porto de 
Santos com viagem de longo curso 59 
embarcações de vela, sahiram 16; e de 
cabotagem 104 de vela e 100 vapores, 
constando a de S. Sebastião. sómente 
de 5 barcos de vela, numero .esse que 
era in.ferior ao do, ultimo. anno. finan';' 
- • 
ceIfO. 

'. 

A pesca na provincia limitava-se aI) 
• 

necessa'l'Ío para alimentaçí!odos habi-

tantes, havendo sómente em S .. Sebas
,tião tres estabelecimentos de pescaria. 
occupando em tal mister 8 larichas,caqa 

. . , . . . 

uma deUas tripulada par 8 pessoas,ava-
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JOSE' ELIAS PACHECO JORDÃO 
nasceu na cidade de Itú (S. _ Paulo) no 
dia' 15 de maio de 1817. Seus paes foram 
o tenente Elias Antonio Pacheco e Sil
va e d. Antonia Fausta Rodrigues J 01'

-dão. 

Fez seus estudos s-ecundaríos na ca
pital de S. Paulo, e no anno de 1841 
recebeu _q ·,grau de bacharel 'em ,sciencias 
jurídicas e sociaes pela -Faculdade áe 
Direito da cidade de S. Paulo. 

Após a sua formatura em direito foi 
promotor publico da capital; deputado 
-provincial em diversas legislaturas; ve
reador e presidente da Camara Munici
pal de Rio Claro; vice-presidente da 
provincia de S. Paulo, cujo cargo exer
ceu por duas vezes como substituto, pri

meiro da presidencia Saldanha Marinho; 
e depois como substituto do presidente 
barão de Itaúna. 

Se bem que o dr. José Elias Pacheco 
Jordão tivesse toda a sua attenção to
mada pela politica e negocias particula
ores, pois que era lavrador e director de 
companhias, escreveu um folheto sobre 
direito criminal, estudando a 
das fórmas de governo e dos 
religiosos sobre a prevenção 
ctos. 

influencia 
• •• 

pnnClplOS 
dos deli-

Falleceu na sua cidade nataVa 24 de 
agosto de 1888 e a!li está sepultado. 

O dr. José Elias Pacheco J ordão foi 
chefe -do partido conservador;_ e a sua 
influencia politica era real na zona 
em· que exercia a, sua acção. As. cha
pas ou listas de deputados -por elle 01'

ganisadas eram se,pr,e victoriosas. 
Contaram-me o seguinte facto, - que 

me foi confirmado pelo sr. Nabor Pacheco 
J ordão, um dos filhos do vice-presidente. 
Em certa occasião, sendo presidente da 
provincia o conselheiro J osino do N asci
menta Silva a lista dos deputados pelo 
terceiro districto foi organisada pelo go
verno, geral e provincial; sem a sua au
diencia, o dr. José Elias fez ver ao ,pre
sidente da provincia a conveniencia de ser 
contemplado na chapa um dos seus can
didatos, afim de evitar que e!le traba
lhasse contra a lista do governo. O pre
sidente consultou ao governo geral, e nas 

I vesperas da eleição communicou-Ihe. que 
a chapa não seria modificada; 

O dr. J~sé Elias então organisou a 
sua de 3 deputados, que dava o 3.0 
districto e derrotou o governo. 

As suas relações, e o conhecimento 
que tinha do pessoal do partido era tão 
grande, que no dia em que tomou posse 
da vice-presidencia, em agosto de 1868, 
demittiu e' nomeou 254 pessoas, fazendo 
no dia seguinte egual numero mais ou 
menos de demissões e nomeações, sem 
consultar aos chefes locaes. 

Cumpre notar, que essas demissões, 
eram de cargos politicos, não haven'do 
um só que fosse remunerado. 
.. O Correio Paulista,\" de 28 de agosto) 
publicou sentidas e justiceiras palavras 
sobre o dr. José Elias, cujo fallecimento 
causou profunda dôr na sodedade pau-' 
lista. 

Nesse mes.mo artigo o Correio Pau
listano transcreveu o da fo.Jha local -
Imprensa Ituana: 

"Depois de penosos soffrimentos, 
falleceu' sexta--feira em Itú o VCll':-



rando paulista dr. José Elias Pache-
, '..' ." 

co J ordão, um dos maIS prestlglOsoo 
• • 

chefes conservadores de'sta provmCla 
e . um dos mais distinctos paulistas 
da velha geração - um dos pouco. 

• que della res tavam e qu e asslgna-
laTa a sua 10nga vida pública por 
uma serie brilhante de actos e de 
,serviços prestados á terra de seu 

• • • berço, a sua prOVInem e ao seu par-

tido. 

Si a p'lena abnegação de si pelo 
bem e pelo , interesse publico, si , 
,grave austeridade do , caracter, si a 
'robustez de' uma vontade invencível 
sempre que s,e tratava de levar 
avante uma ,grande tentativa ou uma 
idéa: util, são attributos que tor
nam digno da ' consideração e do 
respeüo publico o cidadão e o ho
mem politico; ninguem mais do que 
o d'r. José Elias pod,e merecer de 

, . 
seus conterra-neos a maIor venera-
Illlo ', e o mais elevado reconheci
mento. 

Ninguem poderá , se esquecer ja
mais dos penosos sacrifícios por elle 

, , 

feitos como chefe de partido, da per-
, 

severança e da rigida persistencia com 
, 

que affrontáTa embaraços de toda 
ordem para levar avante a realisa-, , , 

ção de uma de nossas primordiaes 
' empresas' de linhas' ferreas ' -à li

nha ' : Ituana ", da qual foi e!le, in
questionavelmente, a alm a e o mais 
valente propulsor. 

, , 

• 
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, Damos a ' pala vra á Imprensa Itlla
na, orgam ' local; que ' em bello artl- ' 
go, descreve os principaes traços , da 

, sua . vida publica. 

Fazemos nos'sas as sua-s palavras, ' 
. e "aqui ' as reproduzimos; '- ~'Ren

deu ,suá alma ao Creador ante-hon
tem, ás 10 horas da noite, depois 
de ,continuas e penosos p,adecimen
tos, na avançada edade de 71 annos, 
o sr. dr. ' José, Elias Pacheco ' J or-

, 

, 

dão, respeitabili&simo 
tinctíssimo ' ituano. 

'-anela0 e dis-

Na'sceu nesta cidade aos 15 de maio 
de 1817 e era filho do tenente Elias 
Antonio Pacheco e Silva e d , An
tania Fausta Rodrigues J ordão, de 
sempre chorada memoria, Bachare
lado em sçiencias juridicas e sociaes 
pela Faculdade d e Dir"ito ele São 
Paulo no anno de 1841, ioi logo de
pois de formado nomeado promotor 
publico da capital onde exerceu por 
algum tempo com in telligencia, bTio 
e dignidade, esse cargo, do qual sa
hiu para dedicar-se á advocada nas 
cidades do Rio Claro e Piracicaba, 
onde tambem ganbou lisottgeira no
meada e conquistou geral sympathi'a, 
tanto na politica, como fóra della. 

Desde então, r,econhecido um dos 
mais prestimosos e influentes vul
tos , do partido c.onse'rvador ilaquel 
las duas localidades, foi o dr. José 
Elias Pacheco J ordão , eleito depuc 

tado provincial em diversa s legisla
turas e tornou-se depois um dos 
mais sali entes ch efes do partido con-

, 

serv.ador da provincia, pois foi con-
• 

s;derado legitimo chefe 'politico do 
• 

antigo 3,· dst'ricto tendo 'tambem 
sidó sempre respeitado e distinguido 
por seus próprios ,adversarios , 

Dotado de uma intelligencia ro
busta e de 'um caracter impolluto, 

, . ' 

nunca qUIZ, mas somente por mo-

destia e abnegação, apresentar-se 
candidato á assembléa geral, apesar 

, das ins tancias dos amigos e conti
nuas convites· mesmo -do governo." -

, 
, 

A vida do ' ilIustre conterraneo que 
acabon ' de baixar agora' ao tumulo 
foi sempre cheia de' servi\õ.OS e de 

, -
actividade, tanto no' Rio : Claro, co'- .-
mo 'mesmo aqui até ' agatà; ' sé'ndi> 
que, a,lém' de outros bens que pro

moveu e conseguiu para o Rio Cla
ro' fundou alli ' o hospital dos la
zaros. 
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Em 1868 assumiu, como primeiro 
vice-presidente da provincia, a ad
mnistração da mesma, justamente 
quando se iniciava nova situação 
!Conservadora, e mais tarde ·ainda 
·substituiu no mesmo cargo ao sr. 
visconde de Itaúna. 

Quer da primeira, quer da segun
da vez, O dr. José Elias' Pacheco 
Jordão prestou importantes e reaes 
serviços ã sua provincia, que elle 
amava estrem·ecidamente. 

Mudado de Rio Claro para Itú no 
mesmo anno de 1868, planejou, ence
tou e levou avante em 1870 a cons
trucção da estrada de ferr.o Ituana, 
que então se dizia ser uma utopia, 
Um sonho. 

Mas, foi tal a coragem, dedicação 
'e esforço d.o paulista ituano nesse 
sentido que a eUe principalmente se 
deve a realisação desse seu sonho. 
Ainda bem que todos osituanos, e 
tambem todos .os paulistas que o c.o
nheciam de perto,. não saberão ne
gar-lhe a gloriosa justiça de ter sido 
eUe um cidadão bondoso em extre· 

• • 

mo e devotadamente patriotico·. 
O nosso benemerito conterraneo 

ainda era condecorado com o habito 
de Christo, oHicialato da Rosa e 
commendador da mesma· imperial 
.ordem .. 

Pois bem, esse mesmo sincero pau- . 
lista, qne tant.o pugnou pelos inte
resses geraes e locaes da provincia, 
que tanto se sa·crificou para fazer 
o bem e que tanto trabalhou para 
c.onseguir o seu bem estar, não pou
de attingil-o por uma vez, porque 
nem sempre a sorte' costuma com
pensar com justiça aqueUe que mais 
direito tem a gosar da sua protec-
-çao. 

O dr. José Elias Pacheco Jordão 
não acumulou fortuna, podendo fa
zel-o, mas a sua alm,a descansará no' 
reino do's céos sem nenhulna pur-

_. 

gação, porque a justiça divina não 
é como a humana. , 

Deixa numerosa família,' que, se 
não pobre, entretanto, poderia hoje 
muito ter. Restar-lhe-á, porém, o 
terno consolo de que seu chefe sem 
pre primou pela honradez, intelli
gencia, patriotismo e independencia. 

A's exmas. sras. esposa e filhas do 
finado, aos clrs. Elias Fausto e Na
bor, aos srs. Benevénuto, Arthur, 
Joaquim Thomaz, Aprigio e Antonio, 
filhos do mesmo finado, nossas cho
rosas condolencias". 

* • 
No rela torio que O vice-presidente, em 

exercicio, apresentou á assembléa le
gislativa, no dia 7 de maio de 1869, di-

• • Zla o seguInte: 

"Tendo eu assumido o exercicia 
da administração desta provincia, na 
qualidade de 1.0 vice-presidente, no 

• 
1.0 do corrente mez, vespera daquel-
le que, por acto da presidencia de 5 
de janeiro deste anno, fôra designa-. . 
do para a instaUação da assembléa 
legislativa provincial, era impossivel 
que eu pudesse confeccionar 11m re-

. 

latorio sobre o estado dos negocios 
publicas, indiundo as providencias 

. 
de que mais necessita a mesma pro-
vincia para O' desenvolvimento. e 
p'rogres·so -dos recursos que em si 

• • 
contem. , 

Não podendo, porém, deixar de dar 
o devido cumprimento ao preceito 
do art. 6.° do acto addicional, faço-o 

• 

offerecendo-vos os relatorios apre-
sentados, um em 2S domez findo 

• 
. e outro n0 1.0 do actual, pelos meus 
dois antecessores. -

Por elles podeis conhecer o esta-
do dos negocios publicos, e da-r· o 
devido peso a algumas provide'ncias, 
que nos mesmos se indi-cam para. o 
-melhoramento ~jl. provincia . 

. , 
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. 
Antes de ·· informar-vos sobre o 

pouco, que m e ' foi possivel fazer em 
tão poucos <lias a favor da provin
cia, julgo. do meu <Iever commu
nicar-vos com o mais intenso prazer 

• 

<lue officialmente não consta que a 
·saude de SS. MM. 11. e sua Aug1ls
ta Familia tenha soffrido a menor 
alteração. 

Contando estar com as redeas do 
governo por muifo poucos dias, nada 

· poderei · fazer em beneficio da mi
nha terra natal; mas assevero-vos, 
que esses poucos dia·s serão empre
gados nos melhoramentos materiae, 
da p"rovincia, e principalmente na,; 
estradas, que, conlO sabeis, consti
tuem o mais importante e efficaz 
meio de augmentar a prosperidade . . 

individual e a riqueza publica. 
Con vergindo pois a minha a tten·-

· ção especialmente · para este impor
tantissimo ramá do serviço publico, 
apenas tomei conta da administra
ção, dei algumas providencias que 
me pareceram lflais urgentes, man
dando concertar, reparar e abrir al
gumas eStrada s, e ne·ste enlpenho . 

• • • 
. contmuareI, VIStO que, o orçamento 

. n e~~a parte, não tem sido cunlprido, 
senão em pequena escala. 

Não estando concluida a estrado · • 
de lumliahy a Itú, estrada · de sum
ma importancia porque liga á esta
ção. da via ferrea daquella cidade os 
municipios de Itú, Indaiatuba, Por
to-Feliz, Tieté, Capivary, parte do 
da Constituição, S orocaba, e os maIs 
do sul da provincia; e achando-se a 
estrada velha em ·pessimo estado, ~ 

· quasi privada de t ransito, julguei de
ver mandal~a .quanto antes concluir, 
e concertar a p.arte já feita no illlno 
passado, bem como a parte de ltú 
ao Salto, que ha muitos annos tem 

estado abandonada. 

Achando-se porém, e·sgotada a res
pectiva quota , entendi que devia 

abrir um credito de seis contos de 
réis para ella, segundo o orçamen
to que me foi apresenta<lo pelo ins
pector geral de obras publicas, es
perando que este meu acto merece
ria a vos sa approvação. 

Antes de concluir este ligeiro tra
balho,. devo indicar-vos uma idéa, 
que me parece digna da vossa at-· 
tenção: E' a conveniencia de con
signardes na lei. do orçamento, que 
tem de reger o p. futuro exerci cio, 

. alguma verba para as despesas im
previstas de estradas e pontes, que 
possam não ser contempladas no 
mesmo orçamento, e que devam me 
recer os cuida<los da administração. 

Conc1uindo, resta-me dizer':'vos 
que, da minha parte, encontrareis a 
melhor disposição para coadjuvar
vos nos importantes trabalhos, que 
vos estão confiados, para a pros
peridade da provincia." 

* 
No relatorio com que o vice-pres1den

te transmittiu o governo . ao · conselhei-
ro Vicente Pires da M tt b o a, tam em 
vice-presidente, lê-se o seguinte: 

• 

"Tendo · assumido · o exercicio .da 
administração desta provincia no 
dia 1.0 do corrente mez, comprehen
de v. e·xcia. que, em tão curto pra-- . 
SO, nao me ,era possivel nem siquer 
tomar conhecimento do estado em 
que se achavam os diversos e va
riados ramos do · serviço· publico, e· 
muito menos providenciar convenien
teme·nte sobre as necessidades e me
lhoram entos da nossa provincia. 

Além da escassez do tempo, ac-
cresce, que, não tendo ·eu a indispen~. 

save\ pratiéa administrativa, por 
melhores que fossem os meus dese
jos e intenção, nada podia fazer em 
ia vor dos interesses e prosperidade 
desta mesma provincia: 
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, 

'uma longa ' pratica admini~trativa. 

reconhecida ilIustração e todos os 
'elementos que me faltam em gran
de parte' para e1eval-a ao gráo de 
'prosperidade, de ,que é digna, mai
to fará em seu beneficio. 

Permitta-me, pois, v. excia. que, 
'concluindo esta succinta exposição, 

. . 
prevaleça-me da opportunidade para 
dirigir a v. excia. os meu~ protestos 

• 

ode alta estima e distincta consíde-
raçã·o.. " 

* 
** 

BIBLIOGR.APHIA. - O dr. José 
Elias Pacheco Jordão pubHcou um fo
Ih eto: - Direito Criminal. Influencia 

• 

das fórmas de governo e principias re-
ligiosos sobre a prevenção -dos delictos. 

Sobre o mesmo dr. José Elias vêr os 
• 

jornae-s da época do seu fallecimento. 
Obtive informações da familia. 

----
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. Antonio Joaq' da Rosa ' . 
• 

(BARÃO D8 PIRATlNINGA) 

VI CE=PRESIDENTE 

(De 25 de Abril a 1 .. de Maio de 1869) 

• 
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ANTONIO JOAQUIM DA ROSA, 
commendador da imperial Ordem da 
Rosa, barão de Piratininga, por decreto 
de 13 de novembro de 1872, nasceu na , 

cidade de S. Roque, provincia de São 
Paulo, entre 1817 e 1822. " 

Era filho do capitão Manoel Francis
co da Rosa e de d. Maria J oaquina da 
Rosa. Estudou na cidade de Sorocaba I' 
(provincia de S. Paulo), m,,'s não era , 
diplomado por escola superior. 

Foi deputado geral e provincial, tendo 
fallecido a 26 de dezembro de 1886, está 

,sepultado no cemiterio da sua cidade na-' 
, . 

tal. Sobre o seu tumulo encontra-'se uma 
lousa modesta com 
pção: Ninguem. 

• • • a segumte mscn-

Escreveu poesias e publicou alguns li
vros, entre elles: A Cruz de Cedro; A , 

Assassina; A Feiticeira. 
O barão de Piratininga ,dispunha de 

unl forte preparo nos estudos secunda
rias. Modesto e retr.ahido era, camtuda, 
considerado no seu tempo comü homem 
culto, escrptor, poeta e romancsta. 

O seu primeiro livro - A Cruz de 
Cedro, ensaio de costumes rtacionae~. 

inspirou a Julio Ribeiro o romance -" 
Padre Belchior de Pontes. 

Como politico, foi chefe conservadar 
de muito prestigio e sua palavra ouvida 
com respeito sem'pre, pois a austeridade 
de seu caracter e a agudezq de sua in
telligencia culta davam-lhe ascendencia 
moral sobre s-eus collegas e companheros 
dt' luctas partida rias. 

Auxiliou poderosamente a organisação 
da companhia Sorocabana, porque ao 
progresso dessa estradá via elle pren
der-se o desenvolvimento de tantas vil- , 
las e cidades. 

, , 

Com a retirada do presidente barão de 
Ttaúna, o commendador Antonio Joa
quim da Rosa, vice-:presidente, assumiu 
o governo da provmcia de S. Paulo e " 
exerceu durante cinco ·dias. passando-o 
ao 1.' vice-presidente, que era o dr. José 
Elias Pacheco J ordão. 

* 
• • 

Eln sua exposição ao 
dente declarou o barão 

1.' 
de 

• • 
VIc~-preSl-

Piratinínga 
reportar-se ao relatario que lhe foi apre
sentado pelo barão de Itaúna ao entre
gar-lhe a administração. 

-Wos poucos dias que g·overnou foi seu 
~mpenho melhorar as vias de commun~
cação que eram, no seu entender, a mais 
llalpitante necessidade publica provincial 
e accrescentou: , 

"Se eu tivesse de continuar na admi
nistração, .empenharia toda a minha 
actívi-dade e esforços em dar a este 1m 
portantissimo ramo do serviço 'publico o 
m:aior possivel desenvolvimento". 

Mandou publicar na folha official as 
despesas feit:as com estradas e outra.'3 
obras publicas afim de que fossem 0.,1, 

• nhecidas as despes:as com taes serVIços. 

• 
• • 

Por ocasião do Beu faIlecimento, o 
Correio PauliSliano de 28 de dezembro 

• • • de 1886 publicon a segumte notlcla: 

"Falleceu ante-hontem na cid"de 
de S. Roque, na edade de 70 an
nos, o commendador Antonio J oa
quim da Rosa. barão de Piratininga. 
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Em S. Roque onde nascera e sem-
• 

pr,e habitou o finado, causou esse 
successo sincero pesar em todas as 
classes soeiaes, segundo telegramma 
que daUi recebemos. 

Tendo dedicado os primeiros an
nos de sua mocidade aos affa nosOS 
misteres do commercio, neste adqui
riu independ.encia de fortuna, poden-

• 

do, então, entregar-se com lnalOr 
aHinco a estudos de predilecção do 
seu culto espirito e ás exigeneias da 
politica na qual r,eprese,ntava as 
idéas conservadoras. Literato, dis
tinguiu-se como poeta e romancista. 

As suas prooucções em ambos os 
• 

generos foram sempre mujto apre-
ciadas, e, apesar dos avançados an
nos e dos graves achaques de mo
lestia de qu.e soffria, ainda nos u!
tjmos t empos da sua existencia dava 
provas de pertencer á grei dos es' 
criptores de bôa tempera. 

Politico, foi um dos cheks do par
tido conservador da provincia. 

Em nOme das ideias do seu par
tido, occupou varios cargos electivos. 

Foi muitas vezes membro da As
sembléa Provincial, deUa tendo sido 
pres idente, e, em duas legislaturas, 
representou a provincia na Camara 
d'Os Deputados. 

Na qualidade de vice-presidente. 
es teve na administração de S. Pau
lo, em 1869. 

A perda do illustre paulista não 
pó de deixar de ser sensi·vel a todos 
os qu e presam as letras, a todos qU e 
combatem pelas ideias d'O conserva
toris mo e consagram sincera aHei
ção á; provincia de S. Paulo." 

o autor das novellas - A Feiticeira, 
A Cruz de Cedro e A Assassina era do' 
tado de veia poetica bem accentuada. 
O poemeto a que deu o nome-O Cantlco 
de Anchieta - é interessante, 'inspirado 
e espontaneo. Ha nelle versos muito 
bons e o assumpto desenvolvido é dos 

I ' mais elevados. 
o barão compoz ess.es versos em 1847. 
Sobre a data de seu nascimento ha 

duvidas: - affirmam uns que o barão 
nasceu em 1817, outros em 1822. Não 
foi possivel 'Obter dados seguros, nem 
com apropria familia. 

