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CARTA HOROGRAPHICA DA CAPITANIA DE SÃO PAULO.
ETC. -O original conservado no Archivo Militar tIo Rio
de Janeiro é iuduvitavelmente o Mappa que accompanhou
a exposição de D. Luiz Antonio de Souza (p. 228) sendo
authenticado pela inscripção na mar«em «E tado Politico N.
18 D.» que COITe ponde com a numeração no Archivo da Se
cretaria de São Paulo referente ao mappa mencionado neste
documento. A reproducção é amai' exacta possivel menos na
borela que no original é bellamente orn<trlfl em azul e dourada.

CARTA GEOGRAPHICA QUE COMPREHENDE TODA A CO
MARCA DO RIO DAS {ORTES, ETC.-O original con ervado 110

Archivo Militar é induvitavelu1E'ute a carta mencionada pelo
Governador Lniz Diocro (p. 214) como endo remettido ao
Yice Rei, COllde da Cunha, sendo authenticada pela nota refe
rente ao itinerario deste Govemador. E' porém duvielo o e o
exemplar do Arcbiro l\Iilitar é a ]Iropria carta remettiela em
17G5 ou uma copia. A.. reproducção feita por processo photo
graphico é de 2/3) mltis ou menos, elo tamanhf) do original.

. CARTA GEOGRAPHICA DA CAPITANIA DE MINAS GERAES
E ~R'l'ES CONFINAN'fES, ANNO DE 1707.-Este mappa é
Illflis ou menos a quarta parte. reduzida á metade da e cala
origi.nal de um grande mappa conservado no Archivo l\iilitar,
que e deve ser o original, ou copia pelo proprio author, do
l1Iapp' que e tava sendo confeccionado por orelem ele Luiz

. Diogo em 1867 (p. 288). E' certo que este e o mappa da
Comarca elo Rio da Mortes r.ião da mesma mão e pouco du
vida pode haver que o seu <Lutor era o Soldado de Dragões
Antonio Martin ela Sylveira Peixoto author de um mappa de
Ame"ica do Sul feito em Villa Rica em 176 que foi repro
duzido êm !Jarte pelo Barã0 do Rio Branco na sua exposi ão
para o arbitro da Que tão de Limites Brazileira Argentina.

ESBOÇO DA REGIÃO DE FRANÇA E JACUHY, que accom
panhou o documento da (pagina 453).
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PREFACIO

Entre o diver os as umptos administrativos que teem
occupado a attenção do uece :ivo governos da antiga Oa
pitania hoje E tado de S. Paulo dando occasião á accumula
ção de documentos offieiaes em eu archivo, nenhum é tão
rico em dados historico como a secular questão de limites
entre . Pau lo e Mina GereIe. Na corre pondencia trocada
entre o governo de ão Paulo e o de Mina Geraes, Rio de
Janeiro e Lisboa e com af' cliver a auctoridades locaes rela
tivamente a e ta que tão, achalll- e documentados innumeros
factos hi toricos referentes ao povoamento e desenvolvimento
da va ta região intere ada ao ui do Rio Grande-factos que
a não existir e ta contenda, jámais teriam 'ido registrados.
Em outra regiõe do ri i~ E tad s o' primordios da occupa-
ção de bravamento do va to . ertão pela descoberta de nova
Illma'\, a abertura ele nova. e trada', a fundação de novos
centro de populaçãO. e outro facto mais, acham-se envolvi
dos em muita obscuridade, apenas con errado pOl' tradi 5e
ele al!thenticidade duvidosa ou regi tr'ado em archivos locaes
já el~ "grande parte destruido,. Em regra geral póde-se dizer,
me, mo em relação á actualidade. que mui retardadas e In

completas chegam ao centro' adrnini trativo a noticias do
mtere sante movimento da guarda avançada da população,
estallf.lo esta, muitas vezes, mai:; afl'eita a esq uivar-se á atten
ção do -Governo do que a chama-Ia sobre si. iE quando
aconteça qu~ desde o principió recaia obre ella a attenção do
Governo, esta como que manifesta-se por actos de mero expe
diente que, registrados, o são de modo que facilmente esca
pam ás pesquizas do historiador.

"
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;TO caso, porém, de ser o territorio novo situado entre
dois pretendentes que disputam a sua po se, mantendo cada
um nas. na raias postos fiscaes e de vigilancia, qualquer mo
vimento de annço de um ou rle outro lado torna- e lacro um
objecto de reparo, senão uma grave que tão de E tado' e
assim fica, muitas veze, mais completamente regi trada a 'ua
historia primitim do que a sub equente. E' e te o caso da
região di putada entre São Paulo e Mina Geraes. O docu
mentos des a contenda ão aqui apresentado, não s6mente
como uma contribuição para a historia da questão de limites
em si, mftS tam bem para a historia das localidades e para do de
de envolvimento geographico de uma parte do territorio nacio
nal tão importante que a 'ua elevação á categoria de Estado
independente tem sido muitas vezes lembrada.

Sobre a questão ainda pendente dos limite dos estados
de São Paulo e Minas Gemes Já appareceram duas collecções
de documento: uma, feita em 1812 pelo então secretario da
Capitania, Manoel da Cunha de Azeredo Coutinho ,ouza Chi
charro, e impressa por ordem da A embléa Provincial, em
1846; e outra, reunida por mão de conhecida e impr s a, em
189·1, na erie de dOCllmento intere ante' para fi, historia
de S. Paulo que está seudo publicada pelo Archivo do Estado.

Tendo tido occa ião (por nece sidade do trabalhos arto
grapbicos da Commis ão Geographica e Geologica de São
Paulo a meu cargo) ele verificar qne a' duas referi da ~ collec-

( ções encerravam apen:ls uma pequena parte dos documento
existentes, acceitei o convite do digno director do Archivo do
Estado, Dr. Antonio de Toledo Piza para colleccionar e '001'

denar tudo que fosse passiveI encontrar ref rente a e te a.
sumpto. Cabe-me o grato dever de agradecer ao dito lírector
e ao pessoal do Archivo a seu cargo o efficaz auxi lio qu III e
pre taram na execução de ta tarefa, a qual, na sua parta ma
terial, é quasi exclu ivamente obra do amanuünse da (;o'''lllli ,
são Geographica e Geologica Dr. l\1elchiade da Boa Morte
Trigueiro, que com admiravel pac~encia e perspicacia COIl ep;lliu
d cifrar qua i por inteiro diversos doculllentos que, i ptimeira
vista, pareciam totallllente perdidos pela acção de truid ra do
tempo. Algl1n' c\OCUlU'eD tos que fal tavam ao Archivo ~lo E tado
foram obtidos, por copia, da Bibliotheca acional. ln titu to
Ri torico, Archivo Publico, Archivo Militar e Archivo do Con
gre o Federal do Rio de Janeiro, graças á gentileza dos direc
tores destes estabelecimentos e aos patrioticos esforços do digno
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paulista, Barão Homem de Mello. A.lgun documentos, que fo
ram encontrados muito tarde para . e incluirem no logar
competente, acham- e reunido no appendice.

Tanto quanto se póde julgar pelas pe quizas feitas, a
presente collecção inclue tudo quanto se podia esperar encon
trar nos archivos publicos de São Paulo e Rio de Janeiro,
relativo a e te assumpto. AJgun documentos, outr ora exis
tentes nestes archivos, ou desappareceralll pela acção do tempo
ou extranar3m- e nas mãos de algum collcccionador de papéis
velho; felizmente porém, parece que e tes nem são em
grande numero nem de grande importancia. Muitas das lacunas
patentes da presente collecção poderão provavelmente er
suppridas pelo Archivo do Estado de Minas Geraes, que, de mais
a mais, deve possuir muito outros docllmentos de granue inte
resse para a hi toria local e para a elucidação completa da
questão de IlInites. E' muito para de cjar que taes documen
tos vejam algum dia a ]uz da publicidade.

Em vi ta da grande c ine perarla massa de documentos
aqui apre entados pareceu-me conveniente precede-los de um
ligeiro cOlTImentario que de algum modo re ullIa a historia
nelle contida e sirva de apontar aqunlle que. no acto de
coordena-los, me pareceram de maior interes 'e e importancia.

S. Paulo, 24 de Dezem liro de 1 96.

Orl'ille A. Derby.

...
•

•

..





INTRODUCÇÃO

a occasião da creação de um governo inuependente na
Oapitania de São Paulo com a nomeação, em 1709, do primf'iro
Governador e 'apitão GenEral, Antonio ele Albuquerque Ooe
lho (pR.g. 3), a população, fóra do litoral e <.lo di tricto que forma
oactual E tado do Paraná, achava-se conccntrada nas vizinhan
ças da Oapital e elas villas ele Sorocaba, Itú J uneliahy e Mogy
das Oruzes, no valle do Tieté e ao longo do Parahyba até
Guaratinguetá. A diversas incursões dos bandeirantes no
interior do paiz não tinham produzido estabelecimentos nem
vias de communicação permanentes, alvo na região que foi
depois de tacada para formar a Oapitania de Minas Geraes. Os
centros ele população ácima mencionados eram ligados por
estradas que communicavam com o litoral por uma estrada de
São Paulo a Santos e outra de Taubaté a Paraty. Pou
co al1Jlos Lentes de ta epocha a descuberta ele ouro nas cabe
ceiras de diversos dos affluentes do Rio Graude, Doce, e fio
Francis~o tinha C1'eado vario:; centros de população no interior
que já .rivalisavam com os ela antiga Capitania dos C:onatarios
e que el'l1ill ligados com o da referida rêde de viação por uma
estradã que entre GuaratiT.lguetá e ão João d'Elrei atrave sava
um ertão bruto com apenas nm ou outro morador estabele
cido em pontos favoraveis para negociar com os viandantes.

O.. precioHo roteiro que vem estampado na obra de An
tonil intitu!-ada «Cultura e Opulencia do Brazil», publicada em
Lisboa em 1711, dá um quadro muito exacto e graphico da
condiçõe.' desta estrada ne ta epocha (uns dez ou doze annos
apenas depois da sua abertma), merecendo ser reproduzido
por extenso.
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,Rotei?'o elo Caminho de S. Paulo para as Múuts Gemes, e
para o Rio das Velhas».

«Gastão commumer,te os paulista desde a villa de S.
Paulo até a Mlnas Geraes do Cataguá pelo meno. dou
mezes; porque não marcllão de sol a 01, mas até o meio dia;
e quando muito até buma, ou dua hora da tarde: a sim
para e arrancharem como para terem tempo de descallçar, e
de buscar alguma caça, ou peixe, onde o ha, mel de páo,
e outro qualquer mantimento. E desta sorte aturão com tão
grande trabalho.

«O roteiro elo seu caminho de de a villa de S. Paulo,
até a Serra de Itatiaya, onde E' divirle em dous; hUI11 para
as minas do Caité, ou Ribeirão de Nos a euh()ra do Carmo
e do Ouro Preto; e outro para a minas do Rio da. Velhas;
he o seguinte, em que se apontão os pau os, e paracrens do
dito caminho, com a' di tancia que tem, e os dias que pouco
mais ou menos e gastão de hUll1a estalagem para outra, em
que os mini tros pau ão, e se he nece sario descanção, e se·
refnsem do que hão mi ter, e hoje se acbão elll tae paragen .

«:N o primeiro dia sahiu lo da villa de S. Panlo vão ordi
nariamente pousar em o sa Senhora da Penha, por ser (como
elle dizem) o llrimeiro arranco de ca a: e nào ão mais 'lu
duas legoas.

«Dahi vào á alclêa de Tacuaquisetuba. caminho de hUIlI dia.

«Gastão da dita aldêa até a villa de Mogi, clou rlias.

"«De Mogi vão as Larangeiras, caminhando quatro ou
cinco dia até o ian tal'.

«Das Larangeiras até a villa de Jacarey, hmll dia'" até as
tres horas.

«De Jacarey até a, villa de Taubaté dois dias até o jantar.

«De Taubaté a Pinclamonhangaba, freguezia de Nos a Se
nhora da Conceição, dia e meio.

«De Pindamonhangaba até a villa de GuÜ'atinguetá cinco
ou sei dias até o jantar.

«De Guiratil1guetá até o porto de Guaipacare, onde ficão
as roças de Bento Rodrigue , dous diaH até o jan taro
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q.Destas roça até ao pé l1a e.rraafamada deAmantiquira,
pelas cinco serras muito alta, (*) que parecem o primeiro'
morros, que o ouro tem no caminho, para que não cheguem
lá o mineiros, gastão-se tres dia até o jantar.

«Daqui omeção a pa ar o ribeiro, que chamão pa a
vinte, porque vinte vezes se pas a; e e obe as serra sobre
(li ta ': para pa, ar a lllae, e descarregão as cavalgadura,
pelos grandes rico dos despinhadeiros, que se en ontrão: e
a im ga tão dou dias em pas ar com grande difficuldade es
tas erras; e dalIi e de obrem muita aprasiveis arvores
de pinhãe , que a eu tempo dão aoundancia deIles para o
ustento do mineiro, como tambem porco montezes, arara,

e papagaio.

«Logo pa ando outro ribeiro, que chamão passa trinta,
porque trinta e mai ,eze 'e pas a, so vai aos pinheiros: lugar
as im chamado, por er o principio delle : e aqui ha roça de
milho, abobaras, e feijão, que ão as lavouras feitas pelos dcs
colJridore da miua, e por outro', que por ahi qnerem voltar.
E 'ó di to con'tào aquellas, e outra roça nos caminhos, e
parag n da mina : e quando muito, tem de lIwi' al'!Umas
batata . Por~m m algunlas dellas hoje, achão- e, criação de
porco domo tico ,galinha e frangães, qu vendem por alto
prE'ço aos pa ageiro, levantall 10-0 tanto mais, quanto he
maior a necessidade dos que pas ào. E dahi vem o dizerem,
que todo o que pa sou a erra de Amantiquira. ahi deixou
dependurada, ou sepultada a conscien ia.

«Do Pinheiro. e vai á e talagem do Rio Verde em
oito dias, lJouco mai, ou menos, até o jantar, e esta esta
la"eni tem muita' roça, e vendas de cousas comE"tivei, sem
lhe faltar ° regalo de doces.

~

.«Dahi caminhando tres. ou quatro dia pouco mai, ou
lIlenos,.até ao jantar, e dá na afamada Boa Vi ta' a quem
be.m e deu e te nome, pelo que se de cobre daquelle monte,
que parece hulU mundo nOíO, muito -aleOTe: tudo campo bem
stendido e todo regado de ribeirãe , huns maiore que outro,

e tod~ com seu mato, que vai fazendo olll1Jra) com muito

(*) • Sem conhecimento minucioso da topogTaphia da região é
elifficil compreheneler este trecho. Pele-se pl'e umir que as cinco
sel'ras ào e porões laterae elo valle do correo'o Pa a-Vinte que a
estrada atrave sava na nbida elo e pigão me tre da Mantiqueil'a.
O paragrapho seguinte parece Sl~ tenta.r esta hypothese.
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palmito, que se come, e 111e1 de páo, medicinal, e gostoso.
Tem este campo eus altos e baixo : porém moderados: e por
elle se caminha com alegria; porque tem os olho que ver e
contemplar na prespectiva rio Monte Caxambú. que se levanta
a nuvens com admiravel altura.

«Da Boa Vista se vai <Í. estalagem chamada Ubay, aonde
tambelll ha roças, e serão oito dias de caminho moderado até
o jantar.

«Do Ubay, em tres ou quatro dias yão ao Iuga)'.

«Do Iugay, em quatro ou cinco (lia. e vai ao Rio
Grande; o qual quando e tá 'beio, cau"a lIledo 1)ela violencia
com que corre, mas tem muito peixe, e porto com canêlas, e
quem quer passar, paga tre vintens, e tem perto suas roça.

«Do Rio Grande se vai em cinco dias. ao Rio da Mor
tes, a sim chamado pela que nelle se fizerão: e esta he a
pTincipa1 estalagem aonde o pa sageiros se refazem, por che
garem já muito faltos de mantimentos. E ne te rio, e nos ri
beiros, e corregos, que nelle Ião, ]la muito ouro, e IllUitO se
tem tirado e tira: e o lugar he muito alegre, e capaz de e
fazer nelle morada estavel, e não fos e tão longe do mar.

«De ta e tala gero vão em sei', o11 ai to lias ás plan tações
de Garcia Rodrigues.

«E daqui, em dous dias chegão á SeITa de Itatiaja.

«De ta serra seguem-se dous caminhos: burn que vai a dar
nas Mina Gerae do Ribeirão de No a Senhora do Carmo, e
do Ouro Preto; e outro, que vai a dar nas minas do Rio da
Velhas: cada hum delle de seis dias de viagem. E ;rlesta
berra tambem com ção as roçaria de milho e feijão a perder
se de vista, donde se provém os que assistem, e lavrãe nas
minas».