Os livros <;Ie baptismos da egreja de . 
• 

S. Ro.que, que podiam eluCidar a data 
do nas-cim·ento l 

cidade. 
não se acham naquella 

, 

A Feiticeira foi reeditada em 1920, pela 
livraria São Roquense, de José Hyppo
lito da Silva ; como a!>pendice vem no 
mesmo folheto - O Cantico de An
chieta; A Cruz de Cedro foi reeditada 
em 1917 pela livraria Teixeira, de S'ão 
Paulo, Capital, rua de S. João, 16. 

Das outras publicaçóes do barão, en
tre a,s quaes - O Canto do Cysne -
não encontrei r,eferencias. 

Póde se concluir do exposto, que o 
barão d e Pira tininga foi personalidade 
de destaq,ue na sociedade de seu tem

-pc, não só na politica, como a-inda, e, 
principalmente, nas letras. 

Ao que me informam, foi o barão C~

libatario; e, portanto, sém familia, sem 
descendencia, são agora difficeis senãe· 
impossiveis informações completas para 
a reconstituiçã.) do seu papel político e 
Iterario. 
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JOAQUIM MANOEL OONÇALVES 
DE ANDRADE nasceu na freguezia do 
Campanario, bispado de Funchal, Ilha 
da Madeira, posse.são de Portugal, a 7 
de novembro de 1807; e falleceu na ci
dade de São Paulo a 7 de fevereiro de 
1879, sendo sepultado no cemiterio da 
Ordem Terceira do Carmo, annexo ao da 
Consolação. 

Foram seus paes Sebastião Gonçalve3 
de Andrade e d. Maria Joaquina Gon

. çalves de Andrade. 

Em 1827 o então bispo d. Manoel Joa
quim Gonçalves de Andrade, seu tio, 
chamou-o para o Brasil, onde continuou 
a protegeI-o. 

J oa,quim Manoel estudou para a car
reira sacerdotal) diplomarrdo-se tambem 
em sciencias juridicas e sociaes, fazendo 
os s'eus dois cursos na cidade de São 
Paulo. 

Em. 1831 recebeu ordens sacra'$ e ca·n
tou sua primei.ra missa na egreja da 
Bôa Morte em dias de agosto; em 1836. 
recebeu o grau de ba-chateI em direito, 
pela Faculdade de S. Paulo. 

Exerceu, -ainda estu.dante, o cargo de 
escrivão da Camara Ecc1esiastica, reve
lando-se funccionarÍo pontual e criterio
so. Muito moço, visitou a diocese ao 
oeste, de Minas-Geraes, inspecc-ionando 
as parochias e apresentando em seu re
gresso relatorio~ que mereceu referendas 
elogiosas por parte dos· seus superiores. 

Em 1841 teve a nomeação de conego 
da Cathedral; em 1845 foi enca,rregado 
pelo governo provincial de administrar 
as obras de reedificação da Sé. 

. 
Desempenhou essa commissão até 1850, 

ten·do sido feitas as obras com segu-

rança, perfeição possível e severa cco-
• 

110ffila. 

Por morte de seu tio, o bispo d. Ma-• 
noeI Joaquim, governou a diocese como 
vigario capitular eleito pelo cabido 1io
cesano. 

Foi de suas mãos, que o famoso bis
P0. d. Antonio J oaqu;m de M~lío, reoe
bp:J o govern'o da diocese. J àcntão 
rnonsenhor, o .dr. JoaqJ.i:11 11'anoel serviu 
dt vigario geral com C~ bISPO': d, Se
bastião e d. Lino Tlcodato . 

Em 1869 foi collaà) na oadeira de ar" 
cedia.go e eleito nOV::Lmelltc presidente 
do Cabido. 

Tendo adquirido grande prestigio na 
soCiedade paulista do seu tempo, não só 
pelos seus sentimentos e bom caracter, 
como ainda pelas 'relações que conquis .. 
tou, a politica o attrahiu, e, por isso, 
fili(iu-,se ao· partido conservador. 

Foi eleitor da parochia e dôputado á 
Assembléa Fluminense Provincial. -Re-, 
cebeu do monaT'cha a distincção de ser 
nomeado monsenhor honorRiio da Ca
pella Imperial, com o habito e com
menda de Christo. 

Vice-presidente da provincia, exerceu o. 
poder por du-as vezes em curtos perio
dos ode 30 -de maio a 8 de junho de 1875; 

e de 18 a 31 de janeiro de 1878. 

Dizem os seus biographos,. c-oncorde
mente, que monsenhor J o'a-qulm Manoel 
Gonçalves de Andrade era homem de 
virtudes publicas e privadas ~e que mui-, 
to trabalhou pelo desenvolvimento da 
egreja e dos progressos <la provinda. 

Por occasião do seu 'fallecimento o -
"Cocreio Paulistano" e a "Provincia de 
São Paulo" de 7 de fevereiro de 1879 
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publicaram sentidos necrologias ,e resumo 
de sua l"O'llga e util . existen.cia. 

• 
• • 

Em 1875 por occasião de entregar () 
governo ao presidente . dr. Sebastião 
José Eereira, monsenhor J o .. quim Ma
<loel apresentou o seguinte relataria: 

"Illmo. e exmo. sr. Congratulando-me 
• • • • com a prOVlllCla 'por ter v. eXCla._ assu-

mido a presidencia, cumpre-me na fórma 
da lei relatar o que ·de mai.s important(~ 

tem sido assumpto da administração. 
T endo, porém, entrado ',em exercicio no 

dia 30 de maio do corrente anno, nenhu-
• 

ma 'Consideração -me Decorre accrescentar 
ao relataria do iIlustrado dr. João Theo
doro Xavier, para o 'Qual 'Chamo a- at 
tenção de v .excia. 

D urante o tempo que exerci o cargo 
de Vice-presidente, além do expediente 
usual dos negocies, nenhuma medida d~ 
mais alcance competia-me tomar, quan
do interina era a minha pos ição e es ' 
.perava-se Que v. excia. entrasse de sde 
logo no exercicio da commissão honrf'
sa, para que tão acertadamente o no
meou o Governo Imperial. 

Entretanto, considerando a necessida
de de ser a administração habilitada 
com os devidos recursos~ r esolvi convo· 
car extraordinariamente a ' Assembléa 
P rovincial para o dia 25 do corrente 
mez, afim de ser votada a Lei do Or
çamento. 

Sendo ~ntuitiva a nece:ssidade e ur~ 

jiencia d e semelhante medida, dei "s 
providencias adequadas, e é de esperar 
que o patriotismo dos dignos deputado. 
não deixará de satis.fazer este justo re
clamo. 

Além desta medida, sob reclamação da 
directoria da Companhia Sorocabana, e 
depois de ouvir o parecer de profissio
naes, resolvi autorisar o trafego provi~ 
sorio da referida estrada até Piragybú. 

• 
" Digne-se v. excia. acceitar· os ··meu~ 
, 

:protestos de alta estima e considera~ão , 

Deus guarde a v. excia. IUmo. e exmo. 
sr. dr. Sebastião José Pereira, digno 
presidente desta provincia . 

Joaquim Manoel Gonçal ves de 
Andrade." 

Em' 1878, entregando o governo ao 
commcndador Antonio Aguiar de Barros 
(marquez de Itu') monsenhor Joaquim 
Manoel apresentou o seguinte relatorio: 

Illmo.e exmo. ~r. - Tendo s ido ex
onerado do cargo de . presidente desta 
prov inda o exmo. sr. dr, Sebastião José 
Pereira, 'por decreto >de 16 : do mez fin
do, passou-me 'Ü m esmo a ad.min·i:stração 
que assumi no dia 18. 

Achando-me, porém, impossibilitado, 
por molestia, para continuar no exerci~ 

cio, e dando-s e ° m esmo caso em re
lação ao .p,rimeiro vice-presidetne, e, 
achando- se o segundo com assento na 
assembléa legislativa, e os terceiro e 
quarto ausentes, resolvi pas;sar a v. ex
cia a administração, ·co·mo ora faço. 

Durante -os poucos dias em qu e me 
achei A testa dos negocios publicas, ne
nhum facto i·mpor ta·nt e oecorreu Qu e me- · 
reça 'especial menção; pelo que ;)Ie limito 
a apresentar a v. ,excia. o luminoso re
latorio do exmo. s r. dr. Sebastião José 
Pereira, em qu e expõe o estado dos ne
gocias publicas e . as occurtendas havi
das durante o tempo que administrou 

• • a provmCla. 
Deus guapde a 
ll1mo. e exmo. 

• . v. eXCla. 
s·r, commendador An-

tonio Aguiar de Barros, 6,- Tice':"presi
dente da provincia. 

O viqe-'presiden t e, JOAQUIM MA
NOEL GONÇALVES DE ANDRADE 

E' este " artigo publicado pelo "Cor
reio Paulistano" de 7 de fevereiro d" 
1879 : 

'I Hontem, ás 9 horas da noite, fal
lecen após longa enfermidade, · ó·' 

, 
monsenhor Joaquim Manoel GOllç,l-
ves de And·rade, arcediago e viga rb 
g~ral da diocese, na idade de. 7) all ·
nos. ' 
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o monse'uhor Andrade, além d0S 

cargos ecclesiasticos que desempe
nhou nesta diocese, foi ell1 varias le
gislaturas deputado provincial, era 
5.° vice-presidente ·da provincia ego" 
sava de lnuita e.stlIlla e consideração 
na província. Foi sempre membro 
proeluinente do partido conservador. 

Hoje, ás 10 horas da manhã, 7 do 
corrente, celebrar-se-'á na Sé Ca
thedral o officio de corpo presente, 

• 

rneia o sahi111eiltO 
. 
Iune-e ás 4 e 

brc para o ceuliterio da Cons')1ação. l1 

* 
* * 

BIBLIOGRAPHIA. - J. J. Ribeiro,. 
Chronologia; Almeida Nogueira. Tradi
ções c Renliniscencias, 7.° yohrm,e, ca
pitulo IIL 

~-' - . 
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Antonio Aguiar de Barros 
(MARQUEZ DE \TU') 

VI CE=PRESIDENTE 

(De 31 de Janeiro a 5 de Fevereiro de 1878; de 4 de Abril a 
18 de Agosto de 1883) 

• 
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-
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ANTONIO AGUIAR DE BARROS 
naSC't"n ·e·m Hú p,rovinc-ia de São Paulo, 
a 5 de dezembro de 1823, filho legitimo 
do coronel Bento Paes de Barros e d. 
Leollarda de Aguiar de Barros, barão 
·e baTon·eza de Itú.' 

Aba stado por nascilnen to, e pelo t ra~ 

baJhd ·proprio com que sou-be desenvoi

ve·r . " sua grande! rortuna, A'I1-tonio 
Agui'aT d,~ Barros, ·commendoador, vi<lcon
de, conde e marquez de Itú dedicou-se 
princÍ,rpalmente :á carreira agricoJa e 
commer·cíal. 

Na l'olitica era ouvido como conse
lheiro para .as occa·siões difficeis do 
partido liberal a que pertencia, porque 
a sua intelligencia era clara, seu ca· 
ractt r pru-dente e seu criterio seguro. 

Foi d eputado geral supplente e to
mou a ss.ento como r epresentante de S. 
Paulo . 

Vice-pres idente da provincia, exerceu 
POT dua,s vez-e.s O elevado cargo; a pri
meira de 31 de janeiro a 5 de fevereiro 
de 1878. qua'ndo entregou o poder ao 
42.0 pres ident e dr. João Baptista Perei · 
ra: a segunda de 4 de abril a 18 de 
agosto de 1883, quando passou o gover
no ao 46.0 presidente de. Domingos An
t'On;o Raiol (b'alr'ÍLo de Guarajá). 

Falkc eu a 30 de janeiro de 1889 e estã 
sepultado no Gem;'terio da Con,olação 
em S. Paulo. Poroccasião de sua mort'" 
o U Correio Paulis tano" publicou em 31 
de ja neiro a s seguintes linhas : 

';Hon tem á s 9 314 da noite fallc
( tU de uma le sã o carodíaca o s-r. An 
tO:J io Ag uia r de BaJrr-os, maf'quez 
;l ., It ú. 

o hon'rado paulista aguardava um 
bond, 'em f Tente ao café Girondino, 
quanc\cicahiu Dulmin.1do; sendo 
transportado para • pharmacia Ma 
cedo Soa-res, ahi verificaram o obito 
o s sr·s. drs. Ascendino Reis e Nes
tor de Carvalho. 

O finad o, qu e p ertencia a uma 
disÜnctissima fami.tia desta provin

-cia, 'OccupOU llll11\a cad-eira -no parla
mento brasileiro, foi vioe(-p.re'sident·e 
em exercido, tendo occupado ca rgo5 
de eleição popular em Itú, sua ci
dade natal". 

Pior ooe·a'sião de sua -p!r·imeira y.i-c-.e
presidenci. dirig iu-se á Assembléa Pro

vincial 'no.s Sle'gui'IlItes t'ermos: 
Illmos. senhores membros da Assem· 

bléa Legislativa Provincial. 
. 

Cump'rindo-me ass'stir á installação 
da presente sessão da assembléa legisb 
t íva provincia'!, e instruil-a do estado. 
dos negocia s publicos, e das providencia s 

•• • • que malS preCIsa a prOVlnCla para seu 
melhoramento, COTI10 preceitua o acto 
addidonal, 'espero que l'IelCollln,ecereis. a 
impossibilidade em que me acho de sa-
( isfazer a 
r ecebido 

esse dever; porquanto, tendo 
hontem a administração da 

• 

p rovincia, que me foi transmittida pelo 
i Ilustre vice.lpresidente que a :exe'rda, 
\l ão t ive tempo de tomar conheciment1 
lk> es tado actual dos negocias, e forma r 
juizo s obre as providencias que convi r ia 
indicar. 

Em WelS cir<:ums tancias, só m.~ ê lici. 
to offerecer-vos os relato'rios recebidos , 
n ão podendo sobre elles 
ni ão alguma individual. 

• • pronunciar -op1-



• 

A vós com·pete examinaI-os -com O 

criterio que vos caract e·risa, e dotar a 
nossa bella provincia com as medidas le· 
gi slativas 'que as circumstancias actuaes 
: eclamam, cumprindo , assim um dev er 
imposto pelo patriotismo. 

S. Pa ulo, 2 de fevereiro de 1878. 

O vice ·presidente, - ANTONIO 
AGUIAR DE BARROS". 

Qua tro 
Ag·uiar de 
t ração da 
mos: 

dias depois O sr. Anton io 
Barros t rallsmittiu a adm inis-

• • • provmCla nos segumtes ter-

"2.' SECÇÃO. - 'Palacio do governo 
da provincia de S. Paulo, 5 de fe ver eiro 
d'e 1878. 

IIImo. e exmo. sr. 
Passando a v. excia. a ad ministração 

da ' provincia, que as sumi no dia primei
rQ do corrente,. nenhum "facio importan
te, ·em relação ao serviço publico, se m e 
offe'fece a relatar a v. excia.) pelo qtí~. 

circums crevo~me á .exposição que fiz á 
Qssembléa 1egis'altiva, por occasiã,o. d e 
sua installação, que teve lugar no dia 
2 dest e mes mo m ez. 
Dell~ guarde a v. excia. 
IlImo. e exmo. sr . dr. João Baptista 

P ereir a , p r esidente da provincia. - O 
vice· president e. ANTONIO AGUIAR 
D E . BARROS." 

• 

• 
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- O ma·rquez de Itú foi um b en'c:lll'erjto 

da caridade pl1blica, pois a , ,, a bolsa 
sempre fa·rta n un ca deixou de ab rir- s .... 
em SQccorro dos nece3sitados e das ins

tituições pias da capital e prov inei" de 
S. Paulo; e o fazia sempre de m.aneira 
tão d iscreta que só os ben eficiados co
nheciam a impor ta ncia dos donativos. 

No salão nobre da Santa Casa de Mi
ser icordia da capit al acham-se co li ocados 
os retratos a oleo do marquez ,ê ma r· 
qu€:za de It ú .. co m o g randes bC:111 ::(; itote';r 

qU<! ckiix.a;ra m ao hospital parte de sua 
fortun a. 

A m-arqu-eza d.t' Itú d. A ntorüa " de 
Aguiar Barros, i ilha dos pr imei;:o.3 ba
rões de Piracicaba sobreviveu ao mar~ 

quez seu esposo, mu itos 
de ixaram descendentes. 

Conta-se que os decretos cOll.ce.de i~

do-lhe t itulas de nobreza C0111meLHor:t : 

vam, por as sim di ze r.< a ct os d e gran d{! 
benemerencia em favor de instituições 
pias, conhecidos do imperante, d, p~ .. 
dro 2.'. 

., 
••• 

:;: * 

BIBLIOGR.APHIA. - Barão d ~ Vas
concellos, Arch ivo N obiliarchico. 
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JOAQUIM EGYDIO DE SOUZA 
ARANHA nasceu em Campinas, provin
cia de S. Paulo, a 21 de março de 1821. 
Foram seus paes Francisco Egydio de 
Souza Aranha e d. Maria Luzia de Sou
za Aranha, baroneza e viscondessa de 
-Cz.mpinas. 

• 

s en tou longo e min ucio,s'Ü tra;balho, 188Z, 
cujo extracto vae em outro lugar, quan
do se tratar da administração de 1881. 

Tomou p.a'rte activ)l. na fundação da 
Companhia Paulista de Estradas de Fer
ro de que mais tarde foi director; dis
tinguiu-se tambem na fundação da Casa 
Bancaria Nielsen & Comp., que mais 
tarde se transfonnou no Banco do Conl-

mercio ,''' Industria de S. Paulo. 
Foi sempre o vi'ce-presidente desse 

Não fez estudos regulares; nlas; do

t,adlo d·e .natu'r'al intelHgle>ncia, 'e a'CQ~n
tuadas· farculdades para vencer na vida 

pelo trabalho honrado e perseverante, 
Joaquim Egydio de Souza Aranha, ba- i banDO, e tam:hem 'ailgumas V1e"'es 

.~ diu-o. 

• p-reS-l-

rão, visconde, conde e marquez de Tres 
Rios elevou-se ás mais altas posições nO 

nlundo financeiro e nas espheras sociaes, 
por seus meritos pessoaes. 

: Em 1883, "l'lOspedou no seu palacete da 
I 
! Luz, na c'apitaI da p,rovincia; e erm Cam-
I I pinas, na antiga residencia de familia, 

Tomou parte em quasi todos os em" 
prehendimentos de progresso realisadoCi 
na provincia de S. Paulo; e a SUa gran
de fortnna muito allivio deu aos pobres 
e ás instituições de caridade. 

Casou-se em primeiras nupcias com él 

sra. d. Anna Francisca de Pontes, da 
qual teve tres filhos, aos quaes sobre-

• 

VIveu. 

A 19 de fev.~reiro de 1876 contrahi'1 
segundas nupcias com a sra. baroneza 
de Rio Claro (d. Maria Hyppolita dos 
Santos), filha dos barões de Itapeti-

• I1lnga. 

Exerceu o mandato de vereador da Ca .. 
111ara Municipal de Campinas, presidin

do-a tambem por mais de uma vez. 

I 

, 

os principes condes d'Eu. 
A -aasa imperi.:l brasi.leira ,s'emp·re o 

distinguiu muito, dando,lhe especiaes de-
• 

1l10nstrações de affecto, não só com tl-
lulos e condecorações (o sr. Joaquim 
Egydio era commendador da ordem da 
Rosa) oomo tamhe,m com apreço e ami
zade pessoaes de affecto muito cari
nhoso . 

Foram muitos os 
quez de Tres Rios 

donativos que o rnar
fez a diversas insti .. 

tuições pias e de caridade; avultando, 
em 1885, o de 100 :000$000 rs. á Santa 
Casa de S. Paulo, de que foi provedor . 

Fal1le'ceu na capita,l de S. Paulo, a 19 
elE: maio de 1893, contando 72 annos, 
t,endo sido s·eu ,e·nter1r·o· a. d·ôffiünstração 
do mais p'Iofunclo pesar da população 
inteira, 'qule :souhe' pr·estar a devida ho
menagem a vult'Ü de ['amanho d'estaque 
na 'sodeda-dlel do sle'u tempo', pela sua 
intel1ig"lencia~ 'ca·racter -e coração. Jaz s·e
puhado no cemiteifio da Cons'olação. 

Foi deputado provincial e vice-p'resi
dente da provincia de S. Paulo, tendo 
exercido tres vezes a presidencia, com 
geraes applausos, e presidido tambem 
diversas vezes a Assembléa Legislativa I 
Provincial. Reproduzin10s a 

,I jOl'11aes paulistas. Da sua ultima vice-presidencia apre· 
segui'f dois artigos d ... 
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.o primeiro extrahido d'O Brasil Con
temporanel>, n. 13 de domingo, 13 de 
fevereiTo de 1887; o segundo d'O Esta. 
do de S. Paulo, numero de 20 de maio 
de 1893. 

; 

"CONDE DE TRES RIOS - Ti
nha de ha mu,to um ,Jogar marca
do em nossa galeria a alta persona' 
gem que hoje orna a primeira pa
gina do Brasil Contemporanel>. 

A sua posição de homem publi
-co, o loga.r que occupa (entre os mais 

• 

importantes fazendeiros da provincia , 
os seus valiosos serviços bastariam 
pa'ra o impôr á escolha do biogra
pho, se, a par de tudo 1SS0 a ju st a 
'popularid"d" que I> acompanha, não 
constituissc um agradavel dever, ba
seada como é nas qualidades do ca
racter e do coração, nessa singeleza 

• 

de trato, nessa amabilidade capti-
vante, onde o ve.rdadeiro d emocra
ta se revela em toda a espontanei
dade. 

O conde de Tres Rios deve se r 
~;do como ·0 prototypo do paulista 
tradiclonal.. fidalgo nas acções, anl-

• 

mando todos os emp"ehendiment05 
Que exaltam a sua terra, sem vis
lumbre de dois partidarios, leal, 
generoso e modesto. 

Ninguemse ~he approxima s,em 
experimentar urna sym,pa thia lrresis· 
tivel e sem admirar a maneira por 
qu e aIIia á sua posição eminente 
uma delicadeza ,e ,cordialidade exce-

• pClOnaes. 
Nada dessa morgue que faz evitar 

as relações de um homem poderoso. 
E1!e vê a todos, a todos .reconhece, 
a :t·odos fala ·e I~ecebe cam igual di's-
. -tlllcçao. 
Alegre, conversador, vivaz, pare

ce que os seus sessenta e seis arl

nos lhe não deixaram o peso com 
que muitos se acabrunham aos trin
ta. E nada' mai,s agradaVJel do que 
" ale>gria ·e o "spirho despreoceupa
do d,e um homem de cahellos bran-

DOS. E' que a alma está hmpa ,e' 

Soer·e'na, é -que nunca a p erturbou 
ne.m .manchou a sombra do rJt'rnorSQ. 

O conde de Tres Rios na sceu em 
Campinas, aos 19 de março de 1821. 
Perte'nce, pois, a essa terra cujos fi
lhos ·se distinguem pela Ie'll,e·rgia, pelo 
espirito ousado e progressis ta. como 
pela geneTosidade e grandeza d e 
alma. 

Foram seus paes o importante c 
honrado agricultor Francisco Egydio 
de Souza Aranha e d. Maria Luiza 
de Souza Ara'nha, bal"Ollle'za e mais 
tarde viscondessa -de Campinas. 

Depois de t er cursado humanida
des, dedicou-se '-á vida de la vrad"r, 
em qu e adquiriu cons ideravel ,ique
:/la. 

Casou enl primeiras nupcia3 com 
d. Anna Francisca de Pont es . de cujo 
enlace teve tres f ilhos, c e m .5 egun~ 

da s nupeias, a 19 de feverei ro d e 
1876, com a actual condessa de Tre, 
Rios, viuva do bair,ão do Rio Claro. 

E m 11 de agos t o de 1872 io ; il'it q 
barão de Tres Rios, sendo devado 
a visconde em 19 de julho de 1879, 
e, finalmente, a conde enl 19 de ju
lho de 1880. 

Como homem politico é o mais 
r espe it ado e ma is prestigioso dos 
chefes liberaes da provincia de São 
Paulo. 

Deputado .p·roYÍnci·al IO'm div·ersa, le
gisla tu ras, occupando a cad eira d:-l 

presidenc ia, pres idente em t re ~ qua
triennios da Camara Municipal o.' 
Camp,ina·s, exe·rceu ü cargo rue' coro
nel commandante superior da guar-

. 

da nacional, posto em qu e é refor· 
ornado, e na ultima situação liberal. 

como 1.0 vice-presidente da provin
cia, ,aochou-sIC á frent" deJslta ad1llil
nistração. 

Nesta posição elevada, em que 'Ia' 
cilrnen te se é arrastado a pequena, 
injustiças, em que fa·cilmente se ad· 
quirem lind;'sp-osiçõc~\; >e in'miza<les. ç 

-conde de T,,·e,s Rios. procedendo eorr 
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Ulna illlpar,cia'11dade nunca desnllenti
da, ' ,com um'a ~nàep'ende'ncia .honrosis-
5ima, não teve durante a sua adnll
n ist ração sinã·o louvor es dos pro
prios adversarios politicos, e voltou 

á .s ua vida particular seln haver per
dido un1 ,a'migo ,ou um admkador. 

Não o fasc inam, nem o perturham 
siquer as honras mundanas nen1 as 
posi ções elevadas. 

E.' sempre o mesmo; nat llralmen

t <: porque encontra na consciellcia 
de hO!1lle!ll1 d 'e b em essa grandeza que 
torna .pequenas todas as out ras. 

Nes ta ' si ngela • • notIcia 
acom panhamos o retrato 

COJ.ll qu e 

do conde 
de Tres Rios ql1izemos menos faze r 
uma bifographia ~eta1hada' d'o qu'e 
presta'r uma hom enagem de consÍ · 
deração e respe ito ao honr ado pa,,. 
lista. Desprezámos a li sonja. 

Se, porém , dessas linhas só resal

ta'm Jouvore·s é que ·se-r.ia: nle!ce·ssario 
fals ear a verdade para os ev itar. 

(O Brasil Contemporaneo - Do
mingo, 13 de fe vereiro de 1887.)" 

"JOAQC [:-'1, EGYDlO D E SOU
ZA ARANHA - Marquez de Tres 
Rio s - Vi cti mado por uma henl0r

i'hagia pu'lmon",r fall",ceu hQntem 
(19) , nepentinatnJe!nte, o sr. marquez 
d e Tres Rios. 

Contava 72 annos, sendo filiado a 
uma importante famíli a de Campi
nas. 

Occu,pou diversos cargos impor
tantes: o d e ' vice-presid ent e de São 
Paulo, em 1879, durant e o ministe
rio Sinimbú; O de deputado provin
cial ,em diversas legi~laturas, rendo 
sido eleito algumas vezes presidente 

da Assembléa . 
P ossuidor de grande fortuna, pro

curou sempre concorrer para o cn-

grandecimento do progres'so de São 
Paulo. 

A ssim é que foi unl dos primeiros 

a;cóonistas da Companhia Paulista 
de Vias Feme1as e Fluviales, tlendo 
lambem feito parte de sua d;recto-

• na. 
Cari tativo, fez importantes do na

t ivos a estabel eci melltos desta capi
tal, sali entando-se um de 1' t!; ~~ .. .. 

l()O :000$000 á ~)anla Casa de Miseri
cordia. 

Annualmentê entrava com ré is , .. 
1 :000$000 para o A sylo de Mendici
dade, tendo dad o lambem 5 :OOO~OOO 
para a conc1nsão das. abras da ca
pe11a da Santa 'Casa rue Mj"ericordia. 

Fo i um dos fundadore s da Socie
dade Promotora de Immigração. e 
en1 Campinas le1xerceu p,o,r dÍlv-ersQ"s 

vezes os cargos de presidente e ve
reador da Camara M uni.cipal. 

Naqu ella cidade, foi em tempo, 
considerado cheie do antigo partido 
liberal , gosando sem pre, en t r e to-

. 
dos, de g rande · popularidade. 

Actualmnte era o marquez d'e 
Tnels Rios, vi-ce-.pr,esidente do Ban.~ 

co do Commercio e Industria, do 
qu,al 1e!I'a um dos maiores accionista!. 

Este estabel ecimento, por sua mor
te, conservou hontem cerradas. as 
stlas portas. O Congresso de São 
Paulo l em sessão de hontem resol
veu la nçar na a.cta um voto de pe
sa.,. ,pela n1'Ort,e do distincto cidadão. 

E gual procedimento teve a Com
panhia Paulista por indicação da sua 

direc toria. Foi ent'er!rado no cem>t<e>
rio da Consolação. 

(De "O Estado de S. Paulo" de 

20 de maio ne 1893.)" 

• 
• • 

Dirigindo-se á A ssembléa Legislativa 
Provincial, no dia 2 de fevereiro de 
1879, o vice-.presidente barão de Trcs 
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Rios assim cxpôz o es tado dos negoci0;i 

publicos da provincia: 
11 N'O peque1no lapso .de tempo decor

rido de 7 de dezembro passado até hoj ~ · 

pr·ocurei, dizi'a, pautar os 'ffi1eu-s G:ctos pe
los sentimentos de justiça, collocalldo 
as qu es tões de politica como secundar ias 
e cedendo o passo á s altas questões do 
interesse publico, e da prospe ridade des
ta província de que me orgulho de ser 
filho. 

Sobeja-me a vontade de bem 
. 

SerVll" . , 
ambições não tenho; aspirações e Íu 
tUfO poliltico cs<t ã-o trancados para nüm : 
p"retenôo apenas não ser um homem in· 
u t il e quand'O me chega a vez de leva r 
uma ,pc·quena pedra ao g rande edifici o 
das glorias de minha terra natal, repu
to ser uma traição negar o meu in
signif ican te concurso a esse majes·toso 
monumento " . 

NEGOCIOS ELEITORAES. - Pros·? 
gu iam sem qualquer alteração. 

INSTRUCÇÃO PUBLICA. - Tinham 
sido postas a concurso as cadeiras va
gas. 

SAU DE PUBLICA. - Manifestára-se 
a variola enl Tremembé , no municip i·) 

de Cunha e a febr e a marella em San
tos. Tomaram-se as medidas ne·cessa ·· 
rias para evitar a propagação do mal (' 
a cada. um dos lugares referidos foi dado 
l'111 auxilio de 1 :000$000 rs. 

O governo app el]ou á Camara Mun i-
. 

cipa I de S. Paulo para ser es tabelecido 
com urgenc ia um lazare to de varioloso'õ 

em lugar auequad o. E ra tempo de pô'· 
em pra ti ea e complet a r ealisação tão 
importante medida de hygiene. 

NOVA COMARCA. - No dia 20 de 
d ezembro de 1878, in s talIou- sc a nova 
Comarca de S. Simão. 

SEGURANÇA PUBLICA E INDI VI
DUAL. -- O governo demit tiu o primei
ro supplente do de\êgado de policia de 
Botueatú, Amador Bueno Pinheiro de 
Mell o, po r ser genro e sob rinho do se · 

gundo supplente do juiz mun icipal, ma· 
jor Matheus Gomes Pinheiro Machado. 

Ao chegar a li a noticia da demissão, 
\1m grupo de individuos exigiu a sah i.~ 

da dos drs. juiz de direito e promotor 
publico para fÓ'ra da comarca, refugian
do -s e essas auct oridades fóra ela c idade 
em distancia de meia legua. 

Seguiu para Botu ca tú o dr. chef e <!e 
1-'o licia, acompa nhado do tenent e J oa
quim Antonio P inh eiro Ferreira e for
ça . de 25 praças uo exercito. A locali 
dade voltou á o'rdem e os implicado s 
iam ser processados. 

Em Batataes foi assassinado de em
boscada o capitão José Gar<: ia de F i
gueiredo, já se achando preso um dos 
indiciados no deli cto. 

SOCIEDADES. - Por carta de 10 de 
ja neiro de 1879,. loi approvado o com-
promisso da irm andade 

de Jahu'. 
LIBERTAÇÃO DE 

de S. B enedict·") 

. 

ES.CRAVOS. - -
Tinham sido lib ert ados em 5 munici
pios da província 41 escravos po r réis 
34 :100$000. 

OBRAS PUBLKAS. - Celebraram· 
se vari-os contractos para obras e re
pa ros nas es tradas entre Penha e Na .
zareth; Iporanga e Apiahy. Além di sso 
f ize ram- se reparos e m pontes e cadeias. 
tudo num valor de <:erca de 28 :000$000 

• rs. maIS ou menos. 

ESTRADAS DE FERRO. - O vicc -
• 

presidente assistiu pessoalmente á inau-
gu raçã·o dos t rabalhos da const r ucção 
das linhas da Companhia Bragantina, li
ga ndo Bragança á es trada de ferro Jn
gleza, nas proximidades de Jundiahy, 
proseguindo as obra ~ rapidamen te . A 
Companhia I ng leza em principias ce J a
neiro interrompeu o movimento de tren s 

entre a capital e Santos, e a capital e 
Jundiahy, em cOllsequencia das chuvas 
torrenciaes, que occasionaram quéda de 
barreiras e enchentes no Tamanduat ehv . 

. -o tralego, porém, foi restabelecido em 
24 horas. 

A companhia S. Paulo e Rio de Ja
neiro tambem suspendeu o seu trafego 
por alguns dia s devido á s chuvas; o 
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mesmo deu-se ,na companhia Ituana, 1'10-
gyana, Paulista e, Sorocabana, porqtl,~ 

as chuvas extraordinariamente grandes, 
. ~. . 

torrenClaes e contlnuas. mUlto estraga-
ram o leito, córtes e barreiras de to .. 
das as referidas estradas. 

CREDITOS SUPPLEMENTARES. 
-- Abriram-se no valor de 14 :000$000 ró. 
destinados a eventuaes e expediente do 

Thesouro e da Secretaria. 
O barão de Tres Rios terminando Q 

Sç't1 relataria exp'rimiu-se assim: 
"Senhores membros da Assembléa Le

gislativa Provincial. - Entregando-vos 
cs'tl: lllcsquinho e il1COlupleto trabalho" 

eu sei que fico lTIuito a-quem da impor
tancia do cargo, que me foi confiado, ~ 

muito ahaixo do nivel, a que o brilhall
tismo, a .pujança e a prosperidade desta 

Provincia, fadada pela Providencia para 
grandes destinos, 11le obrigaranl a attin
gir. Fallecem-me porém as forças para 
subir tão alto. Levai-me em conta a bôa 
vontade e a pureza de núnhas intenções_ 

• 

• 

• 

Essas cu vos dou inteiras, e vos garan" 
to em sol"mne protesto. 

• 

Serve-me de conforto no desalento, 
que sinto, ao cumprir tão mal a minha 
missão, a confiança que tenho no vosso 
saber e illustração, que muito supprirá 
as lacunas c defeitos que tenho COln
mcttido. " 

• " 
* • 

BIBLIOGRAPHIA. - Sobre Joaquim 
Egydio de Souza Aranha, coronel da 
Guarda Nacional de Campinas, COlnrnen
dador, barão, visconde, conde e marquez 
de Tres Rios vêr jornaes da época de 
seu faltecimento. 

Vasconcellos, Archivo N obiliarchico 
Brasileiro. O marquez de Tres Rios es
creveu relatorios presideneiaes de go
verno; e de bancos e companhias, qu-:.:>. 
8.dministrou. 



Joaquim Egydio de Souza Aranha 
(BARÃO, VISCONDE, CONDE E MARQUEZ DE TRES RIOS) 

VICE=PR.ESIDENTE 

(De 5 de Novembro de 1881 a 7 de Janeiro de 1882) 

------ - --- _.~ .. _-. .. _ .... . . . .. . .. .. . _-----_._-----_ .. - _ . .... .... _------_._----



JOAQUIM EGYDIO DE SOUZA 
" 

ARANHA 

As notas ,pessoaes sobre o vice-presi
dente JOAQUIM EGYDIO DE SOD
ZA ARANHA (barão, visconde, conde e 
marquez de Tres Rios) foram dada, 
quando se tratou da sua administração 
no periodo de 1878-79 (vide pago 883). 

Trata-se agora do governo que ell,~ 

fez, quando substituiu ao presidente se
nRd'Or Florenoio CaTlos de Abr.eu e 
SHva, em 1881-82. 

Por eS';.a cle·ca,siã;o o conde d€ Tres 
Rios elaJborou longo e lnÍ'nucioso re
la'torjo, 'qu'e foi presente á Asse11lblé9. 
Legis,latirm Pr,ovincial, no dia 17 de. 

janeiro de 1882, por outro vice-llre
si1dente, em exerdcio, nO im,pedimento 

de conde, e que era o dr. Manoel Mar
cond'es 'de MüuTae 'Co,sta. 

Nesse relatado que é consagrado aI) 
anno de 1881, o conde de Tres Rios as
sim expoz o estado dos negocias da 

provincia de S. Paulo. O relatürio de 
1882 (7 de janeiro) abrange o periodo 
p!"'esidencial do senador :F1Ol"encio de 
Abreu. 

FAMILIA IMPERIAL. - A saude 
dos imperantes era bôa. A 9 de agosto 
de 1881, nasceu em Paris um principe 
filho dos condes d'Eu (princeza d. Isa
bel e princille Gastão de Orléans), os 
quaes já estavam no Rio de Janeiro de 
volta de sua viagem. 

ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. -
Tinha deixado a presidencia o conse-· 
lheiro Laurindo Abelardo de Brito e 
fôra nomeado o senador Florencio Car

los de Abreu e Silva, que tomou posse 
a 7 de abril de 1881. 

Surprehendido por enfermidade muito 

-' cruel, o senador Florencio de Abreu in ... 
terr0111peU a administração retirando-se 
para b Rio de Janeiro, onde Íalleceu. O 
vice-presidente telegraphouo á viuva apre

sentando profundos pesames. 

ELEIÇÕES.' - A lei 11. 3.029 de 9 

de janeiro de 1881 que reformou " sys-
o tema eleitoral do paiz teve fiel exe
cução em S. Paulo. Houve plena liber
dade de voto e na Assembléa Legisla

tiva entraram representantes de todas 
as idéas. 

As, eleições desdobraram-se em pedei
ta ordem e as queixas ou recriminações 
consequentes nã-o alc:ançaram a esphe
ra da administração publica 

O vice-presidente manifestava a sua 
viva satisfação por teT assistido com ci 

respollsabilidadedo cargo ao segundo 
escrütinio eleitoral, seguindo como era 
do seu dever e dignidade o programma 
de completa abstenção. Segundo o alis-

o tamento eleitoral existiam na provincia 

os seguintes eleitores: 

1.' districto 1.668 
2.' 

" 
1 '} 9 00' 

.I. o J ;) 

3. ' " 
1. 870 

4.' 
" 

1.482 
5. ' 

" 
, 1. 403 

6. ' " • 1. 401 

7.' 
" • 1.978 

8.' 
" 

1. 60.j 

9.' 
" 

1.901 

Total . • • 14.703 

TRANQUILLIDADE PUBLICA. 
Os factos que perturbaram a tranqui!-
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.lida·de da provincia n ão t iveram ca ra
cter geral e (oram esporadicos, pelo- que 
não se podia dizer que a tranquilIida
de publica tivesse soffrido. 

Em municipios do norte da provincia 
houv e t entativa d e insurreição promo
vida. por ind·ividuos da provincip. d!o 
Ri-oàe Janeiro, q·ue tentaram anarchi
sa·r a s fazendas daquella zona. Toma
ram-se m.edidas promptas e rigorosas, -
ficando averiguad<? não se tratar de in
surreição .. ma s sim d e ataques á pro 
priedade prom ov idos por salteadores, 

Eln Bananal, além de movimentos que 
obrigaram os fazendeiros a sabirem das 
fa zenda s com suas familia s, houve um 
fa cto que impres sio nou vivamen te a po
pulação daque lJa cida de e dos mun ici
-p ios vi.sinhos, 

O mar ido de uma profes sora de es
cola feminina fo i accusado de actos 

contra a. m ora l, em r elação ás alumnas 

da esposa, pelo que mais de 180 pes
soas f(lram á casa ela pro.fessora e ititi
maram seu m ari do a deixar a cidade em 
praso cer to. T en clo ell e fugido, a ira po
pular não fo i a lém . 

• 

O ch eie de poli cia, que lá esteve, de-
poi:; de ou vi r os interessados, declarou 
nã o ré " o bt ido r es ultados pa ra em sã 
cOll ~ cie nc ia da r força de ve rdade á s ac
cusações fe itas ao marido da professo
ra, a Qual achando- se em sitl1ação me
linchosa d c ixá ra o exercicio da cadeira , 

SE GU RA NÇA INDIVIDUAL. - De
ram-s e 205 crimes des de janeiro a t é 30 
de set embro de 1881. Foram capturados 
159 criminosos . 

i regtlezia s. não providas 9 e sem in s t i· 
tuição ca·non ica 5; t(}taJl, 159; existia;m 

tambem 8 cape lIas curadas.. 10 vigarios 
conados, 135 encom!In'etIldados e 20eo
adJu,ctores. 

F ORÇA PUBLICA. - A Força P oli : 
cial compunha -se do Corpo de Perma
nentes, da Companhia de Urbano," da 
Capital, da Seoção de Bombeiros da 
Capital e das Secções de Urbanos de 
Santos e Cam.pinas. 

Seus eUectlvorserram: do Cor. 
po de Pe"lna,nentes 1,351 ho;men.gi, fal
tand·o :) 92; ·a Compan.hia de Urbanos 
d a Ca.p.i'tal ""lU 153 ."[>r·aças; a Sec
ção de BOJnbeiros com 2 (I; as secções 
de Santos e Ca·mpinas com -engaJados 
-s·em es-t3!do eompleto. 

'T·orná ra '"\Soe llecoosa.rio rever o re!g·u
la m ento d,a Força· P-ubliea, d a r-lhe 
quarbel ·co'ld-tgll(} e me,lhürar a sua . - . di's·ci.p;Una 'Com um,a or.gta.ll:usraçao- ·ml-
litar. 

O Corpo de Pernlanentes des1taoa
va -se 'qu-a..i -todo p<l10 inter<iOT da. pro
v-inda, fic ando na -capüta:l <1e 100 a 
15 O pr.aças al-ojadas no. conv"nto do 
Garm·o num oor,l'edo-r apenas s u.ffi-

- ci ente ·para 40 so l<l.oo'oo. 

A Força de Linha c<lm-punha-s·e da 
du3.!s co m,pa nh.iIalS', Uffi'a -de cav:a:lla'l'ia. 
com 52 pmça,s, a o,utra de iu-fallteria 
com 40 . Como el<lm" I1<to doe seg.ul'an
ça o " ont inge n te de linh,a d.es>tacooo 
em IS . P a u'lo- -era iThsu ;f·f1cient·e; .a 'pro
vi n-ci·a pr.eds·ava pejo menos ·de me io 
ba t alhão . 

PRISõES PUBLICAS. A Peniten
oi:a'ria inaugurou-soe ·em 1852 no ,regi· 

ln·,en d'a -f'e·cluls:ão oeUul:a.r e tr.a.baJI'ho 

·em ·com·mum. 

ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIçA. -
Existiam 47 comarcas, não estando ins
tal/ada s a s de S. Ca rl os ci o Pinhal, Tie
tê, Ati baia e E spirit o San to ; estavam 

. 
p-rovida5 -<.2 .. e vaga a de Ca mpinas, por 

O edifi e'io· p·r-ec-'sava d-e obr·as' e de 
I ·r ·",pair es ,-,~ri os, al-ém de augmellto po,r 
, ter-Se ,tQ"rn.a-dopeque no para 00 presos 
I ' t e r s ido promov ido a d esembargador da 

relação de Cuyabá o juiz de direito dr. 
Antonio Gonçalves Gomide. 