Pela mesma obra se sabe que a outra entrada pár~ Mi
nas Geraes (rio Rio dr Janeiro 1Jití o valle do Parahybuna,
isto é, a estrada de Barbacena) era nova naquelle tempo e
que quando em 1698, o Governador Al'thur ele Sá e Menezes
visitov as minas, teve de vil' por Paraty e Taubaté alca çar a
e trada paulista.

Foi nesta unica via de commuuicação que a Camara de
Guaratinglletá ei:ttabeleceu em 1714 a divisão com a comarca
<.lo Rio das :\1ortes fincando um marco de pedra no morro elo
Caxambú (p. 5) cerca de meia distancia entre as dua villas.
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Quando sei annos depoi foi creada a nova Capitania de Mi
nas Gerae por Alvará de 2 ele Dezembro de 1720 (p. 6),
e ta me ma divisão foi de ignada para separar os tlous gover
no'. A grande inconveniencia de er e ta tlivi ão indicada no
terreno por um unico ponto e não por ullla linha, que aliás
era imp'ossivel evitar nas condiçãe:; da epocha estando desco
nhecidos os terrenos a cada lado tia e tratla, havia necessaria
mente de levantar conflicto logo que se começassem a de bravar
o vasto territorio deserto que ficara a oé te.

O primeiro deste' confiicto versou obre a posição do
proprio marco. O Governador Antonio da Silva Caldeira Pi
mentel que tomoü pos e do governo de São Paulo em 1727
representou ao Governo. como e vê da Provi ão Regia de 23
de Fe,ereiro de 1731 (p. 7), pedindo que a mvisa fosse esta
bele(\ida em Caxambú ou Boa Vi ta. Dahi parece que o marco
tinha sido mudado faeLo este de qn não se encontra agora
noticia contemporanea alguma. Apenas o Úovernador D. Luiz
Mascarcllha disse em 1743 (p. I () que a Camara do Rio das
1\fortes tinha mudado furtivamente os marco, e D. Luiz Anto
nio de ousa disse em 1765 (p. 234,) CJue os moradores da
mesma comar a quebraram violentamente o marco do morro
de Caxambú e foram pôr outro no alto da 'erra da Manti
queira.

Na ausencia le documento. authenticos contemporaneos
obre este facto, porle- e pre umir CJue o que realmente acon

teceu foi que. conforme o costume do tempu. a Camam do
Rio das Uortes foi collocar um marco e lavrar um auto onde
bem lhe parecia, dispens:1ndo o coneur o e consentimento da
Ca~ara vizinha como o eu proprio tinha sido di pensado no
auto de 1714 (p. 5). eja isto como for, o certo é que já em
172-1 a divisa não era mais no morro de Caxambú, porém em
a\g41Ul ponto intermediario entre aqnelle morro e Guaratin
guetá., provavelmente no alto da Serra da Mantiqueira na
garganta do ruzeiro onde hoje pas a a e h'atla de ferro Rio
e Minas. (*) A distancia mencionada. na Provisão Regia de cinco

• (*).A. denominação-Serra da Mantiqueira-passoll tão cedo a
ser empregada orno nome de nma eorclilheira qne é hoje muito
diffici[ determinar com exactidão a verdadeira posição dos pontos
mencionados 110 documentos antig'os como estando situados na serra.
E' quasi certo que no principio o nome, conforme o llS0 popular,
de ignava llmallnica r kão topographica, e qne depois esse nome passou
ao ystema orographico ao qnal pertence esta feição. Em geral os no-
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ou seis leguas de Guaratinguetá combina com esta hypothese
.e, como não !la outra noticia de marco nesta paragem, é
provavel que eja este o marco que depoi' de 1749 e tornou
celebre. (*)

A. referida Provisão Regia dá uma solução muito conecta
(qua i a unica nesta longa contenda que, conforme as idéas
moderna de direito, po sa ser assim caracterisada) ordenando
aos Governadores da duas Capitanias que aju tem os limites,
indicando apenas que a divisa deve ser proximamente á meia
distancia entre a dua villa e de preferencia por algum rio
ou serra. Para a sua execução o Go, ernador de São Paulo
Conde de Sarzetlas, dirigiu ·em 1733 (p. 8) um convite para
tratar do as, umpto ao de Minas Geraes Conde das Galvea.
Nada con ta da re 1JO ta que obtev.e e parece que nada se
fez; porque em 1743 D. Luiz Ma carenbas falla da questão
da divisa pelo Caxa mbú como ainda aberta (p. 18). Parece
mesmo que não se ligava grande importancia n este ponto
visto Ilue defensor tão extremado dos direitos paulistas, como
era D. Luiz Mascarenbas acba,a que ali bastava um imple
prote to) ao pa'so que em outro pontos e tava disposto a re
correr, -endo preei o) á força da arma,.

Neste tempo a unica cou a que dava valor aos territo
rios novos, dando motivo á sua occupação e povoamento, eram
os descobertos de ouro. Já em 1735 alguns aventureiros ti
nham penetrado no sertão a oéste da estrada de São João
d'Elrei e descoberto ouro no districto da Campanha do Rio
'Verde, sendo a minas repartida pelo Ou vidor da Comarca do

mes do systemas de montanhas são dados pelos geographos (cOOno
os de Serra do EspinhaC'(j e SelTa das Vertentes dado!:' por E~ch

wege em 1822) e não pelo povo, e o caso da Serra da Mantiqtwira
é um Jos poncos, se não o nnico, no Brazil, de uma tal denomjna
~'ão systematica Cl'eada pelo uso popular. Já em 1743 temosr este
termo empregado em sentido generali ado (p. ] O). O extracto actna
reprodnzido da obra de Antoml dá provavelmente a primeim occur
rencia impre sa do nome (com a forma antiga de Amantiquira) e
fixa a localida le da primitiva Serra da Mantiq neira no alto entre o
ribeirão de Pas a 'Vinte do lado do Parahyba e o de Passa Tr~nta

(hoje Pa a Quatro) pelo lado do Rio Grande, isto é, na. ga.rglJ,nta. do
Oruzeiro da cordilheira. la Mantiqneil'a.

(*) Oomo não ha noticias modernas exactas deste marco, é
duvido o se ain la e},,"iste ou não constando, porém, que na construc
c;1:io da E h'aCla de Ferro Rio e Minas foi encontrado um marco no
alto em cima do tunne!.
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Rio das Mortes, Cypriano José da Ro a (p. 52), (*) e até 1743
estavam fundados os arraine ue anta Antonio (a actual ci
dade da Campanha), S. Gonçalo e Santa Catharina.

(*) Conforme o Diccionario Geographico de Saint-Adolphe'
as minas ele Campanha foram de cobertas em 1720 sendo a fregue
zia creada quatro annos l1epois. O segJinte documento confirma
esta affirma('ão, que tambem está de accordo com o que dizia. em
1773 Ignacio Caetano Vieira de Carvalho (p. 489) que uns 60 ou
70 anno antes Gaspar Vaz chamado Onyaguara, abriu o caminho
de Pindamonhangaba par'a apucahy rompendo aR campina ele Ca
pi\'ary, onde se acha a fazenda do clito Vieira de Carvalho (hoje
Campos do Jordão).

«O Padre João da Sylva Caualo clerigo e Presbitero do habito
ele Sam Pedro: Certifico, em como entrei nestas novas Minas de
Itajiba em adjunto com Geraldo Cnbas Ferreira com animo ele assi 
til' nelJas, e elahi a hum me pouco mais, ou menos i entrou Gaspar
'la da Cunha, cujo contando tanta grandeza de Sap'.:.cahy, e com
promes as altas que me fizerão. elie dito, e outros mais; me redu
zirão a seguir viagem om elle, e como depois de chegados ao
lngar me achll e no engano: tornei .para estas ditas Minas: donde
estou a istente, por neHas achar ouro de sobra e com conk't pelio
que tenho vi to em alguma esperiencia que fis. e pello ouro que
tenho visto: tem labraclo o Guarda. Mal' e eu genro e camaJ.'ada,
e o estarem e tas Mina em má openião por cuja canza não "em
gente a ellas: foi por cauza de hum cavalheiro escrever carta a
Tabay bathe dizendo: não havia ouro nestas Minas, e que estavão
bramidas; falço grandiozo, porqne ao contrario tenho visto, e o
mais, que aqui se achitoj não tirão im de uma cata arobas de ouro
mas slm tirão couza, que os agrade; e por isto pas ar na realidade:
J m'o e k't verdade in vel'bo sace'/'dotis. ovas Minas de ltajiba. em
ovel!l~ro 3 de 1723 annos.-O Padre, João da Sylva Caualo·

-Em um documento de 1755 (p. 63) ha referencia ao «Rio Sa
pucahy das Campanhas de ltajubá», don le parece que o nome Ita
jubá (ltajiba no documento supra) é denomina('ào antiga da actual
cidade ela Campanha, ou de alguma localidade na mesma região
A actual cidade de ltajnbá, é muito mais moderna, e tomou o nom':!
das minas de ltajubá hoje ltajubá Velho ou Soledade de lta
jubá, logo adiante da Sena da J\fantiqlleil'a l1as vizinhal1<;'.as de Lo
rena, enjo descoberto, conforme Vieira de Carvalho ácima citado, era
algul1s annos po terior á abertura da estrada de SapuClIhy. Itajubá
é tambem o nome antigo da pedra hoje conhecida pelo nome de
Bahhú no districto de São Bento do S':lpucahy.
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D. Luiz Ma carenha, entenc1 ndo flue este di tricto per
tenci::L a SiLo Pnlllu, nOIlll'OU 11111 gllartln-1l1ór df1S minn l~m

oppo ição a i. to, a Camam de ,ãu João d'Elrei foi em fins
de FevereIro de 17J3 com toda a. formalidade. tomar ])0. ge
dos dito& ,1lTniae .\ elas margen, clu Ri apllcnh.r (pp. 10-1 G)
declarando que a dita pos~e se e tendia até o alto da
S rra da Mantiql.leira e até o rio apucahy. Conforme a nar
rativa de Igna io Alves Pimenta (p. 52), e cripta. Jl1 1755,
o guarda-mór posto por D. Llliz Ma. carenbas, Bartholomeu
'orreya Bueno_ foi ne ta o ca ião intimado a sahir no prazo

ue duas hora e que assim o fez, retirando-se para o outro
lado elo rio ,'apucaby. De outro docul1lcnto 110 terior (p. 50)
consta flue os actos pos es.orio tiveralll logar . obre Ulll giráo
erigirlo n'ull1 rochedo no meio do rio. provavelmente para in
dicar que o limite pre endido era o fio da correntc e não a
!llar'rem direita sómente.

Informado destes facto UlI. 1G. 17), D. Luiz !\Ia carc
nll<l.· ordenou a restituição elo o'uartla-Illór Bartholomeu Bueno.
Do' doculllento' á mão mula mais con ta do que houve ne 'ta
llue 'tão. Por uma cm-ta que não tem sido con 'ervada. dirigida
ti Camara de ão João crElr i, (*) D. Luiz fa arenhas pa
rece ter aceito, sob protesto, a situaçào crcada pela pos:e mi
neira e perando a resolução elo Governo flue veio na Provisão
Regia de 30 de Abril ele 1747 (p. 19) expedida em re po ta
ás representações de GOllles Freirc de Andraele que então go
,p-l'IlaYíl a Capitania ele Mina Geme. conjuoctamente com a
uo Rio de Janeiro. (**)

(*) Veja-se a carta de 8 de Junho de 1746 (r. 23). o ori
ginal de. tn carta não foi encontratlo. A copia ti I'a la cm ão" João
d'EJrei oá a data de 4 ele ivIaL'('o de 1743 para a ea1't.e'l. 'Cbre a
qn tão da Campanha do Rio Vmde. Esbl carta, po1'~m, {ef~['e-se

ás po. se oas q~laes nma (a elo rio 8al ncahy) foi tomada ne ta
mesma data de <1 ele Mar('o de 1743. Ha talvez engano na copia,
devendo o anno ser 1744 em log'ar de 1743.

(**) Chichorro dá. esta Provi ão Regia omo en 10 a ~lll('ão

do conflicto levantado em 1746 sobr os terreno a oé te. do Sapll
cahy, emqnant D. Lniz Antonio de Sou a a considem como tendo
refer ncia ao conflicto de 17J3 (p. 23ó). E ta nltima interpretaC'ão
par ce er a verdadei I'a e a glle concorda melhor com o termo' la
Pro\risão. o CJ.naes, na snpposi('ão de se referi I' III aos terr nos a
oéste elo apn ahy, nada 1'e,ohem. Além di to, a l'e'iolnção a 30
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Os termos desta ProvisãC', se confonnanc1o com a insinua
ção r1 Gomes Freire tle Andrade obre o limite de «iotla que
está de ta lJarte do Rio 'aIJucahy». estabelecem a divi a pelo
alto da SeITa da Mantiquein1 até encontrar as cabeceiras do
Rio I apucahy, e por e te rio abaixo. A divi a a, sim feita pejo
poder competente e traçada por feições topographicas facil
mente reconh 'iveis tele execução illllllediaJa. sem contestação
ele quallluel' da partes inteJ'Ps ada, rem1Íntlo assim di 
tinctivos que a torna singular entre os actos officiaes desta
secular penclencia.

Antec. porém, ele estar conhecida no Bruzil (ou mesmo
tomada em Lisboa) a re oluçàu de 30 de Abril de 17-17 que
terminava para empre a contenda a respeito do territorio á
direita do Sapncahy (*) Jevantou-'c uma outra que até hoje
não tem tido cabal oluçilO. Conforme já referido, r.on ta que
Bartbolomeu Bucno, expulso do disLricto de Campanha em
17-13, refugiOlI- e a né ·te do S'lpucahy. Esta região começou
então a .er explorada e alg'l1m telllpo depoi elescubriu- e
ouro. Confurme 11 narnttiva já citada (p. 52) LI ]1Timeira COlll
ml1nic'lçào do descubcrto foi feita ao guarda-mór da Call1pa
nlJa, por ser este a auctoriclade Illais proxima, que fez a re
I artição creanelo a im uma e pecio de titulo de prioridade de
posse embora fóra do limite e. eolhido e marca lo tão ponco

ele Abril ele uma qne. tão qn e levantou em Junho elo ilnno ante
rior, embora 10 ivel, não e ttlria -m harmonia com a xLI' ma deli
bera~'.ão (levaela fi gel'al á completa impu. ibilidaele) que e nota
no~ actos do govel'llo portngllez em toda e ta questão le limites.
A resolnção mal'cando o alto da SelTa da ~Iantiqneira (em logar do
m0110 de Ca...\:ilmbú) para a divisa «el toda flue está e1e··ta parte
(isto é, elo lado mineiro) elo Hio • apucahy», conforme a insinuação
da êar~'l de Gomes Freil'e de Aneleaele, é intelligivel, não o endo
poJilm na hypothese de er a contenda a eI 1746 r latinl ao terri
tOl'io a oéste elo Sapucahy. Para elu idar esta que tão seria com'e
niente conhecer a cOlTespol1l1 ncia ele Gome Freire d.e Alldrade.
Na falta elella a pl'esllmp~'ão, tanto lJela con tJ'llcção gramllluticnl
eomo pelos facto conhecido, é (!lle .além» na phrase .gl13rcla
mól posto por e, e Goyerno em Ulll listricto além do Hio apll
cahy" se refere a Sã Paulo e n~o a Villa Rica como ponto de
partida.

(*) Até 1764 os Panlistas ainda ocenpavmll o ponco impor
tante de cnberto (le ltajnbrl nas cabeceiras do Sa,pucah,r LlI11 pOllCO
á dil'eita ela sua corrente principal.
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tempo antes pela Camara de São João d'Elrei. Em principios
de 1746 Francisco MarIm Lustoza (*) descobriu outras minas
e entendeu fazer a participação ao Governo de São Paulo.
D. Luiz Mascarenhas providenciou promptamente (pp. 21, 23)
nomeando Lustoza guarda-mór do di tricto. que tomon o nome
de Santa Anna do Sapucaby, e mandando annexa-lo á Villa de
Mogy das Cruzes por ser a mais proxima. (**) O novo guarda
mór m08trou-se tão energico em executar como era o Gover
nador em mandar. Conforme a narrativa já citada (p. 52) teve
ele repellir duas tentativas de pos e por parte da Gu mara de
São João d'Elrei, das quaes ullla tomou a prororçõe de um
as alto naval com uma flotilha de canoas e pecialmente cons
truidas para este fim. Outras noticia de te temunhas ocula
re' (p. 391) dão Lustoza com uma força armada de 200 ho
mens. (***)

Esta contenda que ia tomando proporções érias foi pa
cificada, sem ser resolvida definitivamente, pela Provi ão Regia
de 9 de Maio de J748 (p. 4:1) que, entre outras providencia,
chamava D. Luiz Ma carenl\as para o reino, destacava da Ca
pitania de São Paulo as no,a de Goyaz e Iatto Gro o e
subordinava o Governo da parte restante no do Rio de Janeiro,
e ao mesmo tempo ordenava a Gomes Freire de Andrade,
que finava encarregado provisoriamente do Governo elas tres

(*) Este nome figura no anto de posse do Arraial de Santo
r Antonio anue parece que era morador em 1743. Dizem outros docu

mentos que era filho de Mogy da Cruzes. Em 17 9 cou ta que
estava residindo no districto de Curitiba (p. 391).

(**) Mais proximas em linha recta, são as villas do valIe' do
Parahyba, Taubaté, Pindamonhangaba e Guarntinguetá: que pro\oa
velmente nesta epocha não ti\Teram vias le communicação dileet<'l.
com o novo a.rraial. Tendo sielo feite'l. a primeira entrada pelo lado
da Campanha, é provavel que fosse logo aberta uma picaclá- P,i1l'::l.
S· Paulo pa sando por Atibaia (11I1e ainda era apena fregue
zia) ou por JI10gy das Cruze. Em 1765 D. Luiz AntOJúo de Sou a
ajuntou as certi lões elos diversos actos de jUl'iselicr,ão exercidos
pela Camara le JUogy da Cruzes que ,A m estampadas no capitulo
DI, sob os numero 5 a 23 (PP. 25-39). r

(***) Tres cartas trocada. entre o Governador e Lustoza, que
foram encontradas depois de impre a a collecr,ào referente a e ta
questão, acham-se no Appen lice. (p. 911-9 L3) Em lima deste'ls cartas o
Go vernador diz ter recebido orelem de conferenciar com o GO\Ternador
de ilinas, ordem esta que nào conste'l. elos documentos conservados.
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Capitania (do Rio de Janeiro, Minas Geraes e São Paulo), que
estabeleces e os limites de São Paulo e Minas Geraes ~pelo Rio
Grande e pelo Rio Sapucahy ou por onde vos parecer.»

Foi e ta clausula facultativa que transformou o que devia
ter sido a re olução definitiva da questão em in trumento cau
ador de maiores duvidas e conflicto. Valendo- e de ta clau
ula, Gomes Freire de Andrade provavelmente com as melho

res in tençóe ,(*) em Logar de decr tal' a divisa indicada pela Provi
são Regia pelos rios apucahy e Grande, que não xigia operação
geode ica alguma para ser traçada e marcada, imaginou uma
outra pelo alto da montanha.

E ta idéa parece ter ido ba ead~1 obre a suppo ição er
ronea ma perfeitamente natural (para O conhecimento incom
pleto da epocba ácerca da' feiçõ topographicas <.Ia região), de
que as montanhas na l!ivi a las aguas entre a bacia do alto
Rio Grande e as bacias panli tas do Tleté e Mogygua sú for
mavam uma cordilheira continua como a Mantiqueira e ligada
a esta. O informante e con elheiro de Gomes Freire de An
e!l-ade ne te negocio, Pedro Dias Paes Leme, declarou na reu
nião da Junta de 12 de Outubro de 1765 que tinha indicado
a divisão pelos limites da bacia do apucaby, e é de presumir

(*) Os documentos de 1765, tanto de São Paulo corno do Rio
de Janeiro (p. 2_3 e 253), attribuern os actos deste Governador a
uma ~lYer ão á Capitania de São Paulo; mas. se ial houve ella
não tran pira los documentos á mão sobre a pre ente questão. Houve
é certo, desejo de ati fazer ao Mineiro dando-lhes a de ejada
pO' e ele anta Anna do apuCc1.hy, fixando o limite por uma linha
qiie, com os imperfeito conhecimento topographicos ela região, pa
l'et:ia ser mai conveniente elo qne uma linha fluvial, especialmente
peta interesse elo fisco, onsic1eração preponderante em toda a admi
ni tracão coloni:ll brazileira. A me~ma preferencia ele uma divisa
]J~l "serra é expre 'a pelo Goyernador Luiíl Diogo (p.p. T2-27~).

Onele íGomes Freire de And.raele claudicou lamenta\Telmente foi
em encarregar a solução de uma que tão que intere a,a a duas
parte ao repre ent~lJ1te de uma 6 della (a cen l11'a dirigida ao Oundor
de. ão Paulo na 1'epre entaçào da Camara (p. 119) não tem funda
mento visto qne ai:; auctoridades panlist.as nem ar lem nem convite
tiveratú para tomar parte na demarca~ão, (p. 42); em confiar nma
importante operação g odesica a nm leigo n1]. materia e acceitar, pelo
menos tacitamente, o processo de te a bico de penna como ati fa
zendo ás suas in trucções que exigiam t.rabalhos de engenheiro com
os competentes instrumentos.
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que a intenção ela ln trucção para a demarcação (III, 27 em
parte p. 403) era eguir e ta indi ação. S n lo assim, o plano
da demarcação era perfeitamente ju tificavel pelo menos para
os que entendem (e ão muito) que uma fronteira montanhosa
é preferivel a uma fluvial.

A chfficulclade ne. ta interpretação ela intenção da Instruc
ção de Gomes Freire vem da referencia á Serra de Mog.\'
guassú que não se acha no. limites da bacia elo Sapucahy. E'
preciso, porém, lembrar que em 1749 a r glão a oé te do Sa
pucahy, tanto em l\Iinas como em São Paulo, era quasi uma
tena in 'ognita, conforme a cleclarilção do propno Peclro Dias
Paes Leme. O caminho que "inha de •'ão João d'Elrci pela
Campauha para Santa Anna do Sapucahy tinha ido, provavel
mente, prolono'ada atravez ela divisa da agua pelo valle elo
Jaguary para Atibaia e São Paulo. m outro ia de • unta Alma
para Omo Fino nfts cabecC'lras do l\logygna sll, porém em um
beco sem sahida; e ó mai' tarde é qne foi prolollgada até
encon traI' a estrada de Goyaz e 1\IogyguiJSSÚ e para o norte
por Calda, 'abo Verde e Jacuhy (que ainda não exUiam)
até o Rio Granele. Em, 'ão Paulo o eonhecil1lento cio sertão
adiante de Jundiahy era limitado á uuica linha da e'trada de
Goyaz pa ando paI' Campina, Casa Branca, Cajurú, (*) etc.
para pa ar o Rio Grande no porto conhecido hoje pelo nome
de Porto da Espinha ou na suas immediaçõe. (**) Ne tas

(*) O mappa de São Panlo de 176G dá mTIa fazenda de Car
los Barbosa na estra la de Goyaz, em posi(;ão que cones] ollde pro
ximamente á de Oajnrú, cnja fnndar:ão foi deviela a uma doação elo
patrimonio em qne fignram dou membros da familia Barbosa l~e

Magalhães (Bento o Jo é).

(**) O mappa le ] 776, muito exaoto 'om referen ia á pa'
sagens ele agua repre enta a. primiti\Ta . traela le Gosa7. a. 0111 pn.
nhando, pela margem e qnerela. nlU Ribeil'ão elo Infemo qne não n
gma no mappas recentes do . Paulo. O do :Mina elão este nome
ao l'ibeirão que pas a em Carmo ela Franca e parece fóra de dnvida
C)ne este eja o me mo do mappa antigo le . Paulo. Conforme uma
informa<;ão da Camara da Franca, em 1 ó2, havia naqnella epocha
qnatro e. tradas crllza.nelo o Rio Grande nos portos c1n Santa B,ír
bam, RiEaina, Ponte Alta e E pinhos. O esboço que accompanha o
documento (le p. 4-3 representA'], sr, duas estrada.s existentes em 1, Dó,
da qnae a elo Dezembo lne é in lnhita\Telmente a do Porto ti
'anta Barbara o a de Goyaz concorda melh l' com a do Porto da

Espinha do que com qualquer <las outras mencionadas em 1852.



condiç-es é certo que a erra denominada de l\Iog guas ú»
Ó era conhecida de longe. provayelmente por yisadas da

e trada de GOJ'az.
Outra dnvida a re peito da yereladeira intenção da ln~

trncção ele Gome l!'reire de .\ udrade na cen da questão da
identidade da ernL de 1\l0oXcruas ú. A junta de 12 de Outu
bro. IH'O\'a\'elmente por informa 'ão Li Pedro Dia Paes Leme.
declarou qu a tal erra não exi-te. e o Conde de Cunha ayen
tura a hn othe:e p. ?2.,1) ele que a referencia era á erra ele
Dumbá, nOllle e -te que 'ó e encontra no mappil ele 1IIina'
de 176- e 17 67 nas vizinhanças de Jacuhy. O mappas antigos
de tão Paulo nãu dão a orra de }logj"ma' ú. O Lie }lina
de 1767, 1777,1 v.,1e] O.figlll'ull1uma erra ao norte do Rio 110
g.rrrua ú na po ição da erra dos Po O' de Calda em deno
minação no mappa de 176- e 1 0.,1, porém com a de Mog,r
gua ú no ele 1777 e ele erra de :Mogy nu ele ISO. Este
facto e o de er a erra dos Poço de Calda, ou do Caracol,
a mai importante que e avi ta da antiga estralia de Goyaz
na vizinhança de i\IoO'sgua ú justifica a identificação da I erra
de MOIt.rgua ú de Gome Freire de A.ndrade com o mac'i o
que com vario~ nOllle de erra de 'alda, Caracol e Poço
de Calelas jaz entre os rios MogyO'ua ú e Pardo. e portanto
inteirament fóra da bacia do 'apucahy.

Com e ta identifica 'ão a ln trucÇão de Gomes Freire de
Andrade torna-se de impo iíel exe ução, como teria sido logo
reconhecido e a ua ordem para o levantamento da linha di,
vi oria á bn 01:1 (a!n11hão) tiyes e sido eguida. Parado marco
antigo da Serra da 11a:\tiqueira tirar «UUla linha pelo cume
da me ma erra seguindo toda até topar com a Serra de
fogj Jua ú» seria preci o deixar a 'erra da Mantiqueira

para seguir a divisa entre o apucahy e o Jaguary, amandocaia
e MOlYyrruas Ú para depoi tomar o e pigão entre o rio l\lo
g.rguoo,ú e Pardo. !legaria ahi ria impo ivel· al'ançal' o
Rio Q-J~nd eguint10 «até findar nos que lhe eO'uirem fa
zendo-se sempre pelo ume dplla a, divi"ão até topar no Rio
Grande»; porque a linha teria forço amcnte de atrave ar a
grande depre ão do valle do Rio Pardo. O anctor do
lllapN de Mina de 1 O procurou sahir de te clilemma tra
çando a linha pelo e pigão en re o Par lo e Mogyguas ú, in-

.é\lglln mappas teem o nome Anhangnela jnnto'ao Porto ela E pinha
c a er exacto (e não La motivo jJara dll\'ida..l') i to 1J01' i 'Ó La La
para identificar a passagem da antiga. estrada de Goyaz.

•
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cll1indo assim em Minas os districtos de Batataes, Franca
etc., representanllo (COI\1I) fazem todos os lllappas antiO"os) o
Rio Pardo como rio independente de aguando directamente
no Rio Grande em lagar de nnir- e com o Mogyguas u.

A execução do plano de demarcação concebido por Go
me Freire de Andrade foi confiado ao Dr. Thomaz Rubim de
Barros Barreto, Ouvidor da Comarca do Rio da Morte e
pre umiv~hnente participante no conflictos de 1746-48 vi to
qua o seu modo de executar a commis ão iudica maior
empenho em liquidar contas antigas com o guarda-mór Lu 
toza do que observar rigoro f1l11ente a ordens recebida. ÂJ
mado com a ordem de 27 de laia de 1749 e acompanhado
por seu escrivão e, no dizf'r do informante de 1765, por 60
homens armados, elle se apresentou, não no marco do alto
da Serra da Mantiquil'a. Illas no arraial de Santa.A.nna do Sa
pucahy. O guarda-mór Lustoza o recebeu em termos que pro
vocaram as iras do Governador (p. 39), recusando} di;, o in
formante paulista, os ofl'erecimentos de conciliação e de ,vantagens
que lhe foram feitos; porém a final retirou-se pacificamente
com os seus adherentes deixando o campo livre para o pro
ce so instantaneo de demarcação que se acha registrado no
auto de 19 de Setembro de 1749 (p. 43) (*).

Por este documento a divisa devia eguir do marco no
alto da Serra da Mantiqueira pelo cume da mesma serra até

(*) O auto diz-se ser feito debaixo do juramento dos "prati
cos, nobreza e povos que presentes se achavão»: o informante pau
lista de 1766 disse que os habitantes do arraial se abstiveraJ:J]. do
acto, ao passo que o Governador de Minas Luiz Diogo Lobo da
Silm disse em carta deste mesmo anno (p. 274) que a popula~ão o
recebeu com grande sati faccão e que as pessoas que tinham ido
de São ,Ioão d'Elrei se abstivemm de tomar parte. Nenhuma destas
affirmfl<;,ões é rigorosamente exacta. O auto leva 18 assign?turas
além das do Ouvidor e Escrivão. Entre estas, G eram de fluctori
dades de Santa Anua mais accessiveis do que o guarda-mór Lus
toza á eloL[uencia elo Ouvidor, e 6, pelo menos, eram de anctorida
des de São João d'Elrei. visto que no auto da posse da igreja no dia
seguinte este numero (entre os 11 nomes qne vêm repetidos do
anto de demarcayão) tem a declaração de postos offi.ciaes. Restam
7 de fiLial.;ãu ineleterminavel que, a não serem subornados ou «phos
phoros», representam o jubileu popular tão lyricamente pintado por
Luiz Diog'o, naturalmente baseado em communicações offi.ciaes cou
temporaneas archivadas em Ouro Preto.
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o morro do Lopo. morro e te ituado não no tI'onco principal
da l\Iantiqueira, porém n'um e. porão elltre os rios Jaguary e
Atibaia e ~ómente conhecido do demarcador por informaçõe
colhida em anta A.nna do apucahy. Para abir d'lhi foi
necessario abandonaI' inteiramente a in trucções de Gomes
Freire de Andrade e a na« erra de l\Iogygua ú)) e lá foi
lançada a phrase "até checrar ao Rio Granele accompanhando
por um lado a estrada que vai ele ,'ão Paulo para Goya
ze» u ceptivel de interpretaçãe mil vezes mais diver as
e de encontrada do que as que, no tempo moderno, se
dão á delimitações ela ticas da zonas prinlegiarlas da
estrada rle ferro.

Dos documentos arcbivados em ão Paulo nada consta
claramente de amo GOllle Freire de Andrade considerava os
actos elo seu agente. (*) A carta que escreveu ao Goyerna
dor de Santos (p. 49) exprime ap na' o alllor proprio offen
dido pela resi tencia oppo:;ta por Lu toza á ua auctoridacle,
e clá a entender que o Dr. TlLomaz Rubim clava conta mai
minucin a ele te frleto do lue do mo lo pelo qnal executou a sua
omllli:; ão. Ao que parece. elle nunca se informou cabalmente

do fa to de bayer a denlill"Cação ido feita de modo inteira
mente diver o rio que clle tinha lrojeetado e ordenado. Isto
e conclue (COIIIO bem notou em 1771 (p. :.97) D. Luiz An

tonio de Sou a) uo facto de. conform e elle proprio declara na
carta de se maria de "'aulio Furquim de Almeida (p. 55),
mandar ouvir a ('amara de ão I aull e o Provedor de an
tas obre uma propriedade que. pC'la propría t1escripçao da
arta de esmaria, e acha iluada para o lado mineiro elo
mo~ro do Lopo. (**)

• (*) Conforme refer A 'cioli nas na «Iemori:J. Hi .. tl'licas
c.l.a Bahia» o Dr. Thoma7. Rnhim d Barril Barreto foi depoi c:han
cellár da Relar.ão da Bahia. ~[an(la(lo cm 1- 57 examinar as minas
de ilaíitre de JIonte Alto o ell l' iatorio foi julgado pouco sa
tisfactorio pelo Governador 'Qnrl de Arco «por L'tlta de conheci
mentos praticos de toda a materias n c . arias a tal fim». Pelo falleci
mento do Governador O. ci.nt nio de Alm ida Soares e Portugal, elle a 
&umin em 1760 o gO\7erno da Capitania, não sendo, pOI't:m, app1'o
vada- esta nomear.ã pelo Govcrno de Li boa que o mandou substituir.