DIVISÃO .cIVIL E ECCLESIASTI-
CA. - Existiam UI municipios com 

I <lue reoob'ia. Não havia :p;ri.sõ"" 1>",ra 
! mu'lheres, ·d e mooQ que eU .. s se acha-
i v'llm ,&em ... 'llittençãe> á diversi-dooe dos 
: cri-m""e de l'rotO!S , iad'lls n.um x .. dre.z, 
I 

! oom d-!sc'iplin-a nem ·hy.giene. 
-171 parochias. A chavam-se providas 145 : AlS offi·cin a.g. eram !poucas- e o :seu 
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p.roducto contractaLdo com te-rceiros por 
pre<:,-o'S irrirStÜ'riüs. Era u,rgente. provi· 
denciar slnbre tão i1illlp-ortante russu'm

pto, não- 'só 'p-ara 'as construcçõ.es como 
p,arH 'SCT dado no'vo regu"lame·nto, pois 

que ainda vi'go,mva o de 1850. 
A cadeia da capital tinha melho

raclo. O v·elho eclifici·o do 1.argo d·e 
S. Gonçalo ,era realmente indigno. da 

civilisação paulista. Conviria dotal-a de 

officinas. 
A6 cadeials da provincia funcciona-

• • • vam ·em pTo:prl'Os: In UlllCl-p-ae,s' O'U caslas 

alugada.s. Ena~s deverian1 ter um Itypo 

unHo.rm,ed·e a'ccô-rdÜ' ·COI11 a 'imJPortan
'3i-a -dos - luga;res. O s·e,u, regiilTIien era o 
peiü;1' PÜlsiS'Ível. 

A.s cJ.dieials devi'am Oibed'8oe-r ao.s- se
guinte6pr,e-ce,jtO's~: 's',egul'ança e C01n
ln:oidi-dade, hy,gien'8, r,eghnen parcO' n 
sadio e traha:lho .para regenBração. 

INlS11RU.CÇÃ;Q PUBLICA. Não 

correspondia ao progresso que a pro-

n08.{la: 
1,avra. 

Ulna cou,sa inforlne, numa'Pa
Em ln'ateri,a d,e instrucção' tudo 

€stavapor faZler-s'€. 
E'st a O'l)'Ji!l i ão tU n ha p o r IS-i a a.WClto

rida.'d:2. :(tos fac-tns, -a.s- infnrmaçõ,ss re-
. üebi-das -e. as reformaLs 

pelo poder legislativo. 
a,u·ctoris-ada,s , 

Exisüam 8,.16 
e[-H1.éiras d'€.' e-nsúl0 1 p,rirnarin, send:o 
515 'p·a,ra ü ,s'exo m'rus-clllÍlnlo 'e 301 piara 
o f-emhli~ü. Achavam-1S>8 vagas 277, 
sendo 199 masculinas e í8 femininas. 

Na ·capitall f-uncciona.v.a.l11 57 cad,elí:
ras: C0111 1.111 BJlunl110'S ·d,e Hm'hos os 
;8'exols, m-a.il ·chLe.gan,do -a -vinte :o- n.u
m·era d'9 :ahlimnos para ca1d.a UIna. 

Nos 11 O J:tluni,::'ilpio,s. com 5 O cida
de's. 60 villa~, ,e 161 fregue·zias ·a ma
ilri'cu'l'a. eT'a de 13.737 llilumno's de am-
hü:s· OiS· IS'8'XQS .e; a f,r.elq u-enci~a -d,e· ..... . 
11.456. 

. 
:o mau ·f·uTIlccio'nalment.n dias '8iSlc-olas 

. d-evia >sel' levad-o á c'Üllta, n·ão 'só da 
má organisação da instr.u·cçàü 'l'uhli
c'a, macs tamhem ao talTI,entaiVel estad'Ü 
d'O· ma teTÍ-a.1 e ,das' casas d;a·s, esc-oil:aSl. 

.",' eXC8_1)ção doe tr-es pr,eidiiio:s na -ca-

pital e de ou(,r·mdoados,em ·pequ.eno 
nu'mero, as ascüI,ag funccionavam 'em 

casas abeo,lurt-a·me-nte impre!3>ta-v.eis. 

REORGANISAÇÃO DO ENSINO 

E<õ"ta va '.::ô,enclo e:5ltudada 'por uma com
mi'!3iS·ão não, .sÓ a 'r'Hoif'g'ani'sação do ensi
no ·8 o resta be,lecimento da Es,CO'I'a 

N 0-1'111al . 
E.sisa c-olnnüsS\ão- compunha-ls-e dü 

in.spector g,er.al ela inst.rucção, publi'ca 

eclo-3 -drs. Americo' BrasiUeuse, Ran
gel P,es'tana, Vicente Mamede, e Godo

Ire·do F·Uirt'wdo. 
Era 'pens'alnen\to do governo manrter 

elScola·s, s-ubv.e,n-cionadas doe prefer'311cia 
a cre:;w cadeira,s q-u'e não seriam l}rO
v.ildas,. Devia",sl8 eBtahele'0er o .p,rüneiro 
e segundo g·ráu -de ensIno, não. '·2Ó ·como 
criterio para ,a ins1tr.wcção e'sc\Yla,r, co
mo tambCln para o accesso dos professo-
1'e-8. 

De 811'sin-Ü' s,ecundario a 'p'rovíncia 
mantinha 3rp-erna,s a aula ,de lati.m e 
fl'aneez na ci:cl;ad€ de· Itu', -com 30 
a 1 umno~. Ach.a vam -se ,sW!::;pe·nsoiS o:s 
Concul'S-OS ·para cadieiras va,ga's, visto 
como p,staVia :par!a breN€ a. ref6rma 
d.a Ílllsü·ucção. 

A,s cadeiras da Escola Normal con
tinuavam COiID r·eg·e-ncia Íu,terina, pelO 
facto cl,[\ tambelll .38 aguaro.ar a .'3u,a 
reo·rganisação . 

SEM.JNARIO DA GLORIA. Tinha 
06 anuos de existencia -e nec€,sl3,uava 
0,8 ,urgentes' ref6rmas. 

Em 1845, foi limitado o pr,arSo' de 
I',~ermanen-cí:a das educandais do Semi-

• pano. 
Em J847, .pa'2s-a;ra.m ella.s a te.r o 

('U::;::O ele no-nn-alistas Coom ·exercício no 
magisteTio. 

O numero legal eTa de 100 ed,ucan
das; achavam-se 'I~8tColhi·dals ,8 mnito 
mal accommodadas 52;' existÍlllIdo uma· 
de 28 unnO!s; uma ·d,e 22 ann06' ·s ou
tra de 21, s e.nd 07 as, (lem.ais ,doe 19 
até 6 anno,s. 

Devia dar-se ao '::(3Ltahel-ecúu-e'nto 
H.ma orientação nlais moderna '8 pra
tica, afim de que as educandas, quan~ 
do ,sahis3enl dia estabelecilnento, ti-



894 

VB'SIS·em 'prepa,ro &uffici'611{e ,para ganhar 

a vid.a, Ip:ü:rrnnid=o IIDI~iJS eleva-dio, pois, 
,em r;e.gra, sa:hi.alll p.wr·a ICR,sarnento, o 
qu.e ,era il':aro, e Iq,u:asd. tndas ·palM., íS,er' 

Yiç~s domles!ticns de casas' juilg,adas 
bú",,. . 

A mulher d,evi,a s,er educ'ruda Is,,,,h'en
(lo d,ef,erud'er ,a lSiua honra 160 'Ú d€'cór-o 
d·o seu sexo, iquer co·nstituindo· :fan1i

-lia, ,qu,er Ig,0'ViernallJd1o Isua \pelslsô,a; 8 

dI,sibo es'tavam convenóda;s as res'pei,ta
vei,s' j:rmãs, 'd!B S. J OlS'é, ,que rdirigian1 

o Hsrbabel,ecim'ento ·e ,e:r:an1 ,p:ro,fess,olfas 
·id one3<s 'e Ipr,ep",ya;d,,,,s. 

EDUCANDOS ARTIFICES, - Insti
tufçãlOcom 7 an.nos de vida, .não a!pir'e,

iS'enta-v.a reSlul!tado!S com·pensaidolfo8lS., 

Havia Igasto 254: 898 $ 53 6 r,s, d,elsd,e 
a !su.a 'fu'nJd.ação. N'8S1S,e pe-rlodo ,o €ISlta
beloec:Llll'8ntü 'receheu 94 alU1l11H).g- na 

",u!!a deprimeir;",s' 'l"tr'a,s, e na de m u
sica :66, 

Nas 'offic.inas trabalhavam: 16 em 
m:arcenalria; 57 na .alfairuta;.ri'a'; 9 na 

,ojjfi.cina d,,, ,enc",d'ernadores· 'e 12 na' de 
sap'atei.ros. Os defeito. 'e até ,esc anda

los da administração ficaram pateu
t'es no inqueri,to 'que foif'élito 'POT 'Or
dem do 'presidentesen",do'r F1j'o'"en<Cio 
de Abreu, 

. 
O eSita he:lecimento não :sa.!tis,f'azia :a,O\8> 

f~ilns ,para rq UIS 'fôra, (crea'llo. Devia SIf3!r 

l'emod'ela,d'Ü o'u textinoto. 
SEMINARIO EPISCOPAL, Re-

forma,á'o e cüm o COTp-o ,d'o:(}8'nt'e- c-OIm

'pleto y·ea;d'quiriu a ,confiamça d{) plllYl'i

co Bcontinuava a prepaTar alu:mno6' 

que estu,dJavram ,pT,ep,arato,rios 'p'ara cu~-
, 

sus superiores civi,s ou 'theolo;gicos. 
Tinha 253 'alumnos, dos, quaes, 12 

Cl11'Savam ra f.acu;ld~d'e th€olog,lca, Vin
tee um a:Jumu·o's' ,eram gr,,,,tuitos " a3 
pag.avam \m,eia p,en.sã-o. O 1S'8'minario 
€,l'·a r8·stab.elec'iim-ento COll'Sridera,do 'UH! 

e d:i-.gao :d;e lanimação. O 'oirçam,elllto 
d'Gsünou roS, 10:000$000 COmo a'uxilio 
ao 'est"'hE>J.ecl

'
mento. 

SAUDE PUBLI,CA, Era sa tJ;sf!lic-
tor~o oest8.ldo sanit-!liria d'a provind~a. 

A. 'cld;rud;e d:e Santo\Sl co-ntinuav.a" a, S'elr 
visHald.al -cum f,r,eq.u·encia p-OT -cru-eis e'P'i-

demi8Js, pois as 'C'a:US'~S :fav<nl".avei-s 
p;ro·pa.gaçã-o d,aiS Idoenças ainda nào. 

nham s'ido r'emovid",s. 

, 
a 

ti -

A fa.lta ide um 'cáJes e o BS'ta,do do 
porito, 'cralU Os 'el'eme.ntÜlS' 'pr'inc:i!p·aes 

que 'tã-o fun,estall1'ente fayol"eciam l>o 

á,e,genvolvimento do ,terrivel fla,geno 
que "Ta a febre ,amaT"lla. 

lNS'T,ITUT'O V AOClNlCO, A va-

riola tinha uma historia 'de mai-s de 3 

. ,s'a,culos e s,emp,r,e fl.a,!>,ellou "" provincia 
de S. Paulo. 18enl remontar a factos 
de -longa dalta balstava 
Hff.eiltos Ida ep;j!d'emi,a 
annos (1874 a 1878), 

eonsi-denar nüs 

que Iclul'Q.u 4· 

Não 'S'8 ,eün1prehendia a incuria ,dos 
q u'e, :r,eceiandÜ' ;a Ya-riÜ'la~ não pr;OGU

ravam vaücil1'ar"iS~e, cumprindo as,sÍnl 

o d·ev8,r 'civico ,pelo ,simpl,es 
da. propria conse'rvação, 

'in3tLncto 

Da grande ,epidemia de 4 " ' annGS Ll-

cou ünp-or'tante JdOCU111'e-nto ,que foi o 
r,el.ato,rio 111 edico Id,o lazar'2>to ,aJ)1'el8'en ~ 

t",d'Ü ,pelo dr. Cand'ido Ba.rRta, Sobre o 
Instituto Vaccinico dizia o presidente: 

11 A AS'Sl8111bléa Legislativa -desta pro
vincia tratou de nl0ntaT o ts{~.rviç-J da. 

{litsholjlbuiçã,o {l.a, va-ccina, cre'and-o '2'111 

1838 ü Directo-rio Vaccintco Pro-vin
ciaole em 1874 um lns'titulo COilUO 
m,es·mo fim, m,as <com ,carac'teT Jde- T€
p:8;rtiç:ão id.i,sltinct'a. I-Iouv;e 'tanllbe,m 

conlll1·i:slS'ar.i·o :vaccina-dor e'ln vi-rtude de 
Lei!>,eral. 

A Ilei ipr,ov-iíncial ,de 1874 nãO' revo
gou a de 1838, nl'8oS 3<s loeis do orça
m,ento id'eix,furam de abona'!' .f,u·Uld:o~, pa

ra0 pagamento dos, funcci,ollalriois ,d.o 
diTe:cto.rio. 

P-o r 'uIIIUm o ,·eU1 1877 foi ,su1)!Jrido , .. .. 

o Ins'tituto, mas 'o dire:ctoT·iiQ ·contínu'a 
,a, Iter 'exiflt'encia nonlil1al. Os -,g,eus en1~ 

pregados f-Oiram, ,s;ervi,r :co In o -commis-
slario vacci:nador. FOls's·e -respeit.o ao 
dir-e-ito .ad'qu~ilrido oufav-nr pessoaL o 
_que é ICoe~t-o é Ique PO'f un>... credito 
espledal em 1877 pagou,se o p'e&soal 

j ~. " a.c'.,dl.QO. 

, 

A ,tei do orçamento de '1878 a 1879 
a,u,ctoris.a V;8, a cOIl'tin uação ode'sse pRga
menta, mas não foi sancdolla,da, Da-

I 
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OBRAS PUBLICAS GERAES. 
Estayaorçada em 95:000$000 1'1S. a re
colliltr.u'cção 1(;0 ptalaCio do Go'V'erno, 
,obra 1de IBxclUiS,itva iniciativa. do p.res,i

dente :senador Flor-eucio die Abreu. O 
goyerno ger,a.j .CO'noede'u 20:000$000 rs, 
0omo- -auxiUo. 

A im,po,rtancia Ipolitica de S, Pau'lo, 
o sleu IP'ro.gres:s'Ü e ir-enodim,enlt-os da'VJam~ 

lhe inconte&tavel diN,ito de ,polS$uir 
um 'p'ala:cl'Ü' ,con-dig-ll!(}, ond'e fOls'8,e a ,r,~ 

\!lidencia idosp,r'oo'ident'es' e c'en.tro das 
reipar!tições. 

A Thesouraria Id,e Falrenda nec'oo.si
tava de Ifunc-cionar 'em ~préd:iio -pr-O'pri'O, 
te'llidiO !s,td.o lanç3.!da 'a :pri'ill'e-i.I"8- p'edil'ra 
<to 'ed·ilfidO' nO' dia 7 de Bletemhro de 
1881. O ,go'v,erno geral concedeu.,., 
30:000$000 ,rs. ea obra dEl'V'eria custar 
100:000$000 Ir,s .• ,p,,}}o que Hcou pa
ralYiswda. 

A receita dia Thes'o,u,r.aria de FaZ'Bn-

da ,In> 'em 1880 a 1881 d,e ....... . 
11. 312:997$707 rs. ,e as rem,ess&s li

quidas, para o Theso,u:rü Gera.l lS'ubir,a.m 
, 

a 6.732:04,,1$384 TB. 

'Tal 'repartição nãO' 'podia cnntinulllir 
no :predio em Ique 1818 'achava ·e 111.wiito 

bem lnerecia ins:t,aJlação .alp::r'o:priada. 
F,a:ziam ..... s~e Io;bras ,ai:11lda: no Hosl-

picin Ide Alienados, no val,or de ....... 
50:000$000 m.; ua IPen.t>enci-aria no 
,&lor de 90:000$000 TIS,; na rua ,do 
!&e-nadoir \Flo-r-enc1'o, no v,a;lrnr de' ..... 
100:000$000 'm., iincluhdü ;Q ca;]çame,n
to; no Jardim Publico da Luz, no va-

• 

lor ide 21:884$730 T:S'.; na Hosvedarta 
d'G Imimig.ranteI3-, 'no v,alor d,e'., ..... . 

70:000$000 r,s. 'ex'CiluLdoo ,preç,o do 
terreno; na 'p-onte IdQl G.az:ometrn na 

ca'pita.l, no valor ide r,SI. 37:538$010; 
na 'Ponte do Fer,rão, na c~pi,ta!, no 
valo.rdel6: 691$145 ,rs, 

iO 'Isaueam·ento "la v;arzea ;d,o Ca;rmOl 

preoccup'Üu ~'eriamel1Jt'e a aJttenção ,do 
presi,den te "enadolrFj.or,enci'Ü de 
Abreu. 

-Era ,u'm Id-oIS: maliis im'pol'1ta:rute:s 00-
\SIumptos sanear 'a v:ar.z.ea e m'el'horar o
.j'ei,to ,do Tie·té para ,eyitar as in unda,
e5e:s ., 

No inte.rÍÜir d;a ,pr'o,vin-cia fizeram-g,e 
• 

ubrals no 'valor t(}tal 'ele 426:63SS00U 

TIS. Tiver·am iprefere1l'cia- aIS que .P'odialll 

j'nteoresrsar ao tra.nsito puhlico nos -ceu
trü5, ·pr·()Id·ucto-res. 

ILLUMINAÇÃO PUBLICA. - Torná
l'a-.s'e nec€rSsario THfo,nnar .o 00tHracto 
com a cO'IDp,a.nhia 'd,e Gaz,. no sen tido 

,de !s,er lnais· erfficaz a acçào a.dm1nisitra

tiva slubr'e -o.,S llé'goci'ÜIS' ,ela. illumi-na!;ão. 

A -des'peza conl 8S,S'8- s·ervi.ço :l Ul' ante 

op€:Ti'odo' que- vae. ,de 1.0 de, üll~:'lbl'-o de 

1880 a 31 d-o me,smo mez :d'O anno d'e 
1881, foi de 114:194$277 r,s., com

!pr,ehendtd·os os combus;toT€'S pu-blkos e 
-a- illuminação d-Ors e.difici-os. do gov,e,r-

1100. A provincia auxiUava a i,JIumina

ção doe Campinal3 e Sa.-ntÜ'.3. 

ABASTECIMENTO D' AGUA. As 

obraS' da 'Ca.ntareira eansiUtuialll ·um 
d·O:3 mais imp,ortal1!te.s' lnelhol'an121HDs 

·da c-a-pital TI-OiS ul'tim'os t8l1np-OS e e-m 
brev·e 83tariam eoneluiidas. 

Seriam cQIHocad{)is' 6 'ch-wf.arize,& em 
varios P'Ül1'tos da ca_piltal e 100 valvu

la" 'de in,cen,di-o, A80br,as de exgottos 
não ma·r-chavam, p'or-ém, eOJID o W-BtS
m·o im!.puls'o-. 

FlABThICA DE FERR'O. 
'íl€mido .a f1a;bri-ca do g:Q:v,e.rnrO ge.ra'l, .a 
,provílncia n'wda püdia fazer a l"eS'pe~lt'o; 

e o vilc~-presi-den,te p;8'nsava qU'8 tã.o tm-

\I>ürtante esta.bel-ecim enlo, 

pelo Estado ou entregue a empreza pri
'v:ad-a qu-e o exp,bra(:;1::'0 commercialnlen

te seria util ao s'ervíçü ·pub.hco €I á 
industria particular. O que não podia 

e-f.a continuar no e'Sttaido en1 que se 
achava. 

A fabrii'ca forneceu 207.000 kilo', d,e 
ferrO' em guza e19. 779 kilosem f'e,r
ro hatidÜ', i,slto ao An3,enal -d.a- lV1ari

nha; e 100, 000 ki~os de ferroe.m gu,,,,. 
á &Stra,da ,de Ferro d. PedTü II (E. F. 
C. B.). 

Trabaiha vam 183 p-es'3óa,s. Sua r-e

ceHa de jan-elr.o a junho d·'2' 1881 foi 
,de 31: 7 3 8 $ 7 4 O l'\S'. e a deslp"z:"'-.-d~ 

78:243$602 r,s,. 
OOMPAlNHIA FERRO CARRIL . , 

IS'e'u ",apitla;! ef'a dle 7 O O : O O O $ O O O TS.; a 
'r'''IlJd'a bruta d'e 219: 234 $ 8 9 2 ,re.;O' lu-



1397 

C110 liquido d .e M. 35:000$00,0 TIS.; as 

1lm'has tinOOm aextel1siro de 23.883 
metl1os; d'llramte o anno d,e 1880 a 

1881 tJransipoDtou 1.079,790 p"",,,agei· 
• 

,1'OS , ou 2.958 p'()r dia. 

,EST,RADAS DE FERRO. As Oo'm 
panh·j1a& -de Santos a Jundiahy, l?'au
lista, Ituana., Mogyana, S. Paulo e Rio 
de Janeiro, Sorocaba:na, Rio Claro a 
8. Carlos do Pinhal, Bl'agantina, Matto 
Grosso ·e rama'8iS lPl'l()Segu.iRID ,em SIt}U 

d'elseuvolvim-ent·o r·egUll'aT. -e runcci:ona.-, 
vam s·atiSd'a-c'.oooria.mente, quer na 1P03;rte 
cl€finttivam<m>t€cons,tr,uiodoa, ·quer a-m 
[,odosos S€UlS tTabalhos de pTo!onga
luento, pr,oj.ootos e UQVO!S estudoS!. T<l.

,das ellas aacom-p,anhaViam e fav'Üreciam 
o pr·QlgreSiS'Ü p-r:ovincial . 

COMPANHiIA DE NA VEGAÇÃIO 
FLUVIAlL PAULISTA. Continuava 
cal1l ,p",u~a prOOlper.'d3ld€ a navegação 
(\,o6' r1o" Tieté a- Pi,rodca!>a. 

FUNDO DE ElMANCIPAÇÁO. Fo-
ram Itber[,Gs 382 ,ooc])avos,p,e'!a ,quan

tia 542 :5 60$213 riS.; a nOiva ,quota 
ãootinruda aiS. Paulo e'ra de ....... . 
2·77:858$588 ,m.; pelo fun<lo· d€ emall
ci;p.ação rornm iiba-rtos 794 escra.<vos a

peio" particu,!OlI""" 5.278; exf,~tiam n·a . 
provoi'nci,a 144.443 escravos, ,dos qU''''es 

mas'cuil'in(]& 74. 313 . 
TRlABkLHO LIVRE. SobTe tão 

imlPorta.nte assump[,G <liz.!a 'o vk..,.-pre
sid'6nte: "Este '3.lS/8'um pita, /S'6Uh{)'N~1;, 

m.e rece c es,forço combinado d{)s ,pode
res pub\.ioos e {} ,emprego da;s, forças 
viva;s d ·a naçãO', 'Ü eIlllPrego d.e medidru; 
GHiciaes . ,para ,pJ'olll'over a ·colonisação 
não f ,o-i 1() ,ma-i,SI ace-ntarlo. Os- Is'acrifi.cio.s 
for,am malbaI'at3ldos. 

A inexperiencia e a fraude ifiz-era.m 
consn:mír av,wl!tadas Slo mma.s, p·rovo .... 

canldo ainda riv-a;Ud·ad-elS Ique ·IDl.litO Te

itallid,am.m o mO'Vimento es'ponta,ne'() de 
trabalhado"".". ootrangekoo para o nos
so ,paiz . 

lOs d€S'aceI'tols 'pra,Uc3ldos ,so,b a res
pOIlJs'albllid",a'e d ,a adm~nistração e á 
cu .. ta dos <>of,res 'do EstllKl'o, não po' 
diam 'deixar de inJf.lui·r !para alterar o 
.re&ultado da,s diUgenda.s particularoo', 

i n.c. ~~cq uLiçâo de nov()S agentes -d.~, tra·
I iJa,lha. Os 'qu'e ·teMaram nãO' obs-tante, 

t; rc .. H com as: 'dHficuld:ad,esi vÜ' am mui
tas vez.e.·s luaUogradü seu intento· e o 
i2,e u direito va-cilla.nte. 

Ao mesmo t em po ·a :ause-neia de l-eis 
proficuas c01ltra a. o.ciosida d-e- e os d-e
feHos daiS existentes, ·quanto á +ocacão 
üe ,sarviços, torna·va -diJ:ficn a situação 
d,a ind ustriaagricola. 

Ne'Sit,a5 

e·n·c Q.mi,o~~ 

circumlstancias é digno oe 
o procedimento ,daqueLle's 

. agricultor.er& q·ue , -levados ipela n-eces-si
<l·ad;e i{le br-aoços, não desa.nhnararm na. 

Ílll.proba ta.refa. de ' estabel-ecer o ·tt';?,ba· 

lho livre. 
Ai.ncla hoje, s-enho-res', a la.vo.ura vê~· 

se ü~;otI'alda n·o mei,O" da-s· dHficulda,de'S 
C]u'e a. alSs{)be·f1bram. 

A faHa (1e braços . o depr eeiam e nto 
<io pr.i'l1cipalpr'Gducto· <le ,exportação , 
os i.mlj>ostos e as despezas a té o pon
to doe em,barque , as· ,exaggeradas taxas 
que 'paga o ca.fé :para eutrar e m al
guns mI8Tcad.o:s da Euro-pa, a co:nLCOír~ 

renci'a d'6 gene-ro sd.mHar meu {).S tri~ , 
buta:do, l~e duz R3 va:mtIDgerus da ))ro
ducçã<l' e faz r eceiar pejo fu t u,ro <1<> 

• • paaz. 

Com sema-Jh an,te; ,pempectiva tod"" 
as pre'cauçõ·es isão püu·cas, ·e ·por .me-· 
lhor v·onta,de 'qu,e h(ljja da parte dos 
lavra-do.r-el3 para cer:uos e1npr·eh-en-dirne n
lo's , ·sUas· vem limUald·a,.s as mrui's justas 
a~piraçõels· . 

Actual'menote temUlS neca-""i..J(ljd e Ki·e 
pr.aduzir m uHa; de aperf'eiçoal' o- ·pro-
dueto; limitar as despezas no oj'nterlor 
d·o paiz e ·.p,roluo,ve·r a di.minuição das 
tax ai3', CJ. uas.i lp.roh,ibHiY8Js" 'q we ' dão ao· 
I} o's's'oca:f é nos m er.ea-d os e.s'tr·an gei:ros, 
() -caracter d,e u·ma mercadori·a nociva. 

O tra,haJ'ho '\iv,re e",tá, é veTdad.e, iní
dado ha muito tempo nesta provin
d 'a, e as exemplos de' nucleos be,m 
estabelecidolSpr,0lll'Gvemm a entrwd,a 
de muitolS tra.baLh"'d,or'es, não ohsta,n,te 
a,s causas que tão 'poder,olS'amente con
c-ârrel'am para entor,p€ce'r a IniciaMva. 

U!,Umamente, ~, cousa notavel, de
pois !que o ~ernO' cerceou eertos t'&-
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CUI~SO;S c·o.m que IP,arecia proteger a 
immilgra,çã.'Ú, ella {lelS'envolv,eu--se. Nü 
ultimü triennio, se.gundo' ÜIS dados o,jjfi
ciae,gl f'ÚTll'ecido's -pela repartição em 
San('o,s', entraram 1. 387 immigr,antes. 

A i,n;ternaçãode' immigrant"s ,que se 
fez por ·dfBliber-açã-o d'Ü MinisteriO' do 
Inlp'erio J)l'oduziu o seguinte resultadü, 
2.331. 
Emdiema~da de tr'abalho ehegara'm 

a e'slta. capit-all n'Ü,s Iuezes -d~e outuhrO', 
,novembro e de-Zell1bro do anno findo 

1 . 387 tmllll'i,grantes. 
O 'podoer leogilS,latirvopr{)vineial no 

• 
inte,Y'€IS!38 da. lavoura, ao 111eSmo temp,o 
que evita,va 'o' augn~ento da po,pulaçã-o 
es'orava, pro'Curou auxiliar a :traus,ição 
elo t.rabalbo. 

Como te.stemunhod,e, s'ua solicitude 
re'eordo as Leis 'n.'O' 108 de 25 de abril 
de 1880, n.o 36de 21 de fevereiro e 
123 de 16 de julho' de 1881. 

Esta ultima lei tev,e principio d" 
exe.cuçã.o. nümeando a pre,s-fdel1e'h; p-es,
sõas que ju,lgou com.petente", para 
escolha -e CQIU,pra de ter,ras', 8.;p.rop'ria-1 

das a escolas praticas e nuc1eos agri
colaIS . 

São m·em bros de:slsa
drs, Antonio da Silva 

. -
Cül11l111SISao os 

Prado, Fran-
cis:C'Q Antonio d·e SO'uza Queiroz Filho, 
Rapha8l Ag,uiar Pae.s -d'e B.a-r-ro'se 
Bento Fra.l1cilS'Cü -de P.aula Souza. 

Esta conlnüS'sào, de que faço parte, 

d·eve ser compIeta,da .po'rqu'e dois de 
~e,wS' membros, eleitors deputado·s á 
As'sem bJ.éa Geral, não padrem ter a as
siduidade que o s,erviço requer. 

Gompr"hendendoeu a vantagem que 
pOldia ,provi.r á lavoura, em to-d'ols' os 
ramos, d,e Sua actividade, da execução 
in\nleldiata da;3 -u.I.Umas, duas leis. cita
das, no, qU'8 ·dilSipõe is-obre hOJ3:pedagelll 

e 'col1o'c·açã-o d10ls ilnmig,ranteseurop'HU'S. 

q us. e'spon tane-anl,entePTocu,rarem a 
provinda; consideraLudo qUH- a conC'8:S-
15'&0 d,esses favore:s· póde lll'uitO contri
huir :para. attrahir a -I-mIni'graç2o ,8 
auxiHar a a.cção d{)s' faz,endeiTc-,;;" eX11e

di os' a.CJtos 'd'e 7 e 31 de dezembl'" 
ultimo. 

O 1.0, diz reE,peito á e'clificação do 

predio que deveserv,i<r de hospedaria, 
n0111-ean-d,o uma oommiSisão para eslCo~ 

iha do terr"no de mod'o ,a facilitar o 
levantamento da v'lanta. e r,e;s'pectivo 
orçamento; 

ü 2 .. 0, rtrata de regular 'pl'ovisüria
mente o serviço da immigração. 

Nomeei d:ele'gaodo do Governo da pro
vlnüi1a e Si8U a.uxilia-r no m·esm'o servi

ço o dr. Nicolau de S·o'u~a Queir'o'z, Qu,e 
tem daido ,prrovaos, de dedicaçãd e acti
vidade em tão importante tare·!a. De-
p,o:ns' da expedição d,o' aeto ,eLe 31 de 
dezembro recebi communica.ção, da 
luesma ·data, dOI Minislt-e,rio do Im,perio, 

d'e que o Gürv"rno. Imperial tinha re
s'olvido inte'rnar os' immigrantes q'ue 
che:gas-s:em á Côrt;e, para: pres1erv3.!I -o!s 
dos, rigores da e,staçào calmos'a, J'eco" 
lhendo,os á "a,pital d,eisrta provincia. 

IDs,ta res:o:lução é d~ summa vanta
gem pa,ra a lavoura, mas: nada tem de 
COllilnum com a ex·ecução ,que eu pro
curei da.r á Iei n.o 123 rd'e 16 de 
j li,lho . 

E' u,nl s-erv'iço á parte, >cus.te1adio 
For c,onta dors: ~ü,frels' geraes·. Reca
pitulando a estatistica dos' immigran.tes 
d esd'e no'Veulbro- a de'z'emhro entraram 
1.398, ficaJildo napro,vincia 3.584". 

CATECHESE - Tinha cahido em 
-c01upleto abandono e tornava~se nece'3-

sarja habilitar o governo a procurar () 

concurso de missionarios que reiniciassem 

os trabalhos de catecheso e civilisaçào 
dos indios, 

BANCO DE CREDITO REAL. - A 

I8 de outubro de 1881 lavrou-se contra·· 
cto com o capitalista José Antonio Mo
reira Fl1ho, para a incorporação de um 

h<1.11CO de credito real que auxiliasse a 

lavoura. Eram as seguintes as bases do 
con tracto : 

"1." - Garantia de juros de 7 % ao 
~:1~110 sobre o capital de cinco mil con

tos, limitada ao praso de 30 annos; 
2." - Findo este praso cessará toda e 

qu::tlquer ga'rantia por parte da provin-
• ela' , 

3 .. ' -- O Banco será organisado con·· 

fon11e as leis citadas, respeitando-se as 
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condiçõe s expressas na de n. 145 (pr,)O 
vineial) , de que depende a garantia cf
.iectiva do juro de 7 %. 
-:' 4. a 

- O prasa para incorporação será 
de 12 mezes da data do contracto, e o 
Banco cOll siclerar-se-á incorporado des

de que o contractante- ou a associa-
ção por eIle organisada apresente á ap
.provação do pode'r competente ps res 
pectivos estatutos com as suas acções 
subscriptas, 

5: - A garantia será contada da data 
em que -o Banco iniciar su.as operações." 

. 

EXPOSIÇÃO BRASILEIRA ALLE
MÃ. - Tentativa auspiciosa da provin
cia do Rio Grande do Sul que os pan-
listas. auxiliaram efficazmente. Pelas no-
ticias recebidas sabia-se que os exposi
tores .paulis,ta s obtiveram grande num e . 
ro de premios. O auxilio e!ficaz dos pau

listas a essa exposição foi devido aos 
esiorços e t rabalhos do presidente se
nador Florencio. de Abreu. 

FINANÇAS. - A receita provincial 
de S, Paulo, no exercicio de 1880 a 1881. 
fo .; de 3.520 :594$000; a despeza foi de 
.).300 :898$665 rs,; a importaneia dos cre
ditos especiaes foi de 125 :169$571 rs.; re
sumindo: t ·eceita arre.cadada réis . . . . 
3.520 :994$000; a despeza paga, incluindo 
,os creditos 3.426 :068$236. 

A . receit a para 1882 a 1883 estava or
ç·ada em 3.699 :248$630 rs. e a despe7-a 
em 3.764 :738$882 rs. 

A renda g eral da provincia, que em 
1850 era ' d e 704 :206$143 rs., subiu, em 
1880, alO. 510 :592$000rs.; a renda pro
vincial, qu e em 1850 era de 364 :950$000 
r s., 30 annos depois', em 1880, subiu a 
3.732 :000$000 rs. 

O valor olificial das exportações no 
exercicio de 1878 foi de 40.686 :382$862 

. 
rs. ; e no exercicio de 1880 a 1881 dimi-
nniu de 2.049 :323$858 rs. 

A ,divid·a passiva d·e S . Paulo era de 
, 5.011 :363$220 rs., sendo apenas de réis 
1.000 :000$000 a importancia da divida 
fUltdada . 

Deduzindo. as dividas da estrada Je 
ferro S_ Paulo e R.io de Janeiro, a di
vida fluctuante da provincia reduzia-se 
a 964 :134$540 rs. 

REPARTIÇÕES PUBLICAS. - Exis
t iam as seguintes: - Secretaria do Go
verno, director o dr. Arthur Luiz Cada
vaI; Directoria Geral de' Obras Publicas, 
director o dr. Antonio Candido Rodri
gu es ; In"pectoria Geral da Instrucção 
Publica, sob a direcção do dr. Fra n
cisco Aurelio de Souza Carvalho; e The
souro Provincial, sob a di-recção do dr. 
José Joaquim Cardoso de Mello. 

LOTERIAS. - As loterias do Ypi
ranga e da Côrte concentraram em si a 
somma de 11.000 :000$0000; as da provin
cia tinham distribuído, até 1881, o bene
ficio de 504 :000$000 rs. 

O vice-presidente era conh'ario á s 10-
. -tenas, que nao passavam, em seu enten-

der. de vicio que se apresentava por 
u~a de suas ,fac es l11ais perigosas . 

CONCLUSÃO - São estas as pala
vras, do vice-presidente ao encerrar seu 
relatoria :(. 

U Termino aqui a série de informações 
que vos posso ministrar a respeito dos 
negocias publicos. 

São deficientes , eu conheç-o, e não po· 
dem satisfazer a vossa expectativa j mas 
as espe-ranças que a provincia deposita 
etn seus representantes, não serão po:, 
isto mallogradas. 

A presidencia será solicita em minis-. 

t-rar-vos os esclarecimentos que iorem 
requisitados; vossa experien<:ia e luzes 
supprirão todas as faltas. 

Dou remate, senhores, a este modesto 
trabalho, em' que empenho a sinceridade 
de minhas convicções, fazendo votos 
pela prosperidade de nossa provincia, e 
um appello ao vosso patriotismo.· 

• 
• •• 

BIBLlOOR.APHIA_ - Vide pagllla 
883 quando se tratou pela primeira vez 
do vice-presidente Joaquim Egydio de 
Souza Aranha. 
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Manoel Marcondes de Moura e Costa 
• 

VICE=PRESIDENTE 

( De 7 de Janeiro a 10 de Abril de 1882) 

-----------------------------

• 
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DR .. MA:\OEL 1fARCO.t\DES DE I1IOCRA E COSTA 



MANOEL MARCONDES DE MOl: .. 
RA E COSTA nasceu em Taubaté no 
anno de 1829. Era filho do capitão-mó;' 
Victoriano Moreira da Costa e de d . . 

Marianna Justina de Moura e Costa. 
Fez seus preparatorios no - Co11e

gio D. Pedro II -, r ecebendo o diploma 
de bacharel em letras. 

Cursou a Academia de Direito de São 
Paulo, formando-se em sciencias juridi
cas e sociaes no anno de 1854. Advogou 
em Taubaté e Pindamonhangaba, tendo 
sido · antes juiz municipal de Bananal. 

Em 1860 iniciou sua carreira politica 
como deputado geral supplente. 

Eleito deputado provincial por São 
Paulo fez parte da 15." legislatura 
(1862-1863). Eleito vereador , foi escolhido 
para o luga. de presiden.!e da Cama:'a 
Municipal de Pindamonhangaba. 

Em 1878 teve a nomeação de 4.· vice
presidente da Provincia de S. Paulo, 
exercendo as funcções desse elevado car
go no periodo de 7 de janeiro a 10 de 
abril de 1882, fazendo administração eco
nomica e tolerante, sob o ponto de 
vista partidario. 

No anno seguinte, presidiu pela se
gunda vez o municipio de Pindamonha1'
gaba. Por occasião das vagas aberta;; 
no Senado pelo fa11ecimento do ma,rqu~" 

de S. Vicente e visconde de Carave11as. 
o ilOme do dr. Moura e Costa foi bri
lhantemente votado e incluido na list" 
senatorial, scxtupla. Não logrou, porém. 
ser esçolhido pela corôa. 

Os serviços publicas e sociaes por e11" 
prestados em varias occasiôes, e, _ prin
cipalmente, durante a lUCIa com o Pa
.raguay, foram re~onhecido$ e recom-

pensados pelo Governo Imperial que o 
agraciou com a commenda da Ordem 
da Rosa. O illustre paulista falleceu a 

27 de set.embro de 1888. 

:1< '" 

Passando o poder ao presidente con
selheiro Soare, Brandão, o dr. Moura 
e Costa expoz o es tado dos negociós 
da Província da maneira que se segue. 

ELEIÇÕES. - Correram livre s e na 
melhor ord em. 

TRANQUILLIDADE PUBLICA. -
Era completa em todo o tcrritorio pau

lista. 
Quanto aos crinles o seu apparecimen" 

to não podia ser evitado; mas a estati~
tica apresentava-se fa voravel á cívilisa ... 
ção ; e. para isto ficar patente, bastaria 
conhecer-se a proporção entre .,.crimino
sos e população recenceada, 

ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. -
Tinham sido creadas qua tTO novas co
marcas ainda não providas. 

FORÇA PUBLICA. - A lei vo tada 
para o exercicio de 1881 a 1882 dimin'liu 
o effectivo do Corpo de Permanente.;. 

Tornava-se necessario um quart el para 
alojamento da força provincial. 

PRISõES PUBLICAS. - A Peniten
ciaria da Capital necess itava de certos 

melhoramentos, principalmente daquelles 
que se prendem á regeneração dos cri-

• mlnosos. 
INSTRUCÇÃO PUBLICA. - Estuda-

. -va-se a sua reor.ganlSaçao para o que 
, 

existia uma commissão nomeada pelo 
Governo. O vice-presidente era pela e~-
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tabilidade dos professo;-es', evitando-se 
as suas transferencias sem que fass-e.m 
a bem do serviço publico. Continuava a 
falta de casas para escolas e de mobi
liario para as existentes. 

Na Escola Normal abriram-se concur
sos para provimento das cadeiras. Exis
tiam vagas na Provincia 250 cadeiras de 
instrucção primaria. A proposito disse J 

vice-presidente: 
"Temos necessidade de preparar voca

ções. Existem mais dt 250 cadeiras va
gas, e que figurar,a-m mais de uma vez 
em editaes de concurso. A instrucçãe 
soHre e o povo do interior não póde se .. 
educado. 

Tentei s·ubvencionar professores parti
culares para o ensino dos alumnos po
bres. mas encontrei-me conl a int-erpre'

tação que se tem dado ao regulamento 
da instrucção que rege a especie. 

Entende o dr. inspector das aulas que 
nos lugares onde não houver escolas pu
blicas (palavras textuaes· do artigo do 
regulamento), pode-se dar o recurso da 
subvenção, mas não nos logares onde 
existem cadeiras creadas, e não prov~

das·. Eu prendo-me mais ao espirito ·do 
que á letra da lei. 

O que a lei qu er é diss·eminar a ins
trucção .. porque a cadeira cre(;da e não 
provida não existe de facto, e ';'não exi s
tindo perece a instrucção. 

V. exa. decidirá como lhe parecer me
lhor, mas parece-me que uma subvenção 
bem distribuida, vale mais do que a eco
nomia que resulta das vagas existen teso 

E é preciso attender que o mal pro
gride, porque ao passo que existe tão 
eh!vad6 numero de cadeiras vagas, on
tras vão sendo creadas pela Assembléa, 
que ficarão tambem sem provimento 
porque não estão em melhores condiçõe" 
quer pelo o·rdenado, ·quer pela sua collo
cação. " 

SEMINARIO DA GLORIA. - Con
vinha aproveitar para o magisterio a~~ 

educandas que mostrassem vocação para 

tal carrei ra, O estabelecimento funccio
nava com regularidade. 

INSTITUTO DE EDUCANDOS. - O 
estabelecimento achava-se co11ocado en, 
mau edificio. Funccionavam diversas of
ficinas e ·estava organisada a banda dt' 
musica marcial. 

SAUDE PUBLICA. - O lazareto de 
variolosos da Capital abriu-se no . dia 
8 de dezembw de 1881 e fechou-se a 17 
de março de 1882. Houve 10 variolosos. 
dos quaes falleceram 2. Em Santos de
ram-s e 9 casos de ietire amarelIa, sendo 
1 fatal. 

Em Cananéa manifestou-se uma febre 
de mau caracter que a.ffectou mais de 
300 pes·soas, das quaes falleceram 62, 

CEMITERIOS. Recommendou-se 
que na construcção de _ cemiterios sub
vencionados pelos cofres publicas hou
vesse sempre espaço reservado para 03 

catholicos. 

SOCCORROS PUBLICaS. - A en
chente do Parahyba e de outros rios 
causou grandes estragos. Abriu-se um 
credito de 10 :000$000 rs. para soecorros. 
A enchente foi das maiores de que ha 

• • 
notiCIa. 

OBRAS PUBLICAS . - Estavampa
ralysadas as do Palacio do Governo e 
Thesouraria da Fazenda. 