(**) Esta mesma carta de sesmuria foi l'emettida pelo Go
verno de Lisboa ao Governador ele 8,\0 Paulo para a executar, em
1772, 'cin(;o annos depois do A\7iso Reg'io de 25 de Março de 1767
que se apre cnta em .ilIinas como sendo a approvaç'ão regia da de
marcação de Thomaz Rubim.
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Estando acephalo o governo ela Capitania de São Paulo:
tanto no temporal como no eccle iastico, não houve pro
testo immediato contra esta demarcação. Pela carta do Bispo
de Marianna (p. 190) vê-se que ante ele 1759 o Bi po de
São Paulo tinha reclamado a posse das igreja a oé te elo Sa
pucahy, sendo porém que a reclamação era ba eada obre a
Bulia e tabelecendo o limites dos bispado, e não na appre
ciação da demarcação civil na qual o auctor ua carta e apoia
para contesta-la. Pelo lado do temporal a conte tação teve de
esperar a re tauração da Capitania ue ão Paulo em 1765
quando começou a extensa corre pondencia do Governador D.
Luiz Antonio de Sou a com a côrte de Lisboa. com o Ville
rei e com o Governador ele Minas Geraes, que é um conti
nuo e energico protesto contra a demarcação de Thomaz Ru
bim.

Continuando Gome Freíre de Andrade, ou Conde de
Bobadella, a governar as tres Capitanias até a sua morte em
1763, houve durante este longo intervallo tregua na que tào
de limites, a qual rebentou do novo na admini tTação dos
seus succe:sores. No emtanto o sertão deserto in termediario
entre as parte poyoadas das duas Capitania ia-se desco
brindo e povoando, em parte pelos esforços dos explorado
res de novas minas de omo, em parte pelo das expedições
militares para a extincção dos quilombos de escravo fugidos
e criminosos que nelle se refugiaram.

Pelo lado mineiro as explorações em busca de ouro pa
rece terem partido de Santa Anua do Sapucahy e Ouro Fino,
e terem ido dirigidas principalmente por Veri simo João de
Carvalho, Intendente ue anta Anna nomeado por D. Luiz
Mascarenhas, que continuou no mesmo posto na ad ministração
mineira, ])assando depois a ser guaTda-ll1ór. E~te penetrqu no
sertão para o norte até Cabo Verde, pelo menos onde d,esco
briu ouro e fundou 11m arraial que ainda hoje cons~.rva o
mesmo nome. Pelo mappa de Mina de 1767 paTece que - Ve
rissimo João de Carvalho estava estabelecido n'11ma fazenda en
tre Ouro Fino e Cabo Verde, mais ou menos na posição da
actual cidade de Caldas. (*) Mai. ao norte Pedro Franco

(*) Está em erro o Diccionario Geogl'aphico de Saint-A.dolphe
dizendo que Caldas é o antigo Ouro Fino e que o nome uo pa
uroeil'o foi mudado de São }I'rallcisco de Partia para São Patrocinio.
No regi tro ecclesiastico elo bi pado da São Paulo, a actual cidade
de Ouro Fino é a freguezia de São Francisco ele Paula de Ouro
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Quaresma, que parec:e ter estado ante. em Goyaz (p. 71)
com uma commissão do Governador ele Santos e Ouvidor de
São Paulo para descobrir minas e destruir quilombos, explo
rou o districto ao sul do Rio Grande entre a estrada de Go
yaz e a barra do Sapucahy, onde em 1775 descobriu ouro em
varias Jogares, sendo tomacia posse neste mesmo anno por
parte da Camara de Junciiahy é do Bispado. de São Paulo
(pp. 63 e 64). Continuando as descobertas, foram feitos outros
autos de posse em 1761 e 1762 (pp. (16-70\ até a barra do
Sapucahy, ficando o districto com o nome de Desemboque. (*)
Pelo Jado da Serra da Mantiqueira tambeDl os moradores do
valle do Parahyba tinham penetrado e, de cobrilldo ouro nas
cabeceiras do Sapucahy, tinham estabelecido o arraial de Itajubá
(hoje Itajuhá Velho ou Soledade de Itajubá).

Ao norte do Rio Grande houve em 1759, pela parte da
Capitania de Minas, expediçõe para extinguir quilombos na
região a oést.e cio São Francisco nas erra da Canastra e
Marcela e no districto de Campo Granele entre os rios Sapu
cahy e Grande (**) (pp. 60-62).

Fino, e a cidade ele Caldas a freguezia de Nossa Senhom do Patro
cinio das Caldas do Rio Verde. O mappas antigos de .Jfinas dão o
primeiro geralmente com o nome de Ouro Fino, os de São Paulo
com o de São Francisco de Panla. O nome de Caldas não fignra
nos mappas de Minas senão depois do de 1808, estando porém re
presentado n'um mappa de São Paulo qll~ parece não ser muito
posterior a esta ultima data.

(*) Pela maior parte os nomes destas localidades não figuram
nos mappas, bem que seja prova,e] que a maior parte delleói teem sido
consérvados e serão reconhecidos rluando a região for levantada to
pograph.icamente. São: Borda uo :Jlatto Concei(\ão do Rio Grande,
Desel"nbüque, Ribeirão de Santa Anna Corrego Rico, Ribeirão rlas
Almoo, Ribeirão Grande, Os :JIacieis, Hibeirão do Pinheiro, Ribeirão
de Sã" Pedro de AJca.l1tam e Almas, Rio São João, Ribeirão dos
Pinltaes, Ribeirão do Pinheiro, Conqtú. ta: e Barra do Sapucahy.
E' provavel que alguns destes lIomes sejam repetkões.

(**) Em 1765 o Governador de Minas Lniz Diogo Lobo da
Silva jn titicou a pos e que tinha tomauo no anno anterior ao nl
do R10 Grande e Sapucahy com a razão de que os Paulistas não
tinham concorrido para a extinc~1ão dos qni lombos. Já em 1755 o
Paulistas andaram perseguindo os qni]ombeiros no distriuto do De
semboque que considera\Tam como seu, ao PUóiSO que as operações
referidas em territorio a que não tiveram pretensões, eram em
1759. E' para notar que em 1749 Gomes Freire de Andrade dá a

•
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Depois da morte d'o Canele de Bobadella a oapital do Vioe-l'ci
nado foi mudada para o Rio de Janeiro. viudo o Conde ele Cunha em
1763 governar a oolonia e especialmente as Capitania do llio de
Janeiro e São Paulo. No mesmo anno veio governal' a Capitania
de Minas Geme Luiz Diogo 10bo da Silva, achando a sua popu
lação bastante clescontente oom o pezaclo imposto das cem
arrobas de OlUO com que se tinl1a compromettido contribuir
annualmente em ubstituição ao' quintos reaes. Este Governa
dor mostrou-se na sua cone pondenoifL verdadeiramente con··
doido da dura sorte dos seus governados, o que está de ac
oorelo oom o oaracter que lhe attribuem as chronica minei
ras dando-lhe o titulo ele âae dos pobres.~ Não podendo
reduzir o pe o do imposto directamente, pareol:' que procurou
faze-lo incl1reotamente alargando a área oontribuiute. Tendo
obtido do Vioe-rei ulUa ordem para o Ouvidor de São Paulo
de abster-se de actos ele jLlr.lsdicção no di trioto lo Campo
Grande (p. 58), que o conde de Ounha entendeu :ier LimitfLclo
ao territorio entre os rio, SfLpucfLhy e Grande (p. 225), ma
que Luiz Diogo interpretou oomo tendo extensão muit.o mfLis
lata, este sahiu de São João cl'EL-rei em Setembro elo 176-:1:
para «dar um giro pelos confins da mesma comarca» (de ão
João d'EI-rei).

Pa sando o Rio Grande na barl'fL elo SfLpucahy, Luiz
Diogo ohegou a Jacuhy, onde tomou po. se (violentamente-dizem
as testemunhas do Summario de 1789) e publioou um Bando
e ln trucções em que declarava que tinha reconhecido qu a
divisa pela demarcação de Tholllaz Rubim tel'llJinava no Hio
Grande no logar chamado Desemboq ue, que parece sel' um ponto
no Rio Grande logo abaixo ela uana elo rio ão João ele
Jacl1hy. Depois passoll por Caho Vel'de, Ouro Fino, C<:'lman
docaia (hoje cidade de Jaguary), Capivary, ltajubá, etc., est'L
be!eeenuo regi tros em Jacuhy, Cabo Verde, Ouro Fjno, Hio
Jagl1al'Y perto de Oomandocaia e ltajubá. (*) Dos 10gar~s"nlE\n-

denoniinação de Qnilombo a Ouro Fino, para onde se tinha retirado
Martins Lustoza e onde, na occasião (lrt posse no anuo segllillte, foi
encontrada tulla capella.

(*) E' interes ante not..'u' fIne, pelo mappa <lo seu itinel'Urio
apresentado por 1uiz Diogo ao Conde de Cnnba e que vem repro
duzido neste volnme, para chega!' a este ultimo logar, elle tCl'e ele
descer a :.\Iantiqneira pela antiga estrada, entrar em São Paulo, pa 
sal' perto ele Piedaue (boje 10l'ena) e tomar a subir a 7liulIticIueiru

n
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cionados. Jacuhy, Itajubá e pro\ avelmente Comandocaia estaVaITI
na po se dos Pauli ta' no ch~il, Ca bo Verde no eccle~ia tico
ómente. Por esLe actos de Lniz Diogo a posse efi'ecti-m dos

Mineiro. que tinham ficado na immediaçãe de, 'anta Anna do
,'apucaby Ouro fino e Cabo \ erde (com regi tro)]o Rio Iandú
11 rto da a LU 0.1 cidade de Pouso Alegre) aV311C;ou proxima
mente até a linha imaginada por Thomaz RubiJn pelo alto da
, erra da. :J.Iantiqueira até o morro do Lopo. e dahi «acompa
nhando por um Jado a estrada de Goyaz» até o Rio Grande.

~o emtanto, e antes d ta excursão de Luiz Diogo, o
Conde lie 'unha tinha repre entado ao Governo de Lisboa a
conreniencia de ree. tabelecer a antiga Capitania de São Paulo,
sen lu um elos motivos a nece. idade de providencias na região
de Jacuby (*): e cm ('.on equenc:ia foi nomeado em Janeiro
D. Luiz Antonio de Sou a Botelho :Mourão Gov-rnndor de São
Paulo. Não se ten 10 encontrarlo a Carta Patente deste Go
remador. Ó e 'abe da intenções do Go\'el"l1o. a respeito de
lillute·. pela' alJirmac;õc repetidas de D. Luiz Antonio na sua
correspondencia. flue eram restaurar a Capitaniaao seu antigo es
tado e jmj ·dicção. o qne aliás e'tá de completo accordo com
o termo do Àrizo Recrio de ± de Fevereiro de 1765 dirigido
ao Vico-rei (**) cOllll1luni ando a nomeação do Governador o
ao mosll1o tempo ordenando um novo ajuste dos limite".

pela e tradu qne os Pauli ta tinham abcrto ele Pindamonhangaba. ...
Esta ultima foi mandada tapar, abrinc1o- e outra nova em elirec('ão
oppo ta para Capivary.

• (*) E' o q11e se conclue do t'l'mo do Avi o Regio le 4 ele
Fe\'er iro elc 1765 'lu se rcfere a lIm'1 carta ele 13 de Julho ele
176-!· qn não foi enconh'aela. A' colle ("à0 original ela 'orreslJonc1eJLcia
elo • Ilde elc Cunha no Arch.i\·o Publico elo Rio ele Janeiro faltam
algl1n •volumes, e a copia do ln tituto lli 'torico tirada em Li boa
nào ontem carta desta data, nem outra qualquer que se refira
especialmente a Jacuh.v.

(**) O lIcce SOl' de 1)· Luiz Antonio o accn a l'ntre outras
cousas ainda mai feias de ter sonegado o regi tro da Carta Re
gia .• De todos é registros que ail1l1a se encontram no Àrchivo elo
E::;taelo o ela admi l1i 'tnl~'ào ele D. Lniz Antoni é o mais caprichoso.
O facto ele e a 'harcm algumas das C<LrtaS reg'istraclas por copia
authentica la pelo propl'io Go\'el'Jlador pro\'a\"l31mente eleu pretexto a
esta intriga de Iartim Lopes Louo de Saldanha que, antes de es
tar um n'lez em à Paulo rompeu nas mais desabridas e baixas
aecusa('õe contra o seu antecessor.
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Ohegando a Santos, em Julho de 176fi, D. Luiz Antonio
achou a situação, creada pela demarcação de Thomaz Rubilll e
deixada pelo Conde de Bobadella, profundamente modificada pelo
recentes actos do Governador Llliz Diogo em Minas, e ainda
aggravada por mll novo confiicto levantado no territorio do
Rio Pardo. Começou logo uma louga erie de corre pondencia
com o governo de Lisboa. eom o Vice-rei e cum o Governador
de Minas, correspondencia que durou todo o tempo da sua
administração até 17.75, e na qual protestava energicamente
contra a demarcação de Thomaz Rubim.

Esta mesma modificação das condições cooperou para que
não se tornasse effectiva a demarcação de que foi encarregado
o Vice-rei, Conde de Cunha. Para a levar a effeito foi COllVO

cada, a 12 de Outubro de 1'766, uma junta compusta das
principaes auctoridades de Rio de Janeiro e das pessoas que
melhor conheciam a região em litígio, sendo para notar que
entre estas havia duas que occupavam postos officiaes em 1\ii
nas, ao passo que não havia um só representante nato de
São Paulo (*). .A. opinião unanime da junta. fundada n'uma
longa exposição de motivos (p. 215-221), era que a divisão se
fizes e pelo alto da erra da Mantiqneira e pelo Rio Sapucahy
por seu braço principal (Sapucahyguassú), sendo para notar que

o tal registro traz M longas insLTuc('ões do Marquez de Oey
ras ao novo Governador referentes pl'incipalmente á guerra no sul
e sem uma palavra sequer sobre a exten ão e limites da Capitania
pelo lado do norte· Muito clU'iosa é uma serie de:l perguntas
feitas por D. Llliz A.ntonio para o en governo, as quaes descem
até a questões de etiqnet'l. na mesa, porém tambem guarda silencio
sobre a questão de limites. Ao que parece eUe julgou tão clara a
sua missão a este respeito que dispen. ava o pedido de instrucções
especiaes. Jão estando conhecidos na occasião os actos de. Luiz
Diogo, não podia-se prevêr a tenaz resistencia que encontroll a res
tauração da Capitania, nem a c:alculada inc1itfel'ença do Govei'no a
este assnmpto, tão importante aos povos do Brazil, porém tão insi
gnificante quando visto de Lisboa com olhos otfllsCc'l.dos pelas contri
buições aureas da distante colOlúa.

(*) Diversos documentos mineiros acusam Pedro Dias Paes
Lem de parcialidade, por ser natural de São Paulo. Parece, porém,
que na occasião elle estava mais ligado pelas snas funcções de
guarda-mór das minas á Capitania de Mina do que á de São Paulo,
e em todo cc'1s0 ene tinha dado em 1748 prol'a de exempção de
bairrismo opinando naquella occasião em favor dos Mineiros e em
prejuizo de sua Capitania natal.
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este ultimo detalhe era uma emenda do Vice-rei á propo ta ria
junta para dh-idir o terreno entre os dous braços do apucahy.

Lavrado e as ignado o a sento da junta, o Oonde de
unha acbando que eria impolitica a ua promulgação como

uma 'jmple ordem propria (ainda que para isso estivesse aueto
ri-ado. o remetteu immediatamente para Li boa pedindo a pro
muluação por Ordem Re!ria (p. ~~2).

O moti,o apre'entado foi o receio de uma revolta em
:llinas conrra o impo to das cem arroba sernndo de pretexto
a diminuição do territorio contribuinte. Póde-se tambem suppõr
que influiu no seu e pirito um e crupulo bem fundado em
tomar obre _i d re-ponsabilidade de um acto que seria a re
provação (le um acto do eu colleO'a e qua i igual (posto que
nominalmente subordinado). o Governador de Minas. Ao Go
vernarlor de 'ão Paulo foi apena communicado (p. 257) que
a olução Jaquestão iuba ido ublllettida ao Governo, e sómente
em 1~-2 é que elle soube do A entu da Junta. (*) O Gover
nador rle Minas evidentemente foi mais bem informado, provavel
mente em particular por algum membro da junta e talvez
diri!ri"e a Li'boa protestos que influi' em para a não promul
uação do acto.