Apesar de ter a Provincia uma· bôa 
rede de estradas de ferro, a despeza com 
as de rodagem consumia avultada som
ma. T odas as obras eram fiscalisadas 
pela repartição competente. 

A despeza · auctorisada pelo vice-presi
dente subiu · a 161 :900$563rs. Esta~am 
auctorisadas ainda duas importantes 

• 

obras : - est rada para Caldas; e estra-
da para Campos do Jordão. . 

o vice-presiden~e interessou-se viva
mente pelo facil a.ccesso aos· Campos do 
] ordão, cujos terrenos foram explorado. ' 
pelos engénheiros Antonio Candido Ro
drigues, director ger;il das Obras Pu
blicas e Eusebio Steveaux, os quaes apre
sentaram minuciosü relatario acompa-
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nha·do de uma planta de reconhecimen
to topographico da zona que demora en
tre Pindamonhangaba e Campos do J or
dão com a·s altitudes de 540 metros a 

, 

1.850 metros .acima do 'nivel do mar. 

F INANÇAS. - O vice-president e en
tregüu a a,dnlinistração da Provinda, e~~ 

tando os co fr es publicas na seguinte si
tuação: 

Receita - Saldo do mez de março, r5. 

247 :7~!5$375 : entradas até 5 do corren
t e, r,. 8 :768$244. - Total, 256 :563$619 rs. 

Despeza - Pela Caixa rs. 31 :070$712; 
pela, folhas de pagamento, r5. 
39 :518$540. - Total, 70 :589$252.' 

, . , . . 

Saldo, a rober: Em moeda, rs. . ... . . 
18S :974$367; em acções da Companhia 
Itllanil. rs. 1.000 :000$000; ' .111 juros d. 
apolices provinciaes, 660$000. - Total, 
1 . 186 :634$367 rs. 

Caixa de depositos - Apolices gerae, 
e provinciaes, 151 :400$000; acções de 

• 

Companhias, 51 :140$000 rs. ; di nheiro, r5. 
90 :044$360 ; valores, rs. 354$243. - Total, 
292 :938$603 rs . 

• 
1.479 :572$970. 

i LUnnNAçÃO P UBLI CA. - Por 
acto de 26 de janeiro de 1882, nos ter
m os da lei n . 74 ele 17 de junho de 1881. 
iai approvado o regulamento para a fis ·· 
calisação do serviço a gaz na illuminação 
publica e privada da Capital. 

ESTRADA DE FERRO. - Foram ap
provados novos hora rios da Ingleza, 
Paulista . Ituana e Mogyana; bem ass im 
a planta e perfi! do prolongamento da 
Sorocabana, entre Boituva e Tietê. 

COMPANHIA CANTAREIRA E EX · 
GOTTOS. - Foram approvados os r egu
lamentos para taxas de consumo e s ~ r

viço de abastecimen to de agua á Capi
tal. ProTogou-se por mais um an no o 
prazo para c onclusão das obras. 

IMMIGRANTES . - Entraram 2.104; 
tomara·m des tino, 2.029; existiam na 
H.ospedaria 75. 

LOTERIAS. Foi app rovado o pla-

-

no para a ext racção da segunda e ter
ceira loteria em favor do monumen t o do 
Ypir·anga. 

CAES DE SANTOS. - O relatorio 
termina tra tando deste assumpto com as 
seguintes palavras : 

ó/ Como melhoram ento material para ô;I. 
• 

cidade de Santos a factura do cáes com 
os accessorios de qu e tr ata a lei geral 
de 1869, representa o mais importante 
serviço que se póde pres tar ao Commer
cio, á Provincia e á cidade, ainda sob o 
ponto de vist a da sua salubridade. 

T emos dois fins a preencher - fa
cilitaT a ca·rga e descarga, garantir '" 
fisca lisação das rendas adua neiras . 

. 
V. excia. deve saber que quando se 

tratou de contractar essa obra, a As
sembléa pediu pr-eferencia para a Pro' 
vincia, não por especulação, mas no in· 
<:ui to de fazel-a, impondo taxas mui re-

• 

du zidas . O GoveTno Geral a ttendeu e de
pende o co ntrac to de accôrdo no meio 
de reg ular a concessão. 

Muito merecerá v. excia. da Provincia 
se levar a e!feito este beneficio para 
aq uella cidade, que t endo um porto abri
gado, uma doca natural, . se p6de dizer , 
p-re..cisa apenas de um cáes, molh es, pon· 
te s de descarga e armazens. 

T ermino es ta nã-o tão suscinta quan

t-o imperfeita exposição, fazendo since
ros votos para qu e a administração de 
v. excia, seja coroada de exito corres 
ponden te aos seus bons desejos e á con
fi an ça q ue presidiu á bem inspirada es
colha de sua pessoa para tão alto cargo. 

• 

Na resenha dos factos, feita com ver
dade, veja v. excia. o 'desempenho de um 
dever ; na indicação de algumas medida, 
qu e me parecem momentosas, uma prova 
de consideração e a seguran.ça de m e:l 

fraco auxillo. 

D eus guarde a v. excia. 

Pala cio do Governo 
de abril de 1882 . . 

Illmo. e exmo. s·r. 
Francisco de Carvalho 

de S . Paulo, 10 

conselheiro dr. 
Soares Brandão. 
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digno presidente da Provincia de São 
Paulo. - MANOEL MARCONDES DE 
MOURA E COSTA." 

• 

BIBLlOGRAPHIA. - Veja-se Athay
de ,Marcondes. Pindamonhangaba; AI·· 
meida Nogueira. Tradições e Reminiscell
cias, vaI. 9, pago 189. O dr. Moura e 
Cos ta escreveu Relatarias. em virtude 
dos cargos que ex erceu . 

• 

• 
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Luiz Carlos de Assumpção 

VICE=PRESIDENTE 

(De 29 de Março a 4 de Setembro de 1884; de 22 de Junho a 
3 de Agosto de 1889) 

----------------------------------_. ~ -----

• 
• 

• 

• 
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LUIZ CARLOS DE ASSUMPÇÁO 
nasceu a primeiro d e novembro de 1833, 

na cidade de S Paulo, freguezia e pa
rochia de Santa Ephigenia. 

Foram seus paes o dr. Luiz Antonio 

de Assumpção, . paúlista, e d. Rita Ama
lia , catharinense. 

Em 1857 recebeu o grau de bacharel 
em sci'encias jurídicas e socia-es pela Fa- . 
cuIdade d e Direito de S. Paulo. 

Logo ""depois abriu. escriptorio de advo
cacia em L imeira, pas-s-anda -se mais tar
de para a cidade d-e Tieté, onde se esta 
beleceu como lavrador. Iniciou sua vida 

política e pa'rt idaria no antigo partido 
liberal, servin,do os ca,rgos de delegado 

-de polícia, juiz de paz, vereador e depu

ta·do provincial. 
Nomeado vicepresident,..e da provinda 

de S. Paulo teve ensejo de exercer o 
poder por duas vezes: - de 29 de març~ 

a 4 de setembro d e 1884 ; e de 22 de 
junh o a 3 de agosto de 1889. Não teve 
opportunidade de apresentar relatario á 
a ssembléa legisla tiva. 

Quando pela primeira vez esteve -n0 

po·der, a questão abolicio.nist a, que teve 
set1 'de se nlace a 13 de maio de 1888, es· 
tava em seti auge, e, por toda a parte, 

• 

já se sabia que a escravidão tinha seus 

dias contados. 
. Passa ndo a administração _ao presi

dente dr. José Luiz de Almeida Couto, 
o vice-presiden te dr. Luiz Carlos refe
riu-se longamente á agi tação aboli-eio-

nLsta qu e lavrava ' intensamente 
tal e interior da provin<:ia. 

Em D escalvado, Franca, Jahú 

• na capl-

e na ca-

pita1 deram-s e conflictos, aggressões e 
:8-té mortes originadas da questão abo-

I 

lícionista e consequente paixão de ani
mos. 

J á não se queria esperar po·r meios 
legaes a mort e e desapparecimento da 
escravidão; o povo em . massa interes

sara-se pela causa dos escravos; e o re
gimen do trabalho livre triumpharia em 

breve. 
Era a opinião g era l que se erguia para 

obter dos poderes constitucionaes a sa
tisfação de seus desejos. Nesta emer
gencia, cheia de difficuldades e delica· 
dezas, o vice-presidente houve-se com 

habilidade: - cumpriu a lei sem renun·· ' 
ciar· aos seus sentimentos liber'aes e abo
licionistas. 

R eferem os ·chronistas do t-etilpo, que 
o dr. Lu.iz Carlos mandava declarar li
vres, no acto do baptismo, os filhos de 
seus e·seravos; e que, muito antes da lei 
aurea, libe rtara todos 5-0 seus ese:ravos 
maiores de cincoen ta annos (50). 

D eputado PTovincial, a sua palavra im~ 
pr essionava sempre que se fazia ouvir 
a proposito dos a ltos negocias provin
ciaes. D otado de in telligencia clara, de 
uma prohidade exemplar, o dr. Luiz Car
los possuia aquel1e dom precioso que· se 
chama o bom senso equilibrado . 

Era por 
. 

só pelos 

isso ouvido 
• seus amlgos 

e acatado não 
politicos, .os li-

beraes, como .pelos seus antagonistas, 05 • • 

conservadores e· republica nos . 
P r oclamada a Republica, o dr. -Luiz 

Carlos re tirou-se do scenario poittico, 
embora t ivesse acceito o novo · rcgimen. 

FalIeceu .e foi sepultado na cidaele de 
Tieté, no dia 20 de novembro de 1912 . 

Sua descendencia é numerosa.-; c sr:a 
. memoria -respeitada por torJos qt:(iljtO:~ 
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o conheceram pessoalmente ou por seuS 

actos c noticia . 

• 
,~ * 

Ao ~ntr egar a administração ao 47." 

presidente , dr. Luiz de Alm eida Cout o, 

o vice-presidente dr. Luiz Carlos de A s
sum.pção apresentou minucioso yelatorio 
sobre a situação dos negocios publ ico.'i 

paulist as, relatario do qual se fez o rc' 

sumo seguinte: 
TRANQUILLIDADE PUBLICA. -

Dera m-se graves factos isolados,· porém, 
de modo que se não podia dizer que a 

ordem geral tiv esse soffr ido abalo ge

neralisado. 
D escalvado, Franca, Jahú, B otucatú e 

S . Paulo, foram as localidades em qu e 
• 

se deram aque!!es graves factos, todos 
consequentes ás luctas pela causa abo

licionis ta. 
Na capital as fugas de escravos re

petiam-se diariamente, por ass im dizer , 

e em grande numero. Ei s um documen· 

to da época : 
"N. 67 - Secretaria da policia da 

provincia de São Paulo, em 27 de agost e, 

de 1884. 
I!!mo. e eXIDo. sr . 
Tendo hontcm encerrado um do s .in

queritos policiaes, instaurados a propo~ 

sito das ultimas occurrencias da fregue

zia do Braz, e, dos respectivos autos 
feit o reme ssa ao dr. juiz ele di'reito do 
1.0 district o criminal, desem pf;"nha ndo-me 

,do compromisso, anteriormente tomado, 
em meu oflic io de 22 do corrente , sob 

n,O 60, passo a dar conta a v. excia. dos 
resultados no m es mo colhido. 

O inqu erito a qu e me refiro foi aber
to a proposita, unicamente, do roubo á 
mã o a rmada, de um a escrava de Silverio 
Rodrig ues Jar dão Junior; em o dia 19 

do corrente mez, enl um dos bairros des· 
ta cida de, á rua do Hyppodromo, e nes -

. . . , 
t emunhas; 

vão sendo in.qaeri<la s as tes
como, porém. algum,as dellas 

referissem- se a um outro delicto .de 
igual natureza, de qu e {oi vic t ima -o de 
Joã o Pinto de Castr o, juiz ele dir ei to 011 
comarca da Limeira, em dias de junho 

ou julho ultimo, no Joga r denominado 
• 

H Perdizes ", tarn bem pr ox imo des ta Cl-

dade, para elle , tambe m, en caminhei as 
minhas pes'quisas, cOl1 seguüldo que fi, 
cassenl , a :,meu .. iê r, suH i,ci·ent,.emen te 

provado nã o só aquel1cs delictos , com o 
ainda que foram e!les perpetrados por 
grupos de pessoas arma das , á cuj a fr en
te se acharam José Vi!!a-M aria , Felic ia 

no Bicudo e o portuguez João Ferreira: 
" nã o t endo, infeli zmente, alcançado pro· 

var quaes os seus companheiros de de·· 
licto, a alguns dos quaes referia-se um a 
ou outra das 13 test emunh as qu e ou v~, 
não tendo conseguido q ue . acerca dcl-

. 
les, depuzessem duas contestes, 

Ainda não tinha eu t erminado o in

querito, o que t encion ava fazer no día 
25, para no dia immediato requisitar do 
r es,pectivo juiz a prisão preventiva dos 
indiciados, cuja crimin al idade 
vada, quando naque!! e elia , 

iicou pr o

tendo ha' 
vido uma scena de aggressão na í regl! e
zia do Braz, entre José Vil1a Maria, en·· 
contra-do armado de revolver e faca, e 
José de Vasconcellos, em quem não se 
encontrou arma algum a , fo ram ambof-, 

conduzidos á est;.tção do Braz, a <tual 

acudiram immcdiatamente lT1divid'.IO .~ ar-

. mados de pau, que foram dispo" ,); pda 

fo rça a!li destacada. 
Desconfiado o sub-delegado oI e polic ia 

da rreguezia do Braz de q u·alquer oc 

currencia desagradavel, da!!; conduziu á 
-minha presença oS dois i-ndividuo.s supra , 
referid os, aos quaes ouvi, não resultando 
de suas declarações que tivesse' havid o 
crime algum em que caiba a acção pu 

blica, á não ser o de uso de armas de
fe sas prati cado por Vi!!a Maria. 

Este individuo exprimiu-se, ante rnim 
. 

de modo tal, com relação ás oc('.urren ~ 

cias do Braz, - fez taes manifestações 
acerc·a· do que entende p or abolicionismo 

e a ssumiu tão francaI1J.ente a responsa-
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bilidadt dos delictos, cuj a prova colhi .. 
que írnmediatamente compreh endi que a 

sua permanencia na freguezia de sua r e-
sidcncia é um perigo 
quill idade publica. 

Comprehendendo o 
r espollsabilidadç e do 
rnelhante emergtncia, 

, 
e am eaça a tran-

alcance ' de minb,1 

m eu dever em se·· 

não h esi tei um só 
in stante. Im mediatamente remetti o in
Qu erito QU ê estava Dfocedendo ao ri, ' , 

juiz · de direito ·do 1.0 districto criminal. 

delle requisit ei, em oHicio, a prisão pre' 
ven tiva de Villa Maria, Bicudo e J oão 
Ferreira. como indicados em crime de 
roubo de escr·avos, e attendendo aqueHe 
juiz á minha r equisição, assim decret ou. 

Na occas ião em que chegou o manda do 
de pri são achava- se nesta secretaria, á 
meu chamado, afim de ser interrogado, 
João Ferreira, ao qual, bem como a Villa 
Maria, foi dada a respectiva voz de pr.i
são, efíectuando- se a de Feli ciano Bi
cudo. ainda nesta secretada, pelo mesmo 
m odo, cerca de duas horas depois. 

N ã o houve absolutament e occu rrencia 
alguma desag1'adavel, quer no acto das 
prisões, quer na conducção dos indicia" 
dos á cadeia publica; com tudo tomei 

. . 
toda s as medidas preven~ivas, em ordem 
á ser em reprimidos quaesquer di-sturbiõs 

• 
qu e surgi ssem. 

Tenho, po.rém ) a satisfação de com

municar a v. excÍa. qu e naquelle dia e 
noites subseque n tes nada tem aconteci
do de anormal téndo a cidade e seus 
suburbios pe·rma.necido em perfeita paz" 

Nenhuma agitação houve nas ruas, não 
'se formaram gru·pos qu e manifestassem 
\ju e1' a pprovação quer re provação do 

acto. 

Como já fiz v er a v. excia., não acre · 

dito Que apesar da medida tomada e da 

acertada demissão do sub-delegado J osé 
de Almeida Cabral, que resu'ltou .do in
querito fica r proVlado, estava em in ti
nlidaqe com os desordeiros, como que 

pactuando com eUes , cessem esses cri

mes de furtos de escravos, que, em nome 

de um fa lso abolicionismo, se têm dado 

em larga escala nesta capit<l!l. 
Do dia 20 do .cor.rente, até hoje, tenho 

communicação de h av erem sido seduzi
dos para fugirenl e effectivam ente fu
giram os seguintes es·cr.avos: - Onze 

pertencentes a Silverio Rodrigues Jor
dão Junior e sua mãe, quatro chegados 

ante-hontem, vindo de Campinas, dois 
pertencentes a Manoel de Queiroz e dois 
a d. Maria Benedicta da Silva Prado, 
não sendo diHicil enchergar ·nessas eva
.,óes o p1'oducto de falsas idoos de abo
licionismo, ás ela'ras, pregadas ' por al
guns. 

O qu e é certo é, qu e os escravos as· 
s im fugidos não apparecem senão quan
do seus s·enhores os alforriam, condicio
n:a-lmente, em termos impostos, e em 
que a vontade do .libertante não entra 
nem em parte ·rninima, segu ndo é pt:

blico, como .t-a..mb em o é que existem 

nas immediações da Capital, sitios em 
que se h omisiam os evadidos, e que por 

emquanto desconh eço. 

Deus guarde a V. E xcia. 
IlImo. e Exmo. sr . dr. Luiz Carlos d e 

A'ssum~ção, M. D . vice-presidente da 
• • 

prOVlnCI·a. 

O chefe de policia, ANTONIO AR
NALDO DE OLIV:eIRA." 

HYGIENE PUBLICA. - O governo 
tomara medidas afim de evitar O appa
recimento em San tos ' do cholera6 morbus, 
Que grassava em cidades do Medite1'ra· 

neo. 
ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. -

Existiam 44 comarcas todas providas de 
juizes de direito. 

As novas, Espirito Santo, Rio Novo, 
S. J oãü B.aptista do Rio Verde, Cunha, 
Parana,panema, SMlta Cruz dü Rio Par· 
do e S ilveiras, ainda não estavam c1as
sificada~ . Feita a classificação o nume· 
1'0 de comarcas installadas seria de 51. 
Os termos eram 81, dos quaes 18 reuni
dos e 63 com juizes letrados. 

O de. mais recente creação ' era o de: 
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S":'ra :-J'eg ra (Acto de 16 de maio de 
1884) . 

O corp o àe jurados na p rov íncia çom~ 

punha-s e ele 9.809. O jury julgou 316 

processos, compr ehe ndc ndo 367 reu s. Fo· 
r a l11 condemnados 109 e absolvidos 258. 

A estatíst ica co'rrespoudente ao anno 
d e 1882 c o ublicacla no rc ía t orj ;) de 188'-1 

• 

é bastante minuciosa não .só quanto ao 
crime t mas tambem ao civel e com·mer

eiaI. 
INSTRUCÇAO PUBLICA. - Deu-s e 

apena.s movimento de nom eações e· d e
missões d e inspecto.res, preenchimento 
d e ~adeiras. No mais, n enhu'm;a altcra~ 
-ç.·o . 

lVfandou -se adop t~r nas escola s. pr ima
ria.~ a arithmetic:a elem-entar d.e' Condor~ 
cet e a anthologia da lingua portugueza 

de ' João Alves Mendes da Silva. 
SEMINARIO DA GLORIA. - As va

gas que se dessem seriam preenchidas nos ' 
termos da lei provincial n. 69 de 19 de 
abril de 1872, e em virtude de ordem 
presidencial. 

LYCEU DE ARTES E OFFICIOS. - 
Foi-lhe entregue o auxilio de 4 :000$000 .. 
relS . 

BOLICIA. - O vice-presidente eon · 
lessou sua gratidão aos drs. AntonIO Ar .. 
naldo de Oliveira e Vicente Mamede de 
Freitas qu e lhe prestaram serviços enfiO 

chefes dr. policia d a provincia. 
FORÇA PUBLICA. - Compunha-,e 

do - Corpo Policiai Permanente -
Companhia de Urbanos - Secção de 
Bombeiros - e Policia Local. 

ALISTAMENTOMJUT AR. - Ape
. sar de todas as pr·ovidencias cabiveis ', o 

serviço de a lista-mento .mili tar continua':' 
va a -ser mal feito. 

GUARDA NACIONAL. - Continua
va no mesmo estado de s·enipre, isto é, 
sem prestar serviços e sem orga-nisaçã'Ú 
alguma. 

SERVIÇO DE IMMIGRAÇAO. - Du' 
rante os mezes de abril a Junho entra .. 
ram 2.032 immigrantes, sendo 1.007 ita-

• 

lianos e 804 port uguezes. Na. Capital ü 
Cilram 380, -para o jnte rio r seguiram os. · 

d-emais. 
COMPAl\HIA CANTAREmA E EX

GOTTOS . - Tiveraprorogação de tn" 
mezt:~ para co nclu são de .suas obra-s. 

As duvidas su rgida s a proposito de 
• 

clau'sulas esta·vam send o ebcidadas e des '-
apparecer iam Jogo que o se rviço da conr 

panhia se normalisass e. 
LEIS NÃO SANCCIONADAS. -

Foram cinco. 
ESTRADAS DE FERRO. - A Sra

gantina te. ve a sua ultimá secção in.au· 
gu rada 110 dia 15 de agosto de 1884, e o 
r elatorio a eUa se refere longa m en te . 

A Paulista e Mogyana prosegu'iam nor

malm ente em seus serviços e d e:senvol-' 

vim ento. 
, A Ituana luctava com sérios embaraço!: 
financeiros mas o gov erno a au xHiou. 

com o era ,possivel, pois bem c0111pr('h~n

dia n ão ,ser possive1 deixar a emp resa 
, , 

entregue so a sua -pouca sorte. 
A Soro cabana progredia. 
ILLJ'MINAÇÃO PUB LICA DA CA

PITAL. - Duran t e a vice-preside·nci .. 
do dr. Lujz Carl os 'hou've o al.lgm en to de 
222 combustor,es de gaz n a~s diversas rua s 
c p raça s. 