Emquanto e e'peram a solução definitiva commettida
ao Yice-rei pelo Avi 'o ReglO de J de Fevereiro, manteve- e
entre os doi 110vernadore uma corre pondencia animada a
re peito da mina do Rio Panlo de coberta depoi do «giro»
de LU1Z Diogo e pouco ant s da chegada de D. L:liz Antonio
a ão Paulo. Achavam- e situada no. vaUes de diversos tri
butario que para O Rio Pardo de cem do espigão entre Ja
cub.r e Cabo \ er le. no rli,;trict que de le aquelle tempo tem
cOll'errado o nome de aconde. O caminho de Luiz Diogo
(co!Üorme e vê no mappa aunexo a e te volume) da co
lllar a de ã João {l'EI-Rei. tmha . ido pelo alto do dito es
piG"ão deixando fóra do perimetro uo eu giro a região das
no,a lnina. E ta·, porém. podiam ser abrangida pela linha
ela ti a de Thomaz Rubim que do morro do Lopo ao Rio
Grande não tinha po'ição definida uem ponto algum fixo e,

Ouio ne te tempo os Mineiro' podiam ainda uppôr valida
estel demarcaçào Luiz Diogo tinha razão em pugnar !lara

(*) Com mnita dio-oidade D. Luiz Antonio limitou a 8na
queixa iÍ. uni '1 plll'ase. «Não ei púr que motivo ficou oC0u1to ao
meu conhecimento» (p. 249).



LV!

estabelecer ali a jurisdicção mineira. Por seu lado D. Luiz
Antonio, em vista das instrucções que diz ter recebido para
restaurar a Capitania de ão Pnulo a seu antigo estauo e ju
risilicção e em vista da impugnação bem motivada que os Pau
listas oppuzeram á demarcação de Thomaz Rubim, tiuha egual
mente razão em reclamar para São Paulo o clistricto em questão.
Com a prompta reme 5a de uma guarla armada, elle obteve
a vantagem da pos e efft'ctiva , que manteve" impedindo ~o

mesmo tempo as minas em conformidade com as ordens do
governo, emquanto submettia o seu acto á approvação do
governo de Lisboa.

No meio da discussão sobre as minas do Rio Pardo, o
Vice-rei, tenelo submettido ao guverno central o Assento de
12 de Outubro, mandou a 12 ele Dezembro de 1766 (p. 257)
não altRrar consa alguma a respeito ele limites, isto é, manter
o statu quo da occasião. Ao ofticio de D. Luiz Antonio, neste
sentido (p. 278), Luiz Diogo respondeu reclamando a retirada
da guarda paulista do Rio Pardo (p. 280). Logo depoi vein
de Lisboa approvação do impedimento LIas minas do Rio Pardo
(p. 283), e assim implicitamente da ua posse por parte de
São Paulo.

O convenio tle staiu lJuo proposto por D. Luiz Antonio
a 10 de Fevereiro de 1766 (p. 278). e aceito por Luiz Diogo
(com a reserva acima mencionada que não se tornou e:ffectiva)
a 6 de Abril do mesmo anno (p. 280), foi lealmente observado
de parte á parte llnrante totla a administração deste ultimo
governador. As sua ordens dadas ás anctoridacles locaes de
não permittir avançar um só palmo, não avançar de sua parte
uma so ponegada (p. 370) foram tão fielmente cumpridas gue,
em 1767, D. Luiz Antonio a0hou dispensavel a gLtarda que
até então tinha mantido no Rio Pareio (pp. 286, 289).

No emtanto tinha sido expedido ao govrrnador de Minas
o Aviso Regio de 25 de Março de 1767 (p. 84) approyando
os actos de que deu conta no Assento de 26 de Novembro
de 1764 (p. 77). isto é, os actoi; de jurisdic~ão no territl)rio
de que tomou posse no seu celebre «giro». Este Avisu Regia é
ela mesma natureza. pela forma e pelo fundo, que o já refe·
rido (p. 2 3) approvando actos do governador de São P·aulo
em territorÍo 'ujeito a contestação. Tantu um como outro
eram, com etreito, uma auctorisação para manter provi oriamente
a posse já estabelecida emquanto o governo não resolvesse
definitivamente a qnestão de liniltes. D. Luiz A.ntonio, trans
mittindo OH Avisos Regios tIe 22 de Julho de 1776, não os



tVIT

interpretou como adjudicando definitivamente a São Paulo o
territorio em litigio (p. 2 3). E' licito tambem presumir que
1uiz Diogo dan a mesma . ignificação e alcance ue pos e pro
visoria ao Avi o de 25 de Iarço, vi to que não achou neces
sidaue alglllna de communica-Io ao eu collega de ão Paulo
que sah'o em termo gerae e no foro de Li boa, não lhe
contestava um ó palmo do territorio abrangido pelos termos
LIa dito Aviso, bem que, sem conflicto na terreno, o reclamasse
na ua totalidarle.

Vindo, em Julho ue 176 , o Conde de Valladares ubs
tituir a Luiz Diogo no aov roo de linas, a população in
quieta e aventuro a da fronteira começou a mover-se de novo
na reaião' do Rio Pardo, omo que para experimentar a mão
e a dispo ição do novo go,ernador. Ouasi ao me mo tempo
nrgill uma nova que tão conhecida pelo nome de «cio Ja

guary» e devida á descoberta de ouro na região das cabecei
ras rIo rio Comandocaia nos terrenos de um cidadão de São
Paulo, de nome imão de Toledo Piza, que, por qualquer mo
tivo, achou preferivel pertencer á 'apitania de Mina. (p. 1O~).
O conde de Valladare, que no principio do seu governo ti
nha ma,nticLo o convelJio do statZt qno do seu antecessor ou
não oube contêr a auctoridades locaes e o povo da fron
teira ou (e e ta era evidentemente a opinião de D. 1uiz An
tonio p. 304) continnaua depoi pelo te tem unho do comman
dante le Jacuhy (p. 1,'1) occultamente os animava. Seja i. to
como fôr, a zona da fronteira, de 1771 a 1773, ficava quasi
em e tado de O'uena e foi só á força dp. III uita actividade,
energia e prulencia que D. Luiz Antonio conseguiu mantêr a
.. ua jurisdicção na r gião lo alto Comandocam e ao norte
do Rio Pardo. Para conseguir isso e para contentar o povo pau
li ta, elle teve de desem pedir e repartir as minas. (p. 143) Do
outro lado o Uineiro e tiveram a ponto de perder o districto de
Jaculiy por uma revolta do seus proprio habitantes capitaneado~

por Quas das anctoridade locaes. Essa revolta foi soffocada por um
acto de arbitrariedade do commandante do de tacamellto (pp.
181-1 4). (*)

.(*) As noticias referida pelo alferes Sanche Brandão (p. 1 2)
de que vinha força de ão Panlo assi til' o movimento r<::volto o, de
vem provavelmente sel' levadas á conta los boatos da epocha. Nada
indica, nos docnmentos que D. Luiz Antonio tive se eqller conheci
mento, senão mnito depois, da projectada l'evolta, e o contraste en
tre o seu modo de procedel' com referencia ao alferes anches e o
do Conde de 'Valladares dá a entender que, se alguem perdeu o seu
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No meio desta contenda o Vice-rei, Marquez do Lavra
dio, communicou, a 24 ele Outubro de 1772, aos dois gover
nadores, o Assento de 12 de Outuhro de 1765 (p. 263), comple
tando a. sim o que. no termo elo Aviso ele 4 ele Fe,ereiro,
faltava para dar effeito legal a e te in trumel1to. De pos e
deste documento que lhe dava razão na longa luta de sete
annos que tinha sustentado, D. Luiz Antonio reclamava a 23
de Janeiro de 1773 (pp. 306, 247, ~50) a entrega do terri
torio adjudicado a São Paulo pelo dito A sento. O Conde de
Valladares deixon a respo ta por parte de Minas ao ::leu suc
cessor, Antonio Carlos FLUtado de Mendonça, a quem entregou
o gO\'erno a 22 de Maio de 1773.

O novo governador apresentou dois motivos para não
attender em ordem expIes a do governo ceutraI, ao pedido
da entrega do territorio além do Sapucahy (p. J11). O llri
meiro (que em vista das circumstancia era perfeitamente jus
tificavel) era que, tenelo o Vice-rei submettido a que tão á
decisão elo governo, nada se devia fazer antes de er daJa
esta decis:i.o cuja demora indicava, tal vez, elesappronção. De
facto a promulgação do Assento de 12 de Outubro pelo l\Iar
quez do La rraelio, bem que auctorisada pelo Avi o el 4 de
Fevereiro, parece, attendendo ao actos elo Conde de Cunha, (*)

jogo pelos actos deste oflicial, esse alguem não foi o governador de
São Partlo. A commissão dada ao coronel Ignacio da Silva Cosl'l.
com a recommendução de reserva (p. 914) foi logo no principio
do di turLiu e se referia á defesa da pO::lição paulista sobre o Rio
Pardo. O espirito de todos o documentos conservados é defeu ivo
e não otfensivo. A grande serie de documentos do appendice refe
re-se a acontecimentos no porto rIo Rio Pardú em fins de 1771 que
parecem anteriores á edjcào de Jacuhy, uja data não é dE!termi
narla. Da parte de Minas um oflicia] superior alheio ás qnestões ]0
caes prudentemente insiuuou o abandono da posição tomada sobre
as marg'ens do 'Rio Pardo (p. 932).

antro episodio interessante de ta quasi guerra é a li'arla es
cripta do tronco de .Iacnhy (p. 137) «Jande não pretendo sahirnaiuda.
que me queirào soll'l.r emthé V. Mcê. dar a providencias a i to·"

(*) Não consta respo l'l. alguma aos oflicios do Conde de 011

nha e de D. Luiz Antonio sobre o assnmpto de limites. No Archivo
de São Paulo vê-se que, pelo menos nos primeiros annos .do go
verno de D. Luiz Antonio, os sellS oJlicios emm respondidos, ou
pelo menos accnsados, com admiravel regularidade e pl'omptidão,
menos os relativo a este assllmpto qlle Jlem nota de recepção tive
ram. Por qualquer motivo (que se p6cle presumir ser amor ás cem
arrobas rle amo) o governo de Lisboa entendeu guardar um silencio
de esphinge sobre esta ma.teria.
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uma indiscrição. O segundo motivo, ba eado no argumento de
que expedindo o A.viso de 2" de Mnrço em data po terior ii
do A ento de 12 de Outlllro, o governo implicitamente con
demnava o dito As ento, era menos forte e parece um recurso
de occa ião. Já anteriormente o Conde de ValJadare tinha
querirlo fazer jogo com o mesmo avi o sem, ao que parece,
saber orno: vi to que tinha-o annexado ao eu officio de 23
de Julho de 1772 (p. 302) sem cOllltudo fazer a minimn re
ferencia a elle. Parece, por'm, que já a este tempo estava-se
formando em "I illa Rica uma corrente de opinião, que ó mai
tarde achou expres ào oflicial, obre o uso que podia ser feito
desde Avi o. vi to que na fronteira correll a noticia, sem duvida
in pirada da capital, de que a que tão de limite' já havia 'iuo
re olvida a 1'al'or de lllina (p. 174). Comtudo A.ntouio Carlos
providenciJu no sentido de voltar ao sialu quo convencionado
com Luiz Diogo (pp. 311, 313), com que D. Luiz Antonio, já
cançado e perto do fim do seu goveruo, se contentou deixi1ndo
ao eu ucce 01' a d 1'e a dos intere e de São Paulo.

A promulgação do As ento de 12 de Outubro devia ter
modifi ado profundamente os termos da contenda; parece. po
rém, que nenhuma das partes percebeu a nova pha e pela
qual a questão devia ser encarada. Deixa-la continuar no
mesmo terreno de ante era inteiramente fa,ora vel aos interes
ses mineiros. A inepcia dos successores de D. Luiz Antonio
de Souza não sómente a deixou a sim continuar, mas ainda
a d ixon e carregar para o terreno, ainda mai incerto e mais
favora,'el a :Mina, do interes e e capricho individuaes do
morador. da fronteira. Até então a questão havia ver 'ado so
bre.a \ aLidade da demarcação de Thom az Rubim, e o territo-
tio contestado definitivamente limitado por dois lados pelo
rios Grande e apucahy com a Serra da Mantiqueira até o
Morro do LOJlo, e vagamente de te ponto em diante até o Rio
Granoo, estava occupado pelo l\Iineiros com apre umpção
de aireito em eu favor não só em relação á parte effe tiva
mente occuparla como tambem e1l1 relação á extensões futu
ras até a e trada ue Goyaz. (*) Estando, porém, annulada a

(*) Na hypothese ela valielade la demarcação de Thomaz Ru
bim ainda haveria uma questão muito éria sobre o modo de tra
çar a Jinha ao norte do morro elo Lopo. Estando eliminado no auto
de demarcação a Serra de Mogygua sú elas instrucções de Gomes
Freire de Andrade, e não estando determinado o ponto em que a
linha devia encontrar o Rio Grande) s6 re ta o ponto de partida, o
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demarcação de Thomaz Rubim, implicitamente pelo Aviso ele
4 de Fevereiro e explicitamente pelos nctos dos Vice-rei as
signando e promulgando o Assento de 12 de Outubro, esta de-

Mono do Lopo, e a expressão vaga «accompanhando por um lacl
a estTaela qne vai de São Paulo para Goiase '» para fixar a sua po
sic'ão. Os diver os mappa ele Mina apre entam alO'ulls dos infI
nitos modo por que uma tal linha podia ser traçaela; e são interes
santes porque reflectem a opinião dominante na capital nas diver
sas epochas ela sua confecção. Todos mostram um cmio o empe
nho em combinar os dizeres das instrucções de Gomes Freire de
Andrade com os do auto de Thomaz Rubilll, angmentanclo assim
desnecessarifllllente as difficuldades da já difficil tarefa.

O mappa de 1767 organisado debaixo da düecção do gover
nador Llliz Diogo, traç'a uma linha es encialmente paralleJa á e 
trada ele Goyaz do morro elo Lopo ao porto do De emboque, arbi
trariamente ec;colhielo sobr o H,io Grande como o ponto de encon
tro. Esta linha corre pelo CIIme de uma serie de selTas fign
melas quasi em linha l'('cte'l com uma notavel inflexão rodeando a
cabeceira do Jaguarymirim, mas sem ele ignaçào e pecial ela ,erra
de Mogygua sú. Acham-se assim perfeitamente combinados o dizeres
da instrucção e do auto; máS no terreno não exi te a tal erie <.\e
serras alinhaelas.

O mappa de 177 de José Joaquim da Rocha repre enta uma
serra isolada com o nome de )'Iogygua sú e trar;-a a divisa por uma
linha recta do Morro do Lopo até a tal selTa; e la!ti, outra recta
até a estrada de Goyaz no regi 'tro paulista da Itupeva, donde se
g'ue a me ma estrada do Rio Grande algumas legua abaixo do De
semboq ue.

O mappa ele C. L. Miranda de 1804, que só representa um
trecho da SelTa ela Mantiqueira e não dá nome á ele Mogygua sú,
trava a elivisa pelo prolongamento deste trf'cho até encontrar o rio Ja
gUilry, e por e te rio aLaixo até o ponto onde mais se approxima
á erra qn peja sua posie'ão eleve repre ental' a de Mogygua ú.
Deste ponto vai a divi, a em linha recta até esta serra; egue o
seu cume e depois, pOl uma linha ligeiramente sinuosa, 6I3gue o
prolongamento el 'e]]e até encontl'Ur o Rio Pardo descendo por' este
até o Rio Grande. O mappa dc L. M. S. Pinto ele 1808 ditrere elo
ultimo em b'a('ar a linha divisaria por uma recta de lle a ponte do
Jaguary, pa ando pela erra ele Mogyguas ú, até a e trada de
Goyaz na juncção da estrada que vai ao Desemboque e JacuhYq com
uma outra que nunca existiu á esquerda lo Rio Parelo, eguindo por
esta estrada imaginaria até o Rio Grande.

Um mappa da Capitania de São Paulo em data nem nome
ele aucto!', mas que talvez 'eja obra do coronel João da Co ta Fer
reira, reproduzindo (em cala reduzida e com algumas ligeiras mo
dificações) o mappa de 1792 de Montezillho, procw'ou tra~'ar a li-
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via ter desapparecido tIa discussão; e o mais que os Mineiros
podiam legitimamente pretender era a manutenção da posse
provisoria do territorio antes contestado, emquanto o governo
não re,ulvesse as duvi las levantadas, ou contirmando o Assento.
ou annulanc!o-o e marcando uma nova divisão. (*)

Arvorado em acto de demarcação o Aviso Regio de 25
de Março. 1arte do tel'l'itorio tornou-ae de novo contestada, nâo
mais com os limites dados por Thomaz Rubim, ma sün com
os do «giro» de Luiz Diogo delineado no mappa por eUe con
fe cionatlo e reproduzido neste volume. (**) Claro é que a ap-

nha divisoria, como declara na margem, «conforme as ultimas or
dens de S. :àfage. por C<'1.rta de oflicio do Ministro e Secretario de
E tado Franci co X.er ele Mendon':a Furtado dirigida ao Vice-Rei
Oonde de Cnnlia (sic) com dat<'1. de 25 de Marelo de 1767». Neste
a linha pela Mantiqueira não attinO'e o Morro do Lopo; mas dei
xando aqnella serra pelo e pigão enti'e o' rios Jaguary e Coman
docaia, egne por este até perto da bana du ultimo rio donde atra
ve a para a cabecei ra do fogyglla sú, segue por este até o re
gistro ele Ouro Fino; donde atl'ave sa olltro espigão até o Rio Pardo
perto das cabeceiras para descer por este até o Rio Grande. A
linha di ,i oria assim traç·aela, sem estar de accordo com as pre
ten ões de uma ou ele outra parte) parece ser uma sugge tão
para uma linha ele conciliac,;ào que comtuelo attende mais aos in
tcres. e mineiro~ elo f[ ue aos panlis ta s.

. (A 16 de Ago to de 1 21 o Govel'l1o Provi orio de São Paulo
man lon I reparar pelo Brigadeiro João da Costa Fe1'l'eira e Tenente
Rufino José J!'elizarelo nlUa copia mui exacta elo mappa topographico
da Pronncia. O mappa a copÍttl' era o de 1792 apresentado por An
tonio Roiz. Montezinho qnan lo ubordinado a João da Costa Ferreira
na commissão de limites com Resl anha. Por um documento con
»el'vivlo na Biblioth ca Nacional parece que João da Costa Ferreira
considerava este mappa como obra sua, e já elle tinha feito Jiver
sa copia om adelic('ões e correc(·ões. Ao preparar a ele 1 21 podia
t r achado a occc'1 ião propicia para n'ella snggerir uma divisa ele
conçil~lyão entre as pretensões elas duas pro"lncias).

Os mappns mocl mos de Mina (Wagner, 1855: Gerber, 1862;
e Crockntt ele á, 18 4) procuraram traçar a linha pela po e effec
tiva, não ,lpparecendo nelles preoccllpação alguma com os dizel'cs
dos documentos antigos. Os mappas modemof: de origem paulista
teem' copiado, com ligeiras modific<l0ões, a linha daela por Gerber
em 1 62.

. (*) Era e ta a doutrina muito correctamente mantida por D.
Lniz Antonio (p. 934), porém esquecida por seus succes ore.

(**) Nem ste nem o mappa geral da Capita.llia de Minas ele
1767 tl'az o nome do anctor. Sabe-se, porém, pela collecção de map-
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provação de actos de jurisdicção não podia sem declaração
expressa, abranger territorio fóra da área delimitada pelo
«giro», visto que, nesta epocha, não havia habitantes senão á
beira das es trarias, e nas duas unicas estradas que communi
cavam com São Panlo (ele Jacuhy a Mogygua sú e de Comi:Lu
docaia a Atibaia). O proprio Lniz Diogo marcou, com o esta
belecimento de reO"istras, o limite ela na juri dição, no seu
entender. Portanto, o originario territorio contestado, limi
tado a oéste pela inrlefinida e elastica litlha de Thomaz Ru
bim, devia ter ficado red uzid'J e sencialmente á bacias do
rios apucahy e São João de Jacuhy. Afóra as bacias elestes
rios entravam mai uma pequena parte da do Rio Pardo até
o ponto onde a estrada cortava o rio (mais ou menos na altura
da actual cidade de Caldas), (*) parte da do Mogyguassú até
um pouco abaixo de Ouro Fino, e. parte da do Jaguary até
o registro estabelecido nas snas margens perto de anta Rita
da Extrema. Até 11a bacia do Sapucahy, os Paulistas podiam
ter conte taclo com mostras de razão a pos e. mesmo provi
saria, dos Mineiros em todo o territorio a léste da estrada
que vai do arraial de Comandocaia (hOjf~ Jaguary) a Sant'Anna
do Sapucahy e Campanha, visto ser es e territorio pelos
novos termo da questão, presumivelmente paulista e, estando
de povoado na occasião, não podia ter sido alli exercido acto
algum de juriselicção que o ujeita e, ainda que provisoria
mente, ao effeito da approvação do Aviso Regio ele ~5 ele
Março. Este ponto da reducç2.0 ela área do territorio contes
tado escapou, porém, á attenção dos governadores de São
Paulo; e os Mineiros, se o perceberam, nenhuma obrigação
tinham de o trazer á discus ão. Assim pois continuon, e
ainda hoje continúa, o territorio contestado a ser limitado· por

pas organisada pelo Barão do Rio Branco para accompanhaT a na
exposição obrp, a qllestão de limites com a Republica Al'g'entina,
que h011\'e em 1768 em Villa Ric3 nm soldado de dragões chamado
Antonio nIartins da Sylveira Peixoto qne era habil geographo;
e pouca duvida p6de ha\Tpr de ter este sido o anctoI' do reEerido
mappa. Foi, taheí\, algnm degradado que tinha accompanhado a
commi são de demarcação ele I7á cnjos trabalhos elle reprGc111Zin
no seu mappa g'eral do continente repro luzido em parte pelo Barão
do Rio Branco.

(*) Ao que parece, a antiga estrada de Cabo Verde a Ouro
Fino e itillerario de Llliz Diogo, cortava o Rio Pardo perto da
barra do Capivary seguindo pelo valle deste rio.
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linhas que, variando de dia em dia, estão todas comprebendi
das nas infinitas possibilidades dos termos da demarcação de
Thomaz Rubim.

estas condições só por prazo muito limitado pócle-se
manter um e tado de statn q1tJ. O mundo não póde ficar pa
rado, só porque os encarregado de o governar, por preguiça,
inercia, ou outro qualquer motivo, deixam de resolver as ques
tões a elles submettidas. Prolongando-se um tal estado de in
certeza, são inevitaveis os cOllflictos que só podem terminar
pacificamente pela condescendencia de uma ou outra, ou de
ambas as partes, em ceder provisoriamente aquillo que consi
deram ser seu direito. Em taes casos uma parte tem geral
mente a seu favor maior presulUpção de direito do que a ou
tra, e póde com justiça exigir que e ta seja a condescendente,
para evitar conflictos. Emq uanto a questão versava sobre a
demarcação de Thomaz Rubim, esta presumpção de direito
era a favor de Minas. e era justo que fo. qe ão Paulo a parte
condescendente. Não assim, porém, depois da promulgação
lia Ac; ento de 12 de Outubro; e houve falta de tactica da
parte do governadores de São Paulo em deixarem ficar os
Mineiros na per uasão de que a que tão devia ou podia conti
nuar nos mesmos termos, exigindo, e qua i sempre com bom exito,
que fos em da parte <le São Paulo as concessõe a fazer para
apaziguar os conflicto' que e levantaram, até que afinal se
tornou e1fectiva a posse mineira, não sómente no verdadeiro
territorio contestado, como tambem em quasi toda a' referida
zona intermediaria.

Um convenio de statu qua, ('omo o de 1766, só póde
ser mantido em absoluto l1'lll11a região il1habitada e inhabita
vel. Não e tando nestas condições, cada sitio novo que se
desbrava, cada caminho ou picada nova que se abre perturba
o eql'lilibrio e dá motivo para questões. No caso aqui consi
derá,to~ a situação era complicada pelo rigoroso ~rtema ti ' ..ai
da Capitania de Minas provocativo da abertura de novas e e
creta vias de cOlllmunicação para facilitar o negocio illicito
(extravios) de ouro e diamantes. Na occa ião de se e tabele
bel' Q convenio havia nas quasi desertas regiões limitrophes
das duas Capitanias duas estradas que limitavam uma zona
larga inbabitada, porém destinada infallivelmente a 'e tornar
povoada e cortada por novas e trada transversaes. Eram es
tas a e trad:t de Goyaz pelo laclo paulista e, pelo lado mi
neiro, as antigas picadas, abertas de novo por Luiz Diogo,
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do Desemboque por Jacuhy, Cabo Verele, Campe tre, Ouro
Fino e Comanélocaia para Santa A.nna do Sapucaby. Ligando
estas duas e trarias atra vez da zona de 'povoada havia as duas
e trada trans\Crsae de Comandocaia a' A.tibaia e São Paulo
e de Jacuhy á estrada de Goyaz no registro paulista de Itu
peva, adiante de Mogyguassú.

O povoamento da :wna havia naturalmente de e ten
eler-se de cada lado ficando os moradores que entrassem liga
dos por filiação e peht facilidaele da communicaçõe á juri 'dtc
ção da Capitania mais proxima. Sómeute na occasião de esta
expan 'ões naturaes das duas Capitania se encontrarem no
centro da zona, de se abrir uma nova via de communicação
para o commercio licito ou illicito. tornando- e neces ario o
e t.abelecimento ele novos po~tos fiscaes, ou de 'e descobrir
novas minai:> ele ouro que attr.tl1iam a população aventureira
de ambas, é que numa das Capitanias se sabia do progresso
feito n'outra no povoamunto da zona intermediaria.

Parallelamente á questão da divisão civil das dua Ca
pitanias tinha corrido a da (livisão ecclesiastica entre os dois
bispados, de São Paulo e Marianna. A bulIa creando em 1745
os bispados de f)ão Paulo, Marianna e Goyaz marcou os limites
tlo doi primeiros em termos que admittiam diversa. interpre
tações. Desta a mais favoravel para o de São Pelulo era a
da divisão pelo curso do Rio Grand, e em 1746 o vigario
de Guaratinguetá, em nome do bispado de São Paulo, tomou
posse das cinco igrejas então existentes ao sul daquelle rio,
Carranca, Baepenc1y, Pouso Alto, Ayuruoca e Campanha
(p. 185). E tando nesta occasião ainda indecisa a ontenda no
civil a respeito do districto da Campanha do Rio Verde,· as
parochias de Baependy, Pouso Alto e Campanha eram abran
gidas pelas pretensões da CapitanÍfJ de São Paulo que us
tentavam a divi ão pelo morro ele Caxambú. Como, porém,
por muito annos a divi a elfeetiva tinha sido pela :l3ITa da
Mantiqueira nenhuma elas cinco parochias tinha ficado sujeita á
jurisdicção civil de São Paulo, senão temporariamente a ele Cam
panha, no tempo do O'uarcla-mór nomeado por D. Luiz Ma ca
renhas e logo expulso l)elas auctorida les de São João, d'El
-rei. Outra interpretação da bulIa faZIa a divisão do bispados
pela elivj ào no civil, e e ta interpretação parece ter provale
cido. O supposto dialogo (p. 201), escripto antes da morte, em
~o\'eJl1hro de 1748, elo primeiro bispo de S. Paulo, D. Bel'lla 'do
Rodrigues .J: ogueira, dá a ententler que, depois ela posse das
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cinco igrejas pelo bispado de São Paulo, houve um edital
suspendentlo o eu e1feito, expedido pelo bispo do Rio de J a
neu'o flue, entretanto, estava disposto a aceitar a intrepreta
ção da bulia favoravel a São Paulo. Dos documentos á mão
nada mais coo. ta .'obre e ta cinco igrejas. Como, pOTém, a
questão no civil da Campanha do Rio Verde foi resolvida a fa
\701' de linas no anno de 174:7, e 00 anno immediato' houve
vaga na é pauli tana 1ela morte tlo respecivo bispo, é de
presumir que não se realisou a intenção attribuida no dialogo
ao bispo do Rio de Janeiro, e que as cinco igrejas ficaram
pertencendo ao bispado de Marianna sem mais contestação.

A controversia de 1757-59, da qual se Cal) ervou um
fragmento da correspondencia (p. 189-190), versava obre as
freguezias de Sant Anna do Sapucahy e Ouro Fino; e a falta
de referencia á questão anterior das cinco igrejas dá a en
tender que esta era con itlerada como acabatla. A posse mi
neira das duas igreja além uo SalJucaby data do auto de
Thomaz Rubim em 1749 e as reclamações obre ellas, que con
tinuaram por onze annos, combinada com o silencio ácerca
das outra cinco igrejas indicam que já e tava aceita em São
Paulo a divisão ecde iastica pelo Sapucahy. Da disposição mani
festada pelo bi po de Marianna (p. 190) de entregar as duas
igrejas além do Sapucahy parece ter resultado a sua passa
gem para o bispado de 'ão Paulo, visto que o cabido daquella
cidade reclamou em 176-4: contra a po se tomada por 1)arte de Mi
nas na occasião da excursão do governador Luiz Diogo Lobo
ela Silva (p.19l). Nesta mesma excursào a auctoriclades eccle
siasticas de Mmas tomaram po se (violentamente-dizem algu
ma da testemunhas do summario «Vellozo e Gama», pp. 383
e 390) das igrejas na reo'iào de Jacuhy e Cabo Verde, as
quaes tinham sido providas pela sé de São Paulo.

Depoi de 176± não se encontram mais documentos so
bre a t{uestão ecde iastica no Archivo de 8;10 Paulo; sendo
certer, pOl'6m, que a discussão continuou até que afinal, em
1775, por Assento da Mesa do Desembargo do Paço (p. 336).
foi fixado definitivamente o limite dos dois bispados pelos rios
Grande e Sapueah}'. Ao que parece, terminou com esta decisão
o cont1icto entre o dois bispados que ficaram dividido por
uma linha natural sobre a llna1 não havia contestação po 
sivel.

No civil continuayu o mutismo do go,erno central, que
só em 179 deu a 'perceber que tinha conhecimento do con-
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flicto entre as duas Capitanias. Depoi ela, madura consideração
de 33 auno veiu ordem para que «nada se altere quanto aos
limites das Capitanias até que e te se prescreyão e fixem,
devendo evitar-se qualjuer questão a semelhante re. peito»
(p. 420). Sendo esta a primeira e unica respo ta á reiterada
e urgentes representaçõe dos governadore' elas dua Capita
nia de de 1765, parece que elll Li boa ha,ia a doce e 1eran
ça de que, dado um largo lap'o de tempo, os limites baviam
de se prescreverem e fixarem por si mesmo '.

No emtan to os succe si,os governadores das duas Capi
tania e esforçavam 101' con r vaI' a paz frequentemente
ameaçada de perturbaçãe pela natural expansão da população
na zona de povoada intermediaria, pelo desenvolVImento da,
relações commerciaes (e-pecialme'nte a do commercio probi
bido de ouro e diamante) que envolvia a abertura de novas
vias de cOll1municação, e pelos acto das auctoridade locaes e
do povo inquieto da fronteira.

O successor de D. Luiz Antonio de 'ouza, Martilu Lo
pes Lobo de , aldanha, reno,ou, no principio da sua admini
tração, o pedido de entrega da região a oé te do Sapucaby
em conformidade com o Assento de 12 de Outubro (p. 336).
A resposta de D. Antonio de Noronha, governador de Minas
(p. 337), foi snb tancialmente a mesma já dada por Antonio
Carlos Furtado de Mendonça, isto é, que tendo sido a questão
afrecta ao governo central, nada se devia fazer sem novas
ordens a re peito. No pTincipio, Martim Lopes quiz e fazer de
engraçado convidando o commandante da guarda re tabdeciela
no Campo de Toledo a chegar até a capital de São Paulo
(p. 316) porém depois elle se mostrou energico em manter a
posse deixada por seu antece SOl'. A guarda e e registro e t, be
lecidos em Bom Succes, o DO districto contestado do Rio Pardo
foram remOVIdos para 8ão Matheu', donde se abriu uma estra
da nova para Mogygua sú, a qual parece ter passado' pelo
campo da Serra de Calda, provavelmente subindo pelo valle
do Rio da Antas e de cenJo perto ela actual yilla de 'ara
colou Samambaia. A estrada velha para Jacuhy, partindu do
antigo rcgish'o de Itupeva. foi trancada (p. 319). bem como
uma picada nova que, e tinha aberto de Ouro Fino para Mo
gymil'Ím (p. 321). Deste 1I10do as nnicas via licitas de C0111
municação entre a duas Capitanias ficaram endp a e traJa
de Jacuby pelo regi h'o fie 'ão Matheus (prol'a\'elmente pa
sando por Cabo Verele), a antig'a estrada para Santa Anna do
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Sapucaby pelo valie do Jaguary com um ramal para Ouro Fi
no partindo da freguezia de Jaguary (hoje cidade de Bragança)
e passando pelo Campo do Toledo; e, a léste, a autiga estrada
de Guaratinguetá para São João ri El-rei com uma nriante
passando por ItajulJá. Tendo-se estabelecido nos campos em
cima da •'erra da J\Iantiqneira alguns moradores de Pinda
monhangaba havia diver. as picada do valie do Parahyba para
cima da erra que não tinhlim eguimento para Mina ha
vendo lllesmo compromi so por parte destes moradores de não
permi ttirem passagem por ellas (p. 514).

a região do Rio Pareio uns moradores de Cabo Verde
tendo serviços de milleraç;ão na cabeceiras do Bom J esu I

aflluente do ão Matheus, bem proximo ao seu arraial, qui
zeram muito naturalmente que e te fosse considerado territo
rio mineiro (p. 31 ). Havendo, porém contestação por parte
do governo de São Paulo e não encontrando apoio. no governo
de Minas (p. 321), eUe finalmente se sujeitaram á juri dicção
paulista, que a im se estabeleceu em todo o vaUe do São
1Uatheus e do eu tributaria o Bom Jesus.