COMPANHIAS . DE CARRIS DE 
FERRO DA CAPITAL A SANTO 

• 

AMARO. - E sperava-se muito dos re-
sL1ltados .praticas desta companhia. 

ELEIÇOES. - Realisaram-se diversas. 
de vereadores 'e juizes de paz. 

RESIDENCIA DOS PRESIDENTES. 
- Estando o palacio em condições de' 

• • 

ser a residencia presidf':ndal, fnr~..m en-
t regue,s as chaves do predio' em qth·. ;p~

teriormente moravam os presidentes: 

A proprietaria, porém, não as recebeu, 
e reCOT·reU para o governo imp'erial da 
resolução do vice-presidente. ... 

DEPOSITO DE POLVORA. - Fái 
mudado para logar mais "fastado. O 
novo edilicio estava numa quadra do •. 
terrenos da Chacara da Gloria . 
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O" vice -presidente encerrou o seu rela
torio com palavras de saudação e votos 
de · bom governo ao presidente dr. Al
meida Couto. a quem transiJl.ittiu o po' 
d er em 4 de setembro de 1884. Na sua 
segunda vice~presidencia houve simples 
t:ransrnissãode poderes. 

• 

----

• 

• 

• 

• 

• 

, 

• • 

* 
• • 

BIBLlOGRAPHIA. - J. J. Ribeiro, 
Chronologia Paulista; Almeida Nogueira, 
Tradições c Reminiscenc.ias. 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

--- --

• 

• 
• 

, 

• 

.. . 

• 
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Francisco Antonio de Souza Queiroz 
. Filho 

VICE=PRESIDENTE 

(De 18 de Maio a 2 de Setembro de 1885; 
de 21 a 22 de J .unho de 1889) 

• 

• 

• 

• 



DR. FRAKCISCO ANTOKIO DE SOCZA QCEIROZ F ILHO 
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FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA 
QUEIROZ FILHO nasceu na capital de 
S. Paulo a 22 de julho de 1834. Era fi
lho dos barões de Souza Queiroz (Fran
cisco Antonio de Souza Queiroz e d. 
Antonia Euphrosina Vergueiro). 

Feitos seus estudos secundarias, ma
triculou-se na Faculd.ade de Direito de 
S. Paulo da qual recebeu o grau de ba
charel em sciencias juridicas e sociaes, 
em 1857. 

Pertencente a uma da-s fi,ais impor
tantes e ricas familias -paulistas, o dr 
Souza Queiroz Filho não exerceu a pro
fissão de advogado; consagrou*se, po
rém, á industria agricola, explorando, no 
município de Campinas, importante fa
zenda de café. 

Homem intelligente, prudente e crite
rioso e de maneiras muito distinctas, era 
natural 'que adquirisse prestigio nos 
meios sociaes de suas relações. 

Filiado ao partido liberal, foi eleito 
deputado pmvincial pelo terceiro distri
cto da pr.ovíncia de S. Paulo, na 16,
legislatura, 1864 a 1865, pela primeira 
vez. 

Proseguindo em sua carreira politica 
foi tambem deputado á Assembléa Ge
ral (1881 a 1883) e nomeado um dos 
vice~presidentes da iProv<lncia de São 
Paulo, estando por duas vezes á testa 
d" administração: a primeira vez de 18 
de maio a 2 de setembro de 1885, quan
do recebeu o governo do presidente dr. 
José Luiz de Almeida Couto e o trans~ 
miltiu ao vice-presidente dr. Elias An
tonio Pacheoo e Chave.s; a segunda; 
quando recebeu o governo do dr. José 
Vieira Couto de Magalhães e o trans-

mittiu ao vice-presidente dr. Luiz Carlos 
de Assumpção. 

Proclamada a R epubIica, retirou-se da 
vida publica e ent-'egou-se completamen
te aos seus negocirls, que eram avultados, 
e a obras de caridade. 

Foi director do Banco do Commercio 
e Indllstria de S. Paulo; e da Compa
nhia Paulista de Est·radas de Ferro. 

Tinha o titulo· de moço fidalgo da 
Casa Imperial e era condecorado com 
a commenda da Corôa da Italia. 

Foi provedor da Santa Casa de Mise
ricordia da cidade de S. Paulo, cargo 
qu.e exerceu por largos anuos com muito 
zelo e grande dedicação. 

O dr. Francisco Antonio de Souza 
Queiroz Filho foi um desses typos que 
representam as qualidades basicas da $0" 

ciedade em que nascem, crescem' e des
envolvem-se. 

InteIligente, trabalhador, honrado • 
bom, o vice-'presidente era tambem um 
hom-em captivante pelo esmero de sua, 
apresent.ação, pela sua palavra fadl. pon
derada e attrahente, e pela elevação de 
,seus pensamentos e acções. 

Espirito conciHador, tolera-nte, respei
tando as crenças e as ideias alheias, elIe 
sabia manter e impor as suas propriac;, . -sem empregar outros melOS, que nao 
fossem os aconselhados pela mais fina , 

edu-cação. 
Typo de bondade, homem dotado do 

uma probidade límpida e transparente, 
de um caracter puro e sem jaça, o dr. 
Souza Qu·eiroz deixou na sociedade pau' 
lista lembrança imperecivel da sua fi
gura forte, bôa e honrada. 

Elle, descendente de uma nobre fami-
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lia, ,S,Qube aprjmorar, com o estudo, pra~ 

tica de acções bôas e conducta illibada, 
aquella s al tas qualidades que são o patri

Inonio moral das gerações paulistas. Por 

occasião do seu fallecimento o Estado 
de S. Paulo em sua edição de 31 de 

. 
julho de 1917 publicou sentido necrolo-
gio sobre o dr. Souza Q ueiroz Filho. 

p es tacamos os seguint es t r echos: 

, 

"Sua existencia foi um padrão de 
ensinamentos, de virtu'des, de tra 

ba IhD e de dedicação á pobreza da 
qual ioi um dos mais abnegados pro
tectores. 

Espirito ilIu strado, de uma lhane
za e trato pouco communs, bondoso 
em extremo, prób-o, na inteira acce
pção d-o vocabulo, taes e ram os pre· 
dícados do extincto, graças aos quaes 
formou o am bien te de sy mpathia, de 
popularidade e veneração em que vi-

• 
Vi a . 

Era neto do senado'f Vergueiro e 

do bdgadeiro Luiz An tonio; e no 
l m perio teve as honras de moço-fia 
dalgo da Casa Imperial. 
· A sua intransigencia em materia 

de principia s politicos fez com que 
deixasse a politica, logo após a pro
clamação da Republica, elle que 
fô ra um dos baluartes do partido 
liberal, Iseu chefe influ ente, ·i epu· 
tadoprovincial e geral em varias le~ 

gi slaturas e vice-president e da . p ro ~ 

vincia de S. Paulo nos annos de 
1895 a 1889, 

int er.ior, da'S qua es era socio bene
mer,ito. 

O venerando cavalheiro, que ha 
tempos se achava enfermo, ha dias 
regr essára· do Guarujá, onde fôra 
procurar alliviD para os males que 
o aff1igiam. 

Expirou ao meio dia, cercado de 
membros da familia e de seus ami-

• • gos mtImas. 
Era director do Banco Commerdo 

e Indus tria de S. Paulo, director da 
. . 

Companhia Paulista de Estradas de 
Ferro, e tinha seu nome ligado a 
varias empresas deste Estado. 

Possuia a commenda da Corôa da 
Italia, que lhe fôra conferida pelo 

. 
governo daquelle paiz, em attenção 
aos serviços pres t ados pelo extincto 
á cDlonia domicili ada em São Paulo, 

Era formado em Direito pela Fa
culdade de São Paulo e fazia parte 
da turma de 1857 " , 

Os seus restos mortaes repousam no 
cemiterio da Consolação, na capita1 pau
lista. 

• 
* • 

Do relator io com qu e o v.ice-presiden
te, em ex ercido, dr, F r ancisco Antonio 
de Souza Queiroz Filho pasSDU a ad
ministraçã o ao vice-pr esidente, dr. Elias 
Antonio P acheco - e Chaves, consta o 
estadD dos negocias publicas da 'pro-

• • 

vmela. , 
• 

· Proclamada a Republica , entregou' INSTRUCÇAO PUBLICA - Foram 
se á lavoura e RQS n egocios , dando eleitos os membros dos conselhQs mu~ 

en t ão expansã o á sua granrlc. ca 
pa cida-de de trabalho, sem se csq u~: 

cer de procurar lenir o soffrimentn 
alheio com uma dedicação St'rH !i-. . 

mites. 
Prestou a.ss'ignalados &.erviçDs ,', 

Santa Casa de Misericordia, de q,lC 
. 
f.oi provedor: ,.durante longos anno .:; , 
ca,go que ainda. desempenhava ; e 
auxiliou casas pias de S , Paulo e do 

. , 
llIClp aeS 

director. 
e bem 

, 
a ssim os do conselho 

Foram eleitos pelos conselhos muni
cipaes os drs.: Anton io Manoel B ueno 
de Andra da ; Bra silio A ugus to Macha
do de Ohveira; . Vicente Mamede de 
Freitas ; F ranciscO. . Rangel Pestana; Ma-
noel José' da Lapa Trancoso. . .. 

Eleitos pelos directores e directoras , 

de ·collegios e escolas privadas e pef05 
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professores e professora s particular,;s. 

os drs.: José Vicente de Àzevedo e Ma 
noel Alvaro de Souza Sá Vianna. Pelas 

. 
:;.professoras e professores publicos fo· 

ram eleitos os STS. Thomaz Paulo do 

Bom Successo Ga lha-rdo e dI'. João An
t onio de Oliveira Campos: 

A es t es dois ultimos o vice~presidente 

não expediu diploma, por julgaI-os in
com-pativeis , vist o ser em professores pu

blicas em exercicio. 
Desempenhava o cargo de director ela 

Instrucção Publica o conselheiro J oa
quirn Ignacio Ramalho, : o qual, tendo 
solicitad,o e~oneração, foi substituido 

pelo d r. Arthur Cesar Gu'marães. 
E SCOLA NORMAL. - Regida pelo 

regulam ento de '30 de junl!o de 1880, 
contjnuav:a a funccionar regularment e .. 
. NATURALISAÇAO, ~ Foram con

cedi-das 47 cartas de naturalisação, sen
do: alIemães , 19; po rtugu ezes, 15; aus
ü-ia-cos, 5 ; it.alian<>s, 4; - hespanhóes, 2; 

• 

suisso, 1; francez, 1. 
TRANQUILLIDADE PUBLICA. 

Continuava c-ompleta em toda a provin

cia, Quanto á ' segurança individual o 
vice-presidente sentia não poder dizer o 
m esmo, pois que se deram crimes que 
pe rturbara.m ~s re lações jurídicas das 
familia s e da sociedade. Houve 18 ho" 
núci-dios, 1 tentativa de mor te, 8 feri-

• • 

m entos e 1 rapto. 
E m Itupeva, município de Jundiahy, 

for mou-se um quilombo de escravos fu
gidos, em ,numero superio'r a 20, qu e 
assaltavam os transeunfes e praticavam 
depredações. Seguiu para alli uma forç a 
de 16 praças e 1 official. O quilombo foi 

,arrasado e queima'do, nã-o tendo sido en
contrados os escra vos. 
,. B"ouve, outros . ~uilombos que fora m 

egualmente bat id.os e destr.uid.os, ficando 
normaHsada a situaçã-o no referido mu':' 

• • 
• • • 

niCJplO. 

Enl Pindamonh angaba appareceu um 
• 

band.o de ciganos, cer<:a de 80, send.o 
dispersos pela força de p.olida . que lhes 
foi ao encalço e os dispersou. Fora·m 

capturados 23 criminosos e 27 deserto
res. 

Na ca·pital não houve qual-q uer incen

dia que tomasse p'roporções serias. 
Em Santos houve, porém, um de gran,;, 

des proporções. 
SAUDE PUBLICA. - Tanto a capi

tal -como o interior não foran1 attin .. 
gidos por qualquer epidemia. 

DIVISA0 JUDICIARIA E ADMI
NISTRATIVA. - Existiam 59 comarcas, 
send o 47 com juizes de direito e 12 não 
class ificados; 84 termos, sendo 66 com 
juizes letrados e 15 ' reunid.os; 1 Tribu
nal de Relação. 

F ORÇA POLICIAL. - Compunha-se 
do Corpo Policial Permanente, Compa
nhia de Urbanos da capital, Secção de 
Bombeiros da capital e Policia Local. 

ALISTAMENTO MILITAR. - Con
tinuavam as diff icu lda-des para o alista
mento militar, pelo que os serviços delle 
de pendentes eram sem resultado . 

ESTATISTICA. - Proseguiam com 
regularidade a estatistica judiciaria e ~ 

da populaçã.o escrava. 
ELEMENTO SERVIL. - De 15 de 

maio até 2 de setembro de 1885 foram 
. -libertados pelo fundo de emallClpaçao 

189 esc ravo s, pela quant ia de r-éi s ... 

112 :820$075. 
IM MIGRAÇAO. - . O vice-presidente 

julgava que o a ssumpto merecia os mai~ 
serios cuidados, pois que -o im migrante 
era elem ent o indispensa-vel na trap.sfor
mação do trabalho, que· se operava. 

De 19 de ma io a 22 de agosto de 
1885, a provincia pagou 43 :611$000 rs . 
por despezas com a introducçã.o de im-: 
migrant es. Os nucleos coloniaes exist ert,~ 

tes continuavam a desenvolver-se. , 
OBRAS PUBLICAS MILITARES. --, . . 

Fo ram 'pequ enas as executadas sob a di
'"ecção d.o major de engenheiros Alfredo 
Ernes to e Jacques Ouriques. 

,oBRAS . P U BLIC AS. - Durante a 
sua administração, o vice-presidente ' dis
pendeu 121 :002$896 rs., · te11<I.o sido a 
maior na im po r tan cia de 16 :003$120 r3. 

• 
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com a construcção de 80 casas para 
-c-ulonos na fazenda das Cannas , em Lo· 
rena. 

FINANÇAS. - A situação economica 
não soffreu alteração. sensivel durante 
a administração do vice-president e. P elo 
quadro seguinte vê- se o estado do T he-
50U1'O Provin cial: 

. 
Foranl abertos creditas supplemellta· 

res na importancia de 132 ;060$000 rs.; 
e espeeiaes no valor ... ' 1e 67 ;000$000 rs. 

CARRIS DE FERRO DA CAPITAL 
A SANTO AMARO - Proseguiam o, 
trabalhos de prolongamento desta Com
panhia. 

LINHA DE BONDES DO PORTO 
DO ELYSEO A' VILLA DE LENÇOES 
- Ainda não tinham sido apTesen ta-d~:

as plantas des·sa projectada linha. 
AClUAS E EXGOTTOS. - A Com·· 

. 
panhia· Cantareira funcdonava regular· 
mente; e o vice-presidente mandou es·· 

tender as linhas de exgotto na alameda 
do Triumpho, estando já auctorisac1o an
teriormente egual beneficio na Travessa 
do Seminario e na rua Dl". J Dão Theo
dor<l. 

LOT.ERIAS PROVINCIAES. - Foi 
approva·do novo pláno. 

ILLUMINAÇAO A GAZ. - Fazia-se 
regularmente o serviço da Capital. 

MONUMENTO DO YPIRANGA. -
No dia 21 de abril de 1885, tiveram ' ini-. 
cio as obras do mon.umento, devendo 
terminar em 31) meze's. Elsta;v·a 'para 

• • 

breve a extraeção da lot eria em bene' 
ficio dessas obras. 

ESTRADAS DE FERRO. - As Com
panhias Bragantlna, Ituana, Ramal Fer· 
reo do Rio Pardo, Sorocabana, Rio Cla
ro e Mogyana prose.guiam regularmen te 
no desenvolvimento de suas linha s ~ 

con strucções. 
CONTRACTOS. - O vice-preside n te 

cont ractou cOlp a Linha de Bondes de 
San tos aS. Vicente a substituição da 
tracção animada pOT tracção a v-apor; 
com a Companhia Canis de Ferro de 
São Paulo a Santo Amaro, um rama! 
que de ViIla Marianna fosse ao Mata
douro Municipal. 

PORTO DE SANTOS - Estavam 
sendo cha'mados novamente CQ·ncorren
t es para as obras do cáes. 

HOSPTCIO DE ALIENADOS. - O 
movimento no período desta vice-presi
deneia foi de 278 enfermos, dos qua es 86 
era·m mulheres.', Foi nomeado mais um 
medico e nada oecar·reu de notavel na-

• 

quella casa de saude. O h<lspicio, no p e-
riod<l de janeiro à junho de 1885, gastou 
24 ;030$058 rs. 

CONCLUSÃ!O. - Encerrando o seu 
-re lataria o vice- presiden te ' apresentou o 
movimento da Thesouraria de Fazenda 
constan te dos quadros abaixo: 

Achava-se á frente da Secretaria do 
Governo o dr. Daniel Augusto Machado; 
e o pe'ssoal sob sua direcção era o mes
mo dos Quadros anteriores. Foranl em 
resumo estas as inf.ormações que pres- ' 
tou o vice-presidt".:nte a.o deixar o go~ 

verno. 
Da segunda vez que O dr. Souza Quei

roz Filho exerceu a vice-presidencia 
nada consta, nem podia constar, por

. quanto elle esteve n<l poder 24 horas 
apenas. 

• 
• * 

BIBLlOORAPHIA. - Vêr jornaes ao 
tempo do seu fallecimento; Almeida No
gueira, T1"adições e -reminiscencias, vot. 
7. ' pagina 180. Não consta a existenda 
de t rabalhos \iterarios do vice-presidente . • 
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(D.e 2 de Setembro a 19 de Outubro de 1885; 
de 28 de Junho a 5 de Julho de 1887) 
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ELIAS ANTONIO PACHECO E 
CHA VES nasceu na · cidade de Itú, São 
Paulo, a 28 de maio de 1842, filho de 
Francisco Miguel Bueno Chaves, antigo ' 
negociante na praça de Santos, e de rl. 

Antonia Faus ta Pacheco Jordão. 
• 

Estudou p reparatorios na capital da 
pr-ovincia de S. Paulo, recebendo o gra~l 
de bacharel em soiencias juridicas e 5 0 -

ciaes pela fa'cu,ldade de di reito da me:;
ma cidade, em 1865 . 

Diplomado. regressou para Itú, onu.;' 

abriu es-criptorio de advocacia. Exerceu 
depois o cargo de juiz municipal e de 

orphãos do termo e coma'rca da capital. 
Fil~tlo ao :pa1r1tido -conservador; foi 

eleito de'putado provincial em 1874; l', 

no anno seguinte, por decreto de 20 de 
ú_ovembro, nomeado chefe de po1icia da 
provincia de S. Paulo, se rvindo com o 
pres:idente dr. Se-bastião José Perei1'a. 

E m 1881, o e·leitorado da capital o ele

g eu vereador; e .!!lle muito se esforçou 
pejos melh oram entos e embellezamento 

da cidade! Repres entou a provincia de S. 
Paulo na assembléa . geral legislativa, 
como deputado pelo primeiro districto. 

Por carta imp er,ial de 30 de agosto 
de 1885 foi nomeado vice-presidente da 
Provincia, administrando-a de 2 de se
tembro a 19 de outubro de 1885, quando 
passou a a dmini stração ao president l! 
conselheiro João Alfredo. 

O dr. Elias Chaves pre,s.idiu a c01TI11lis

são qu e organ isou a intere ssante e u t il 
estatistica geral da p.rovinda de São 
Pa·ulo, commiss.ão essa creada pelo prf!
sidente João Alfredo. 

Quando o president e barão do Parna
hyba foi nomeado, o clr . Elias Chaves 

• 

ex erceu pela segunda vez o cargo de 
• 

V'ice-presidente, durante alguns dias . -A 31 de dezembro de 1887, o dr. Eli.a3 
Chaves ent'r egou a-opreside.nte conselhei
ro Rodrigue., Alves -os t rabalhos dj com

missão de es tatistica; ' que fOrll1am -o vo-. . 
lume intitulado ~, .Relatorio da Com-
missão Cent ral de Estatistica - , São 
Paul<l, t ypographia King, 1888. 578 pa-

• gmas. 

Proclamada a Republica, o de Elias
Chaves foi eleito s enador e como tal 
tez parte do Congresso Constituinte Pau·· 
lista, 'Qu e decretou a constituição de 11 
de junho de 1890. 

Com o golpe de Estado, desterido a 3 
de novembro de 1891 pelo marechal Deo~ 
doro da Fonseca, houve completa trans~ 

form a ção no scenario da poli t ica 
na l e pa ulista. 

Esses acon.tecÍmentos 
tariamenle o dr. Elias 

. -
alas t aram volun" 
Cha ves da poii-

t ica, o qual! ·fog o em seg(l ida. retirou-se 

da vida puhlica. ded icando-se desde en· 
tã-o exdus/i'vamente aos seu~ negocias 

particulares . 

Falleceu na cidade de S. Paulo, no 
dia 14 de abril de 1903, deixand-o viuva, 
d. Anesia Prado Pacheco e Chaves, e 
numerosa d escendencia. Seus - despojos 

repousam no cemiterio do Araçá. 
:Foi espirito progress,ista e muito · tra-

. , .. 
balhou pelos progressos da provincia e 
depois E stado de S. Paulo. 

Viajou mnito e na Europa estodou 
assumptos, que fossem uteis á sua pa-

. 

tria. Fez p·arte de directorias de muita::t 

e importantes oompanhias. Tendo o dr . 
E'lias Chaves exercido o g-overno po ;"' 
duas vezes, em muito curto period o de 
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:tempo, limitou-se apenas ao eX'pediente 
(la presidencia. 

Deputado provincial e geral, chefe de 
,policia, Vlice-presidente da provinda e 
senador ao Congresso Constituinte de 
São Paulo, o dr. Elias Chaves soube 

',Scm'pre manter) em suas re,lações e con
ducta, aquella linha de distincção, que 
lh e era tão ca'1'acteri.stica pelas quali
dades de familia e hahitos de fina edu
cação. 

O jornal - O Estado de S. Paulo -
em sua edição de 15 de abri l de 1903 
'publicou o seguinte artigo; 

"Elias Antonio Pacheco e Chaves 
- O des fecho fat al deu-se ás 11 ho
ras da manhã mais ou menos, do 
dia 14 de abril .de. 1903. 

Dr. Elias Antonio tinha pouco 
mais de sessenta annos, pois l1RSCe U 

em 1tu'. em 1842. Tomou gráu de 
bacharel em" direito na nos sa fa
culd ade em 1866. 

Segu iu algum tempo a magistra
. t Ufã. sendo juiz municipa l nesta ci
dad e. Foi chefe de policia e vice
presidente da antiga provincia c 
deputado geral Pertencia ao partido 
·conservador. 

Depois d.a queda da Monarchia, 
cons ervou -'s-e por algum tempo ' in
teiramente a-rre~ado da poJitica, á. 
qu,al a1i.ás nunca se dedicou 'com 
grande ardor. 

Na situação inaugurada pelo dr. 

Americo Brasitiense, accritou um. 
cadeira no nosso Senado. 

'Cahindo, porém, ° dr. 
tornou a arredar-se da 
des ta vez para sempre. 

Americo, 
politica e 

Era important e lavrador e COln~ 

mercian te, socio ·da conhecida firma 
Prado, Chaves & Cia. Foi, durante 
algun~ annos , presidente da Compa
nhia Paulista, empresa a que pres -

• ton reaes serVIços . 
Era casado com uma irmã do con~ 

selheiro Antonio P rado, a 
Anesia da Silva Prado. 

-sra. d. 

Deixa 10 filhos: Fernando Chaves, 
Elias Chaves Junior, Raul "Chaves, 
Eduardo Chaves, Ant onio Caio Cha
ves, Jorge Chaves,. a exm a. sra. do 
dr. Ernesto Ramos, a do dr. Eras-' 
mo do Amaral, a , do dr. Plinio da 
Silva Prado e uma filha solteira. 

A sua morte causou em todo o 
Estado profundo pezar; era natural, 
pois era bom pau1ista~ uma intelli· 

. geneia bem cultivada, coração bon
doro e um eavalheim de fina edu
cação. U 

* 
• * 

BIBLIOGRAPHIA - Vêr jomaes da 
epoca do seu faUecimento e: J. J. Ri
beiro, Chronologia Paulista, 2.· vaI., pago 
537; Almeida Nogueira, T'radições e Re
miniscencias, 1.0 voI. pago 226.· 

• 
• 

• 
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VICE=PR.ESIDENTE 

(De 3 de Setembro a 11 de Outubro de 1887; 
de 28 de Abril a 23 de .Junho de 1888) 

" 

• 
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FRANCISCO ANTONIO DUTRA RO. 
DRIGUES nasceu na cidade do Rio de 
Ianeiro (côrtr.) em 14 ' de março óe 1844. 

• 

iilh o de ~anoel Antonio Rodrigues c 
d. Maria Dutra de Andrade . Estudo~ 
vreparatorios no mosteir o de S. Ben t,\;) , 

do Rio . 

E m 1861 mat riculou-se. na Faculda, àc 
de D ireito de S . P au lo, recebend o ,) 
g~' Úll de bacharel em 1865., e o de ctout r)r 

no élIlnosegu inte. 

Em 1870, foi nomea do lent e s ubst itu t o 

da mesma Façuldade, med iante CQ ncur- I 
50 ; em 1881 , ca t hedratico de direito ro · 
'mano. 

Exerceu os ca rgos de vereador !TIU o 

'nicjpa l áa capital paulista, depl1tado pro·· 

vin ci~t · e vice' presidente de S. Paulo 
'por (luas vezes. 

Era conse1hei rü da corôa e fallec eLl 

em S. Paulo 11.0 dia 29 de setemu rc de 
"1888, sendo sepultado no cemitorio d? I , 
Con solação . 

• 

o conselh f: iro Dutra R 9drigues gOSOtt 

de es tlma e conceito na sociedade pau 
li sta , sendo considerado ju·r iscons u lto e 
:l rofessor de muito saber , e habil advo-- . . 
gado. 

Eis como a imprensa se manifestul: 
:p or occasião de seu fallecimento: 

.. Produziu nesta cidade e provincia 
gratnle impres~ão e dolorosa su rprc
za a morte iaes perada ' do estimad o 
knte ria Faculdade de Direito Fran
c is co An ton io Dutra R odrjgues. Fal · 
leceu no :.lltimo sabbado ás 7 ~ meia ! 
da _q-oit e . 

• 

Quatro 
- -f\XerCIClO , 

dias antes, 
da cadeira 

" ~1 )a-no que pro fe ssava 

• 

r eassum'lra o 

de. direito ro· I 
na Acad em ia. 

-

~a. sexta-feira sentira-se incom

modado e recolh era-se ao leito, e no 
• 

sabbado, sem que alguem tives se co

gitado de semelhante possibilidade, 
succumbiu, victima de uma lympha' 

tite perniciosa! t omando a el1fermi
dade caracter g rave na s ultimas ho
ras. 

Era filho da provincia do Rio, vin
do para S. Paulo es tudar e aqui fi
cando de vez. T omou o grau de ba~ 

cha"rel em · direit o em 1865 c O d." 
doutor em 1866. 

Desde esses primeiros tempos fez· 
se l10ta vel corno advogado e nessa 
caTreira tomou posição eminente. 

Alguns annos depois en t rou em 

concurso e foi nomeado len t e subs· 
tituto da Faculdad e e afinal nomea
do ca therlrati.co da cadeira de di reito 
romano. 

Em polit ica pertenceu sempr e: a 
• 

parcialidade conservadora. 
In cont~ stavell11 ente deve-lhe nota

veis e vaEosissimos se:-viços a União 
Conscdvadora em cu jo di rectorio fi
gurava, sendo nestes ult imas t empo ,> 
uma das forças mais .pode~osas e 
segu ras do partido nas luctas dei
tora es e manutenção da disciplina ': 
g ercncia partida r ia . 

Era de Ía cto O v~ rda-deiro chefe 

do partido na c,tl1sencia dos dois ul
tim as senadores nomeados. os sr:>: 

An tonio Prado ~ Rodrigo Silva. O 
que e;a e Q - que se iizera, a si pro-

• 
prio devia "e- aos proprio s es forç os e 

tra·balhos. 
Embora fosse uma forç a' politica 

-real) n ã-o er a a polit ica a sua inc1i-
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nação . fa vorita, e por isso, tftlvez, 
não J)fOCUrOU galgar posições de 
nlaior realce nesta carreira, s,endo 
ainda assim eleito e por diversas 
vezes, juiz de paz, vereador e depu
tado prDvincial. 

Sua verdadeira ten.dencia era para 
a vida mercantil na qual, ao que 
dizem seus intimos, tinha verdadei
ros dons particulares. notavel pers' 
. . . -plcaCla e rara preVlsao. 
Era de facto o conselheiro Dutra 

envolvido em grande numero de em
presas commerciaes e. industriaes, 
tendo ligado seu nome á direcção 
de bancos, bondes, estradas de fer
ro e outras empresas. 

Era nestes ultimas tempos presi
dente do Banco de Credito Real, de
dicando ao desenvolvimento desta 
instituição tod,os os· seus cuidados. 

Deixa innume·ros· amigos e gran" 
des 'dedicações, sabendo cultivaI-as 
e mantel-as pela sua egualdade e li
sura de caracter, affabilidade e es
pirito faci! e s·erviçal. 

A morte do conselheiro Dutra Ro
-drigu~s é em muitas relações pC· 

currencia de grande abalo, coma. na
turalmente acontece a pessoas en
volvidas em multiplos e importantes 
negocdos, sendo pelo menos de gran
de monta a falta que vae fazer. 

Era vice-presidente da provincia, e 
não ha muito esteve no exer.cicio do 
cargo de presidente. 

A' sua familia e aos seus amigos 
e çorreligionarios, os nossos peza
mes. " 

(Diario Popular, 1.. de outubro de 
1888. ) 

• 
•• 

Da exposição com que o 1.. vice-pre
sidente Dutra Rodrigues passou a ad
ministração ao presidente Pedro Vicente 
de Azevedo consta o seguinte: - "é 

escusado dizer a v. excia. taffirmava o 
vice-presidente) que me limitei quasi ex-
clusivamcnte ,ao expediente dos ~neg'o

cios" . 

LEI DE 13 DE MAIO - Foi durante 
a sua vice-presidencia que a provrincia 

saudou o advento da lei de 13 de maio" 
abblindo a escravidão no imperie'.-

Os paulistas receberam a lei de 13 de 
maio como uma homenagem devida á. 
clvilisação. 

ADMINISTRAÇÃO. - Fez-se nor
ma-lme<nte o movimento nos quadros de 
juizes de direito, municipaes e promoto
res publicas, supplentes de juizes rnuni

cipaes e demais officios de justiça . 

SAUDE PUBLICA. - Reapparecera 
a epidemia de vadoIa em Franca, Juono
diahy, Capivary, Itú e Campinas. O go
verno tomou providencias para soccor
rer os doentes pobres -e' evitar a pro
pagação do mal. 

ESTATISTICA ]UDICIARIA. Ex-
pe-diralll-. circulares aos juizes de rti
reito, municipaes e de paz, exigindo map~ 

pas para ser o·rganisada a estatistíca in
diciaria de 1887. 

NATURALISAÇOES. - Foram con
cedidas pelo vice-p.residente oito cartas 
de naturalisação. 

ALISTAMENTO MILITAR. - Fo
ram designados novos dias para se re
unirem as juntas de alistamento mili,tar 
que ainda não o tinham feito. 

ELEIÇOES. - Tendo fallecido o se' 
nadar por S. Paulo, coilselheiro J oã .. 
da Silva Carrão, foi designado o dia 
10 de agosto de 1888 para se proceder 
em toda a provincia á eleição da lista 
triplice senatorial. Houve ainda eleições 
municipaes em .diversos municipios . 

CORPO POLICIAL PERMANENTE. 
- O vice-presidente expediu em 21 de 
junho de 1888 o acto reclrganisando o 
corpo policial que tinha sido elevado a 
1.500 .homens com estado maior de 7 
companhias, além do estado menor. 

INSTRUCÇÃO PUBLICA. - Houve· 

• 

,,/;; 

- , o' 
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apenas movimento no pessoal: n0111ea~ 
... ' .. -çoes, exoneraçoes e remoçoes . 
. THESOURARIA DA FAZENDA -. 

Da exposição con.sta apenas movimento 
do pessoal. 

OBRAS PUBLICAS. - Tiveram des.
tino as verbas orçamentarias para r e'" 

• 

parações de estradas, pontes, matrizes .! 

outras obras em geral. 
COMMISSAO GEOGRAPHICA 

• 

oc. c • 

GEOLOGICA. - Foi approvado o plano 
para os trabalhos de campo em 1888 . 

• 

ABERTURA DE CREDITOS. --
Abriram-,s e na importancia de réis ... 
44 :250$543 avultando o de 30 :000$000 
para -conclusão das obras d o hospicio d~ 

. alienados. 
ESTRADAS DE · FERRO. - Foi au· 

ctorisada a abertura ao tra fego do t.re ... 
cho que liga a estação de Piramboia á 
de Alambary, na companhia Sorocabana. 

Não só esta companhia como a lIua
na e a Bragantina receberam a garan
tia de juros a que tinham direito. Ti
nham sido, approvadas as tarifas das 
companhias Mogyana e Paulista. 

OOMPANHIA CARRIS DE FERRO 
• 

S. PAULO. - Fôra auctorisada a cons-
trucção de um ramal na rua 25 de 
Março (vapita!) para ligar entre si aS 
linhas da rua lFlorencio de Abreu e 
do Braz. 

SECRET ARIA DO GOVERNO.
O vice-presidente expediu novo regula
mento para esta .repartição. pelo que 

• 

• 

_.--

, houye promoções de funccionarios (:" 
augmento de dois 'amanuenses, prcNido,5 

mediante -concu·r'so . 
"A Secretaria do Governo di.vidia.-se 

em 5" secções, contando,' além do sec're
tario, offlc'ial maior, 1 archivista e ' seu 
ajudante, 1 'porteiro, 2 continuos e 2 
serventes, 5 chefes de secção, 5 primei 
ros officiaes, 2 segundos e 1 amanuen-, 
se . 

Foram estes os .factos mais importan
tesque .se deram na administração d .. 
provincia durante o curt·o periodo da vi
ce-pres idencia do .dr. Dutra Rodrigues .. 
em 1886. 

• 
* • 

BIBLlOGR.APHIA. - Vide 
ao tempo do seu faUecimento .; 

• 
Jornaes.. 

Sacramento Black, -dicc. bibllogr. vaI. 
2.0 pago 393, enumera suas obras em 
numero de 10 .. Para escrever sobre eUe 
consultei as partes referidas, aexposi--çaocom . que passou o governo ao pre-
sidente Pedro Vicente de Azevedo (S. 
Paulo, 1888, typ. a vapor Baruel Pau
perio & Cia. 

Do primeiro período em que exerceu 
a vice-presidencia não houve exposição 
de entrega, porque o governo foi en
tregue ao mesmo rres.identc, que Jbt 
passou ~ administração e. s~manas de
pois, Ircassrumiu-a. 'Obtive informações 
, f'!' (la am! .1a. 

__ o 
_ _ _ o 



• 

• 

. . 

INDICE CHRONOLOGICO 
. . (PERIODO . MONARCHICO) 

• 

• 

• 



Principe regente • • • • • • • • • • • • • 9 
16 Triumvirato • • • • • • • • • • • • • • • • 

Governo Provisorio • • • • • • • • • • • • 15 

PRESIDENTES 
Nomes 

1.' Lucas Antonio Monteiro 

Paginas 

de Barros, dr. (Visconde de Congonhas 
do Campo) . . . • • • • • • • • • • • • • • 

4. ' . , 
~. 

2.' Thomaz Xavier Garcia de Almeida, dr. . . . . . . . . 
3.' José Carlos Pereira de Almeida Torres, dr. (Visconde de Macahé) 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, dr. (Visconde de S~petiba) 
Manoel Theodoro de Arauj o Azambuja, Coronel . . . . . 

6.' RaphaeJ T obias de Aguiar (Brigadeiro) . . . . . . . . 
7.' José Cesario de Miranda Ribeiro, dr. (Visconde de Uberaba) 

Bernardo José Pinto Gavião Peixoto (Brigadeiro) . . . . 8.' 
9.' 

10.' 
Venancio J osé Lisbôa, dI'. . 
Manoel Machado Nunes, dr. 

• 

• 

• 

• 

• • 

• • 

• • • • • • 

• • • • 

' ,11. ' Raphael Tobias de Aguiar (Brigadeiro) . , . .. 

• 

12.' Miguel de Souza Mello e Alvim (Chefe de Esquadra) . . . . 
13.' José da Costa Carvalho, dI'. (Marquez de Monte Alegre) .. 
14.' José Carlos P ex<eira de Almeida T orres, dr. (Visconde de Macahé) 
15.' Joaquim José Luiz de Sousa, Coronel , . . . . . . . . 
16.' Manoel Felizardo de Souza e 1:\'1eIl0, Conselheiro. . . . . . 
17.' Manoel da Fonseca Lima e Silva, Marechal (Barão de Suruhy ) . 
18.' Domiciano Leite Ribeiro (Visconde de Araxá) . . .. . 
19.' Vicente Pires da Motta, dI'. (Padre) .. ... . . 
20.' 
21.' 

José Thomaz Nabuco de Araujo, dI'. . 
Joaquim Octavio Nebias, dI'. • • • 

• 

• 

22.' Josino do Nascimento Silva, dr. . 
23.' José Antonio Saraiva, dr. . . . 

• 

• 

, 

• 

24.' 
25.' 

• 

Francisco Diogo Pereira de Vasconce llos, 
José Joaquim Fernandes Torres, dr. . . 

• • • • • 

• • • • 

• • • • • 

• • • • • 

d r. . • 

• • • • 

• 

• 

25 
29 
33 
37 
41 
47 > 

55 
63 ~ 

77 
91 

105 
115 
127 
133 
143 
147 
169 
181 
189 .' 
197 
221 / 
225 
235 
253 
261 
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Nomes Paginas 

26.' Polycarpo Lopes de Leão, dr. . , • • • , , • • • • 

27.' Antonio José Henrique, dr.. . • • • • • • • 

28. ' João J acyntho de Mendonça, clr. . • • • • 

29 .' Vicente Pires da Motta, dr. (Padrlõ) • • • • • • • 

30.' Francisco Ignacio 
mem de Mello) 

M2 rcnnd'cs H omem de Mello, dr. ( Ba rão H o-

• • • • • • 

. 31.° João Crispiníano Soares, dr. 

32." João cla Silva Carrão, clr. 

34. ' 

J osé Tavares Bastos, c1r. . 

Joaquim Saldanha Marinho, 
• 

• 

• • 

• 

clr. 

• • • 

• • • 

• 

, 

3- , 
~ . Canclido Borges l\ifon teiro, cIr . (Bari1o de. Itatma) 

'6· ,) . 

' 7 ' " . 
~8 ' .. { . 

A ntonio Candiclo da Rocha, dr. . 
Antonio da Costa Pinto e S ilva , clr. . . 
José Fernandes da Costa P ereira J unior, 

• 

clt'. . 

• 

• 

• 

• • 

• 

• • 

• 

• • 

• • 

39. ' Francisco Xavi er Pinto 
João Theodoro Xayi·,r 

Lima , clr. (Barão 
de Mattos, dr. 

dc' Pinto Lima) 
40. o 

. ~ 1 " ,. . 

.::l '" (, :J. 

'4 " , . 
.1 :: h -r..J . 

46. " 
4'" /. 

Sebastião José Pereira, dr .. 

João Baptista Pereira , dr. 
• 

• 

• • 

• 

• • • 

• • • • • 

• • • 

Lau rindo Abelardo de Brito, dr. . • • • • 

Flo rencio Carlos de A breu c 
Francisco de Carvalho Soares 
Domingos Antonio Eaiol, elr. 
José Luiz de Almeida COuto, 

S ilva, el r. . • • 

Brandão, dr. .. 
(Bar ão de Guaj ará) 

dr. . • • • • • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

• • 

• • 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

• • 

• • • 

• • • 

• 

• • 

• • • 

• • 

• • • 

João Alfredo Corr êa de Oliveira , dI' .. 

Antonio de Queiroz Telles, tlr. (Barão 

Francisco de P aula R odrigues Alves, 

• • • • • • • • • 

49. " 

, I. " P ed ro Vicente de Aze"eelo, d I'. 

e V isconde 
dr. . . 

de Parnahyba) 

• • • • • 

· . . . , . • • 

;\.lltonio Pinh ei ro de Ulhôa Cintra, ( Hat'ão 

José Vieira Couto de Magalhães, dr. . 
de Jaguára) • • • 

, " . , 
G. ,., 
- " . I . 

8. " 

10. ' 
11. ' 
12. () 

• • • • 

VICE-PRES IDENTES 

• • • • • Lui z Antonio Neves de Carvalho, Coronel . 

~1al1oel Joaquim Gonça lves de Andra de (Bispo 

Manoel Joaquim d'O rneJlas, dr. . . . 

Vicente Pires da Motta, dr. (Padr e) . . 

Diocesano) 767, 773 'c 

• • • •• • 

• • • • • • • 

Francisco Antonio 

J osé Manoel d-e 
de Souz~ Quei ro z, Coronel . 

França • • • • • 

• 

• 

Joaquim José de Moraes c Abreu ( Brigadeiro) . 

r.ernardo J osé Pinto Gav iao Peixoto (Brigadeiro) 

Joaquim Flo riano de Tolcdo, COl'onel . 

HYllpolito J osé Soares de Souza, dr. 
J osé Manoel da Silva (Barão de Tieté) 

Joaquim Floriano de Toledo • • 

• 

• 

• 

• • 

• • 

• • 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • • • 

• • • • 

• • • 

• • • • 

• • • • 

• • • • 

• , • • 

• • 

1 ' o J. Carlos Carneiro de Campos dI'. (V iseonde de Caravellas) . • • 

14.· A ntonio R oberto de A lmeida, dr . . . . . 

15." Manoel Joa'luim do Amaral Gu rgel, el r. ( Padre) . 
• 

• 

• 

• 

• • • 

• • • 

283 
289 
297 
311 ' 

319 
333 
347 
359 
367 
41 9 
431 
441 
453 
465 
479 
513 
527 
543 
553 
557 
581 
595 
615 
655 
685 
721 
741 
755 

763 
779 
783 
787 
793 
797 
801 
805 
809 ' 
813 
817 .' 
821 
837 / 
843 
857 

• 
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Nomes 

16." José Elias Pacheco Jordáo, dr. . .. . 

17." Antonio Joaquim da R osa (Barão de Piratin inga) 
18." J oaquim Manoel Gonçalves de A ndrade . . . 

dr. (Mar quez de Itú) 

• 

• 

• 

• 

• 

Paginas 

· 861 
869 

• 

• 

873 
879 19.' 

.20. ' 
Antonio 

Joaquim 
Rios ) 

Aguiar de Barros, 
Egydio de SOuza Aranha, Coronel ( M arquez de Tres 

• • • • . , . 
21." Manoel Marcondes ele Moura' (; Costa, dr. , • 

22.' 
23.' 
24.' 
25." 

Luiz Carlos de Assumpção, elr. • 

F rancisco Antonio de Souza Queiroz Fi lho, clt. 

E lias Antonio Pacheco e Chaves, dI'. . . . 

Antonio ele Queiroz Telles CBarão elo Parnahyba) 
26:) Francisco Antonio Dutra Rodrigues, dI'. 

& ""'""'- ' • . , . ' h ' ... 

<*) Vda como 49,e pl·esiclenl':e. 

. 883 c 

• 

• 

• • 

C*) 
• 

891 
903 
909 
917 , .. 

923. 

927 
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