. Algum tempo depois, em 17 1, alguns Pauli tas disco
briram ouro no proprio Rio Pardo. algumas legllas acima
do regi tro de 'ãu Mathell (pp. 333-336)' e e ta' no
va mina tambelll ficaram sujeita. á jllrisdicção paulista (*).
HOU\Te boaLos de se renovar ])01' parte do povo de J acuhy a

(*) E' um tanto lifficil comprehender como foi entendida a
divi a por e ta parte ne ta epocha. A testemunhas do llmmario
"Vellozo e Gama» cm 17 9 (PI. 375-410) l1i eram que a <.livi a
antiga era velo regi h'o de ào Matheu e Rio Capivary. O Rio
CapivlU'Y entra 110 Rio Pardo um tanto acima da actuE,1 cidade de
Calda . Pareee que foi perto ela sna barra que a antiga estrada de
Ouro .Fino a aba Vede e Jacuhy cortava () Rio Pardo e que aUi
e ta.\TaO e ·tabelecido Veri imo João de Carvalho que, depois da po se
mineira de anta Anna do Sapucahy, em 1749, até sua morte
(cerca de 178..\, p. B(0) era a figura saliente desta região. Ve
ri imo tinha e tabeleci lo por ordem do goyemador de Minas
uma tranqlleira na beira da matta que margeia o Rio Capi
vary, provavelmente não mnito diste'tnte da actual cidade ele Calda.
As l'm1das do registro de São :11atheus se estenderam até esta tran
'lu im; porém isto devia ter sido pela região aberta dos campo da
serra de Call1as, isto é, no hldo eSfluerdo -do rio. Pelo lado direito
parece que a occupaç'ão paulista nunca se e tendeu além elas Cc'1be
ceiras do Bom Jesus.
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tentati"m de estabeh:cer regi tro nas margens do Rio Pardo
(provavelmente nas vizinhança da actual cidade de Cajurú),
reabrindo a sim a antiga ligação com a estrada de Goyaz;
porém esta não chegou a realisar-se (p. 325).

Na e trada de Jao'uary para Ouro Fino a. auetoridades
fiscae da comarca Lle São João d'El-I'ei procuraram avançar
o seu registro até a margem do rio Jaguary, ponco mais ou
menos a uma legua de di tancia da actual cidade de Bragança.
Havendo prote to por parte de 'ão Paulo, o governador de
Minas não apoiou e te mOlimento, e o regi tro abandonado
foi destruido por ordem de Martim Lopes (p. 322).

a outra estrada pelo nlie do Jaguar)' não hou\'e novi
dade alguma, permal1eeendo o registro onde foi primeiramente
estabelecido 101' Llliz Diogo, na margem do J aguary e prova
velmente proximo ao arraial de Ranta Rita ela Extrema. O
governador de Minas, D. Antonio de Noronha, visitando esta
região em 17 8, refere que o ultimo morador se achava a
uma legua ácima do Morro do Lopo (p. 360).

Na antiga estrada de Guaratinguetá para São João d'EI-rei
a que tão de limites parece ter sido dada por completamente
resolvida depoi da Provi ão Regia ele 30 de Abril de 1747.
Na e trada de Itajubá tambem não consta ter havido contUeto
algum clepoi do acto po ses orio de Luiz Diogo em 1764. A'
esquerda desta e trada, porém, na reO'ião fronteira a Pinda
monhangaba, as auctoridadc locaes de Ayuruoca tentaram, em
1774, tornar posse da fazenda de Ignacio Caetano Vieira de
Carvalho que, appellando directamentc para o governador ele
Minas, conseguiu o reconhecimento provisorio de estar a sua
propriedade em terntorio pa ulista (p. 513).

Dois documentos originario de Villa Rica nesta epocha
dão a conhecer um modo de vêr no' circulos officiae da
capital mineira que não achou expre são na corre pontlencia
do goveruatlor. São o mal pa da Capitania de Minas Geraes
organisado em 177 por José Joaquim da Rocha ea <Instruc
ção para o Governo da Capitania de Minas Gerae» escriptos
em 1780 por um antigo magi trado da Capitania e estampado
na Revi ta do Instituto Historico em 1852. O mappa, que,
considerando- e a epocha e o caracter primitivo dos mappas
anteriores, é um excellente trabalho cartographico, representa
a divisa correndo quasi em linha recta do Morro do Lopo
pela erra de Mogyguassú até encontrar a estrada de Goyaz
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no regi tro paulista de Itnpeva; e depois acom panhal1do esta
estrada até o Rio Grande. A «ln trucção» de José João Tei
xeira Coelho, desembargador da Relação do Porto depoi de
11 annos de erviço em Minas, reproduz (sem nome de auctor)
o mappa acima referido, e diz:

«Ô' limiteH da Ca11Ítania de llIinas Geraes que vão des
criptos na carta corographica, foram a~s:ignados, em parte, se
(fundo a ordens reae , c em parte, pela posse que os habi
tante d'el1a adquiriram da terras que foram povoando.

«Tem baTido (rrande dmida' oure o verdadeiro limite
entre e ta capitania e a de ,'ão Paulo, e para e terminarem
foram xl edida as ordens de ::lO de Abril de 1722. pa' ada
em virtude da r solução de 2 do mesmo. de 23 de Feve
reiro de ] 731, pa sada em virtude da re olução de 20 do
me mo e ele 22 ele Junho de 1HB, passada em virtude ela
resolução de 12 do mesmo. (*)

«Gomes Freire de Andra"de. cm virtude da real ordem
que se lhe llirirriu, e de que el1e faz menção na carta de 27
de Maio de 17~9. C01l1metteu a divisão do dito limite ao
de embargarlor Thomaz Rubim de Barro Barreto, e el1e a
fez principiando do alto da serra da Mantiqueira, onde e tava
um marco antigo. e tirando uma linha pelo cume da dita erra
até o Morro do Lopo, e de te ao Morro de MoglUçu e d'eUe
ao Rio Grande onde principia a Capitania ele Goyaz.

«O governa lar Luiz Diogo Lobo da Silva, pa ando no
anno de 1764, a examinar aquelles si tios excitou a ob. ervancia da
dita elivi ão pelo bando ele 24 de Setembro. e pelo termo da
jl1ncta feito em São João ele El-Rei a 26 de Novembro do
me mo anno: e tudo foi approvado pelo Aviso de 26 de Março
de ] 767 .

•«E ainda que o ,ice-rei do E taelo fez nova divi ão por
um' termo da juncta no Rio ele Janeiro a 12 de Outubro de
1766, foi em ouvir o O'overnador de Minas e nunca e exe
cutou esta divi ão, na qual se seguiu tudo quanto o guarda
mór Pedro Dias Pae Leme, Paulista, quiz persuadir apaixo-

(*) NenhnlU docnmento panlist.:'"L faz referencia ás ordens ci
tadas de 1722 e 1743, e nào se sabe o seu conteúdo· E' curio o
que este escripto não cite o Alvará de 2 de Dezembro de 1720 e
a Provisão Regiá de 30 de Abril de 1747 cuja relação com a ques
tão de limites é a mais directa pos ivel.
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nada e inju 'tamente aos membros da dita juncta, nenhum dos
quaes tinha o menor conhecimento do terreno da contenda, e
cl'este modo ficou tudo no estado antigo.

«Os governadores de S. Paulo, sem embargo disto, sc
foram introduzindo violentamente e de mão fuma la elll algu
mas terra, de que empre estiveram de pos e os governado
res de Minas.

«O conde de Valladarc , tcndo noticia de que o gover
nador de S. Paulo alterava o ocego dos maTadores do Ouro
Fino e Campanha de Toledo, com o pretexto de lhe pertence
rem aquelles di trictos, mandou postar nma guarda na dita
Campanha para pacificar os paIos e para evitar os insulto,
ordenando o cabo d'ella que nunca resistis e com armas ás
guardas de S. Paulo, e pouderou aquelle governador o pre
juizos que resultavam da sua tentativa.

«No tempo do governo de Antonio 0arlos Furtado de
Mendonça, conru1U<1Vam os governadore de S. Paulo a pôr
em practica a mesma pretenção injusta por meio violento e
desusados entre os vassallos de um mesmo monarcha. e o
mesmo practicaram no tempo do governo de D. .tlJltonio de
Noronha.

«A moderação com que todos os ditos governadores de
Minas se conduziram a e te re peito, não queren lo rebater a
força com outra força, por não uni cal' as ,ida do habitan
tes d'aquelles sertàe . anilllOu os governadores de . Paulo, a
que successivalllente fossem estendendo os limites da sua ca
pitallla» .

Quando um alto funccionario judicial, estranbo aos inte
re es e luta particulare' da Capitania e conhecedor dos docu
mento sobre o ca o, encara o assumpto le te modo e e creve
assim a sua historia, lião é de admirar que as auctoridades
subalternas e o povo da fronteira tives e1l1 noções um 1 tento
confu as sobre o a pecto juridico da questão.

Por estes dous documentos fica bem patente a desvan
tagem para a Oapitania de São Paulo da formula officialmente
adoptada depois da sabida de D. Luiz Antonio de Souza, em
lugar da que, em direito, devia ter regulado o assumpto. A
formula adoptada tacitamente foi de carla governaflor manter
a pos e effectiva, ou «o stat1.6 quo deixado por eu anteces
sal'.» .á. verdadeira devia ter ido «manter o convenio de
stat~t quo de 1766,» sendo a posse mineira limitada pela
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eJi'ectiva estabelecida por Lui7. Diogo em 1764. Esta sub titui
ção rle formula deixava de pé, com enorme vantn l1em para ios
l\lineiro , a Ím'alirlada demarcação de Thomaz Rubim, abrindo
as im a porta a I1l'ande variedade de interpretaçãe de que
esta era su'ceptivel. O' ::\Iineiro fa 'ilmente e com toda a boa
fé e convenceram de que o seu direito era positivo até onde
entenderam e tlcar e ta linha ela Li ·a. e O" 110,ernadore pau
li ta não souberam di criminal' claramente o territorio em
(Iue o eu direito era liquido, do conte tado em que, em
quanto o O'ove1'11o não resolre c, em necc"sario trao igir.

Xa administração de Franci 'co da Cunha e Meneze e
de Franci. co JO'é Raj'mundo Chicharro da Gama Lobo (17 2
17 ), a auctoridade de 'aba Verde abriram um caminho at' o
Rio Pardo e tcntaram apoderar-se elas minas ne te rio e dos
campos além rio rio (p. 362) endo porém repellidas pelo Yi-
'ilante comllJandante do r gistro rle • ão ~Iatheu, Jeronymo

Dias Ribeiro. O descobridor de ta minas. Ignacio Prcto ele
Mames, tinha-se estabelecido com fa7.enda de crear nos cam
pos da erra rle Calda com carta de e maria pa aua pelo
governo de São Paulo a 20 (:c J nlllo ele 17 6 (p. 9Jl).
Ao que parece. começaram então a er procurados o
campo dc crear' c logo no ann ,cO'lIillte as auctoridade de
Ouro Fino trataram rle e~tabelecer guarda e rem. tl'O nos
mesmos campo', el1tran lo prova\' \mente pelo lado da já refe
rida tranqlleira de Veri . imo João de Carvalho (*). A parte
dada ao governador de São Paulo obre esta- occorrencia
nào tiveram r po ta' e no anno gninte u commandante do
regi tI'O de 'ão Matheu refere que havia diíer u l\Iineiros
e tabe!E'ci<los nos' mencionarlos campo (p. ::371).

(*) P la carta ue Jeronymo Dia. Ribeiro (p. 3(0) se conclue
qn foram «O. Po('o » que deram o nome de Calda á região e
que a fazenda ele IO'Bacio Preto (le Uor'1e e tava situada na e tra
da pa~:a o reg·j tro de Silo Matheu á vi ta do itio do poços.
Defia, portanto ter sido perto da garganta do rio das Anta, donde
parece que a e trada do registro nbia ao campos pelo valle de te
rio, sendo de presumir que '1 descida era pelo lado opposto do
maci so na parte conhecida pelo no mo de Serra do Caracol. Com
e ta hypothese, é facil entender as lnas entradas ele 17 7 e 17 9.
A região dos campos de Caldas se aplrox:ima á antiga e tI'ada de
Onro Fino e Cabo Verde perto r1a a tual cidade de Calda, onde
uma quebrada nas serras dá facil acce so á região campestre. Fa
zendo ambas as entrada por esta ,,-ja parece que os Jliineiros e
(lirigiram na primeira para o lado dos poços, e na segunda para o
lado da Sena do Caracol.
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Bernardo José de Lorena, ao tomar pos e do cravemo
de São Paulo em 17 deu ordem para manter o limites
deixado pelo seu antece SOl'. Francisco da Cunha e Ienezes,
como medida provisol'ia emquanto elle repl'esentaYa ao goyerno
rle Lisboa sobre a necessi lade rle uar execução ao A ento de 12
de Outubro (p. 374). O novo governador teve de officiar ao
de Minas Ger'aes sobr a continuação dos confiicto no cam
pos de CaIrias e a prisão de um Pauli ta que se achava no
uso das aguas dos poços (p. 372), e tendo noticia (p. 373)
da renovação do antigo projecto li e tabelecer um regi tI'O
na passagem do Rio Pardo na estrada de Jacuhy (vizinhanças
de Oajurú?). e outro na estrada de São Matlleu perto do
Rio J aguarymirim (provavelmente na Serra do Caracol), elle
ordenou em 1789 um inquerito para determinar quaes eram
os limites no tempo de' Francisco la Ounha e Menezes (p.
375). Este inquerito conhecido pelo titulo de «Uffimario
Vellozo e Gama» (pp. 376-410) contém a historia da região
desde o tempo de D. Luiz Uascarenhas, contada por diver os
assistente e os detalhes já referidos obre o e tado da fron
teira naquella epocha. ~ata-se que ne ta occa ião a estrada
ele São Matheu era pouco frequentada e quasi intran itavel,
circUlTIEtancia esta que indica que grande parte do trafego de
Cabo Verde e Jacuhy ia por vias illicitas atravez da região
faciI dos cam pos de Cal Ias. A sim se explica o empenho das
auctoridades mineiras em e tabelecer rerri tro na estrada de
São 1'IIatheus em ponto que dominava a entrada para os campos.
Outra inc1icação interessante sobre o desenvolvimento das vias
commerciaes é o Bando (p. 412) prohibinclo o trafego para
Goyaz, 1,iâ a estrada de Jaguary. Ouro Fino' e J acuhy, .em
prejuizo do donatario da antiga estrada de São Paulo a Goyaz.

Tendo Bernardo José de Lorena transmittido o «Sum
mario Vellozo e Gama» ao governador de Mina annunciando
a ua re olução de manter os limites nelle indica los (p: 4;1.0),
as cou as parecem ter voltado ao seu antigo estado. e não
ha noticia ele novos confticto durante o resto da ua adminis
tração. Nada dizem os documentos a respeito dos Mineiros já
estabelecidos nos campos de Caldas. rndo de presumir que
estes ficaram prestando obediencia nominal ao governo de São
Paulo.

E' tambem de presumir que os Mineiros, não conseguin
do e tabelecer registro na estrac1a de São l\Iatheus, tiveram
de o fazer na sahida dos campos proximo á antiga tranqueira
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de Verissimo João de Carvalho, e talvez no lugar da actual
cidade de Caldas. O certo é que nesta epocha (1789) não ti
veram regi tro nesta região e que em 1 07 havia um com a
denominação de «As Caldas» (p. 462), endo que, conforme o
Diccionario Geographico de St. Adolphe, a origem da cidade
deste nome era uma guarda do di tricto da Ouro Fino. (*)

O di tricto de Jaguar}' se con ervou calmo durante a
administração de Bernardo Jo é de Lorena salvo boatos (p.
377) de rIJnovaçflo do projecto de e e 'tabelecer o regi tI'O ,.
mineiro na margem do Rio Jaguary. ou me mo na propria
freguezia. o districto do alto apucahy foram concedida di
ver as esmaria, que depOls e tornaram a umpto de con
flictos.

Iuuo em 1796 governar a Capitania de Minas, Bernardo
José de Lorena mudou naturalmente de parecer a respeito da
questão do~ limite nâo su tentando mais o direito paulista
até o Sapucahy (p. 418); porém elle parece ter executado lealmente
o me mo pen amento de manter rrovi oriamente os limite dei
xados por Francisco da Cunha e Menezes. Assim no tempo
do sen anteces 01' em São Paulo Antonio Manoel de 1\1ello
Castro e 1\1enrlonça (1797 -1802), nada houve de notavel em
que tões locaes referente ao assumpto. Pelo lado da alta
admini tração houve o despertar somnolento do governo cen
trai com a expedição do A.viso R gio de 9 de Novembro de
1798 (p. 420) de nada alterar emquanto o governo não resol
ves e, e a nova doutrina de Bernardo Jo é de Lorena de que
a Provisão Regia de 25 de Março de 1767 annuHava o
Assento de 12 de Outubro de 1765 (p. 41 ).

Na administração de Antonio José da Franca e Horta
(1802-1811) e depois da sabida do goveruador Lorena em Mi·
nas (1803) surgiram conflictos mai ou menos graves em quasi
toda a.linha da fronteira. A creação da Villa da Campanha
em 1798 trolue o centro admini trativo para um ponto mai
proximo e mais directamente interrssado nas questães dos limi
te do que São João d'EI-Rei, e as auctorida\les da nova villa

(*) Um «Mappa do Termo da Villa da Campanha da Princeza
inteiramente fechado por huma parte com os Registras qne de
fendem os limites da Capitania, etc.», conservaào na Bibliotheca Na
cional sob o numero 3202 (acompanha o codice n. 6557), representa
os registros existentes em 1802. São: Jacuby, Caldas, Toledo, Ja
guary, ltajnbá e Mantiqueira.
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começaram a desenvolver em 1 05 grande actividade e zelo
na melhor collocação do registras e na fiscali ação das novas
vias de communicação que. e tinham aberto em parte pelo
natural deseníol"imento da r gUIo em parte no intere e do
trafego prohibido. Ke.'te louía\'el empenho interpretaram a en
modo a di,isão conforme a de Thomaz Rubim (pp. -:1:61
4li ) sem se im]Jortarem muito com o cou\'ellio do doi ao
vemo de conservarem a di"isa nominal antiga. Oomeçou
tambem a entrar na que tão o capricho indi,id ual, que de certo
temIa para cá tem ido o elemento dominante na contenda,
e pelo qual cada morador da fronteira, geralmente leíado por
moti vos de briga com o seus vizin hos, e'colhia livremente fi,

capitania a 1ue devia pertencer.

1\. llue tão do districto de Pindamonbangal a, ou melhor
do alto Sapucahy, vindo de muito longe cheaou ao sen pe
riodo agudo durante a administração de Franca e Horta.Oon
forme já vimo, a primeira entrada para a região ela Oampa
nha foi feita cerca de 1720 lo lado do Parahyba por Gaspar
Vaz chamado Ouyaguara (p. 489). A picada então ab rta pa
r ce ter ubido a serra mais ou menos em frente de Guaratin
guetá, e anno' depoi e descobriram n'ella, ou uas na ,izi
nhanças, minas de ouro no lugar chamado Oachubá ou Itajubá
(hoje Soledade ou Itajubá Velho). .As nJÍnu~ depois de aban
donadas por algum tempo, foram reaberta em 1741 ou 174~
(p. 490), creando-se um pequeno arraial donde se abriu de
pois um caminho lllai directo para Piedade (Lorena. p. 49(1).
Adiante de Itajubá no caminho do ertão, o capitão-mór de
Pindamonhangaba, Antonio Franci co Pimentel, estabeleceu
uma fazenda de erear no. campos de Oapival'Y. ou do alto Sa
pucaby, que depois de abandonada foi estabelecida de novo
por Ignacio Oaetano Vieira le Oarvalho que obteve carta de
esmaria do governo de ão Paulo. Já em 1774 outros mora

dores do valIe do Parahyba tinham-se estabelecido no Cij,mpos
em cima da serra, e entre elle João da Oosta Manço, da
villa de Taubaté, que se fixou entre a fazenda de Ignacio
Oaetano e o arraial de Itajubá (p. 576).

Para se aporlemr do arraial de Hajubá, em 1764, Luiz
Diogo Lobo ua Silva (eonfonne se vê no mappa em que vem
traç:ltlo o seu itinel'ario) desceu a Serra la n-Iuntiqueil'a do
reaistro de Oapivary pela garganta do Oruzeiro, passou em
Embaú (Cmzeiro) e tornou a subir a serra pela estrada ue
Piedade. Mandando tapar esta estrada, elle abriu uma nova
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para Capi,ary ficando ItajLlbá ujeito á auctoridades de .A.yu
moca. Dahi veio em 1774 o dizimei 1'0 Henrique Dias de Va 
concellos por vias tão agrestres que um da comitiva perdeu
a vida n'nm despenhadeiro (p. 491) .. e prendeu diversos mo
radore pauli. ta elo campo' do Sapucahy, entre estes João
da Co ta lIIanço c um empregado de Ignacio Caetano. Com
excepção de Ignacio Caetano. este moradores se njeitaram á
jurisdicção mineira. Este porém, appellando directamente para
o governador de 1\1ina , obteve ordem de er a sua proprie
dade con iderada provi oliamente como pertencente a São Paulo.

Em 1792 tanto ICTnacio Caetano como João da Costa
Manço obti"eram augmento da na' propriedade em cima da
serra por cartas de 'esmuria concedida pelo governo ele São
Paulo. A po se antiga de IO'nacio Caetano parece ter as en
tado na margem e querda do apucahyguas 1.Í. e, portanto,
em territorio que podia legitimamente. er reclamado por São
Paulo em virtude do \. sento de 12 de Outubro. As posse de
Co ta !lanço. tanto a antiga como a nova de 1792, e a nova
de Ignacio Oaetano (se, como parece, esta era o terreno onde
hoje se acha a ,illa Jaguaribe) estavam . ita na margem di
reita do me mo rio e. por con equencia, pelo mesmo As ento,
não podiam er pretendidas por, ão Paulo. Não eram, porém.
conhecido, ou pelo Illeno' attcndidos, o detalhes topographi
co da região. e em 1790 o capitão-mór de Pindamonhan
gaba não duvidou assegurar ao governador de 'ão Paulo que
todo os campo em cima da serra pertenciam indubitavel
mente a São Paulo (p. 414).

Ignacio Caetano tinha-se compromettido com o governo
de Mina a conservar fechada a communicaçiio da sua fazenda
com o arraial de Itajubá. Isto naturalm nte obriO'ou a abrir-"e
um novo caminho para Pindamonhangaba, que era prova,el
mente o conbecido pelo nome de Itupe'la, que desce a serra
qua i lIDl frente á cidade. Em 17 9 mai ou meno, e tabe
leceu-se um regi tI'O mineiro na vizinhanças de Itajubá no
logar chamado «A Bica li e houve por parte do commandante
tentativa de sujeitar IO'nacio Caetano á ua jurisdicção (p. 509).
Logo depois, em 1792, foram concedidas pelo governo de São
Paulo diver as esmarias pelo Sapuca!1.ymirim abai.:w no di
tricto que é hoje São Bento do Sapucahy, em territorio que
era pauli ta pejo Assento de 12 cle Outubro, e mineiro pela
divisão pela Serra da Mantiqueira e Morro do Lopo.

Tendo a região tomado a sim uma certa importancia)
começou-se a questionar a re peito; e a diseus ão tomou um
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caracter geographico, versando sobre a verdadeira si o"nificação
do termo «Serra da Mantiqneiral>; de moelo que, tacitamente,
os Paulistas admittiram a pretensão miueira da eliyi ão
pela demarcação de Thomaz Rubim. Entendiam os Mi
neiros por «Serra da Malltiqueira» o c1Tl'isor da aguas en
tre o Rio Grande (inclu ive o rio Sapucahy) e o Parahyba, ao
passo que para os Pauli ta (conforme se vê no interessante
esboço de Ignacio Bicudo de Syqucira, p. 415, e outru docu
mentos) este elivi ar na parte correspondente ao Sapucahy era
a 4 Serra do Parabyba», e a veJ'(ladeira Mantiqueira era uma
lombada interna que atrave sa O' doi rios Sapucaby emen
dando-se com o tronco principal em frente ele Guaratinguetá.
Segundo o modo de vêr dos Paulistas o nome accompanhava
a cri ta mais elevada do . ystema, ao pa so que segundo o
dos Mineiros (que se acha mais de accordo com o uso mo
derno) accompanbava o principal divisor bydrograpl1ico.

Os primeiros conflictos tiveram o caracter de uma briga
entre vizinhos. Em 1796 Ignacio Caetano queixava-se de que
Costa Manço tlllba aberto o caminho para Itajubá (p. 511)
attribuinJo e te acto a projectos de usurpação por parte dos
Mineiros, quando talvez fo se apenas dictado pela convenieneia
de communicar com os vizinhos estabelecidos no Sapucahymi
rim por detTaz da fazenda de Ignacio Caetano. A. mesma
queixa renovou-se em 1801, sendo expedida ordem de pri ão
contra Costa Manço (p. 508). Em 1803 as auctOl'idades da
villa da Campanha pretenrleram estabelecer um registro na
estrada de Itupeva (p. 433,440-3), de modo a incluir em Mi
nas a fazenda de Ignacio Caetano e todas a outras que e
achassem em cima da serra; e nesta occasião houve nova ordem
de prisão contra Co ta Manço (pp. 44:2, 452). Mais tarde, em
1806, o governador de São Paulo mandou prender aproprio
com mandante do registro elas Bicas. caso fosse encontrado no
territorio contestado sem ordem expressa do govern~dor de
Minas (p. 459). Com estas e outras providencias a que tãú
parece ter acabado, e nada mais consta dos documentos sobre
a divi a por este lado, salvo a propo ta (que parece não ter
sido executada) que, em 1807, fez o inspector das guardas
de Campanha de eolloear- se o regi tro no alto da SeITa da
Mantiqueira (p. 485). Deu-se tambem, em 1809, a prisão das
guardas de Caplvary, por motivos que não se acham declara
dos (p. 476).

Os moradores paulistas em cima da Serra da Manti lUeira
parecem não ter tido por muito tempo communicação (pelo
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menos de caracter licito) para Minas pelo lado do Sapucahy.
O e tabelecidos no districto de São Bento do Sapucahy se
approximaram á antiga estrada de Camandocaia, Mandú (Pou o
Alegre) e Santa Anna do Sapucahy, e claro é que mais cedo
on mai tarde e havia de abrir communicação com e ta
e trada. O Mineiros toniaram esta iniciativa em 1809 abrindo
caminho até o moradores ele tlapucabymirirn e causando
grande alarma entre as auctoridaeles de PinJamonhangaba e
São Paulo que trataram logo de trancar esta non via Úlp.
472, 475).

E te negocio da nova estrada parece ter sido por algum
modo complicado pela rivalidade entre a duas villa de Tau
baté e Pinelamonhangaba. vi to que o capitão-mór desta ulti
ma e Ignacio aetano e oppuzeram á pretensão de Manuel
Ribeiro Pinheiro de Taubaté que, tendo aberto um caminho
por suas terras para Camandocaia em Minas, pedia que este
fosse franqueado com o O tabolecimento elos competentes re
gistras. O requerimento de Manuel Ribeiro Pinheiro, remettido
ao O"overnador de São Paulo a 1 de Junho de 1811 (p. 427),
tevo informa,ção favoravel, não obstante a opposição local; mas
já ante o reO"istro tinha sido e tabelecido por commum accordo

ntre 11, auctoridades de Pindamonhangaba e Campanha em
virtude de um encontro ca ual (p. 479-482). Ao que parece,
o requerimento tinha sido remetti(lo tambem ao governador
de Minas e, em consequencia, o juiz de fóra da Uampanha
foi pessoalmente examinar o local e ahi encontrou acamara
de Pinelamonhangaba que recebendo noticia desta diligencia
tinha ido impedir o que era reputado uma invasão não aucto
ri ada do Mineiro. Ne te encontro ficou al1ligavelmeute om
lJinado que a nova guarda mantida por São Paulo eria no
Iogar chamado ertão em terras de Claro Monteiro do Ama
ral, cujos descendentes ainda hoje occupam uma fazenda deno
minada Guarda Velha cerca de dez kilometro ácima de Santa
Anna tio Sapucahymirim onde foi depois e tabelecido o re
gistro mineil'o, A sim ficou franqueada, e ta nova estrada que
depois deu origem a seria conflictos.

No di tricto de Bragança houve em 1804 o projecto de
avançar o registro de Cumandocaia até um ponto distante
apenas uma legua da villa (p. 445) o que não 6e realisou
em virt'ude dos protestos do governador de S. Paulo. Nesta
occa ião o commandante do registro se queixava de que o
callitão-mór de Bragança tinha feito um caminho por detraz
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do registro (p. 448). Oomo este caminho era para sahir nos
campos do Sellado (p. 466), é de presumir que fosse o que
se dirige ele Bracrança ao sul do :M:orro do Lopo pelo valle
do J acarehy por São João do Ourralinho. Este caminho parece
ter sido tapado, e não ha outras noticias de questões neste
districto até 1809, quando foram expulsos pelo capitão-m ór
de Bragança uns Mineiros que se tinham c tabelecido em
lugar que não se pôde precisar (p. 47 i). Na mesma 'occasião
levantou-se uma questão entre os proprios moradores de Bra
gança, dois dos quaes, por teimarem em frequentar caminhos
prohibidos, foram obrigados a assignar termo (pp. 471, 488).

Na outra estrada de Bragança por Ouro Fino não ha
noticia de conflictos· durante a ad ministração de Antonio José
tla Franca e Horta.

No districto da villa ele :l''[ogymirim houve diversas ques
tões a saz sérias na região da Serra de Oaldas e na da fre
guezia da Franca, que se tinha creado perto da antiga estrada
de Goyaz. Na primeira consta que em 1805 um morador de
Oaldas dobrou a serra e plantou roça em lugar que não se
póde precisar, porém em territorio reclamado por São Paulo.
Nada mais consta a respeito, sendo de presumir que teve
execução a ordem ao juiz de Uogymirim para exercer jnris
dicção sobre o novo e tabele imento (p. 458).

Em 1807, por ordem do capitão Brandão, in pector das
guardas da villa ria Oampanha, l:L guarda d~ Oaldas (prova vcI
mente lo lugar ela cidade do lllesmo nome) foi se estabelecer
na margem do rio Jaguarymlrim no lagar chamado Coutagem
de Santa Maria :M:agelalemt (p. 4-62), que parece er nas viú
nhanças da actual villa de Samambaia ou Oaracol. Ao seu en
cl)utro sahiu o capitão-mór de Mogymirim com uma comitiya
de 50 homens (p. 463) obriganrlo-o a retroceder ao logar do
quartel antigo e e1estruindo o novo já construido. Ao que pa
rece, não foram attendidos O' vehemente protestos do. capitão
Brandão e do capitão-mór da Oampanha (pp. 461, 466), e as
cousas abi voltaram ao seu antigo pé. (*)

Quasi ao mesmo tempo houve do outro lado da serra,
no distl'icto ele São M:athons (Oaconele), uma qllestão cuja ori-

C") Talvez fosse depois c1esteacontecimento que se e. tabelecen
a guarda de São Pedro em posic:ão a dominar as com mnnica('ões de
Ouro Fino para São Paulo, ~iá o \'a11e do JaG-uarymirim passando
pela Serra da Boa Vista.
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gem o fim não estão claramente expressos no unico docu
mento conservado a Te peito (p. 458). PaTeee que foi dada
ordem ;\0 velho com 111 an clante do registro) JeroTIymo Dias Ribeiro
que figura ne.. ta hi toria deselo a lutas de Lustosa em 1(48),
para abandonar aquelle po. to já sem renda (p. 46 ). Um dos
morarlores aparentado em abo Verde promptamente convidou
as auctoriclades daC]uelle arraial para tomarem conta do (lis
tricto, e as im aconteceu. Como o capitfLo-mór de MogymiTim,
com aI provação do rrovernador, nomeou outro commandante
para o regi tro (p. 468), 6 de presumÜ' que este fosse resta
belecido e que a pos e mineira não se tornou effectiva. Já em
1804 a estra,rla <le São :llatheus não tinha mais transito, sendo
e te abandono provavelmente devido á maior facilidade de
entrar em Minas peja região aberta elos campo' de Caldas.
e ta cireumstall0ia nxplica o empenho das auctoridade, da Cam
panha em estabelecerem guarda no J aguarymirim em logar
que domina a entrada para a região campestre, onde a fiscal
lisação seria mais facil do que na numerosas ahidas no lado
mineiro.

-o districto da Franca eliversos moradores da villa da
Campanha obtiveram do governador de Minas cartas de ses
maria no logar denominado «Lagoa Rica», nas cabeceiras do
Sapucahymirim. Os moradore pauli, tas do districto e oppu
zeram á me liçiio desta scsmaria (p. 4:5-:1:), e para previnir a
renovação ela tentativa e para lesabusRr um vizinho que que
ria pa 5ar para Minas a fim de seI' nomeado commandante, o
cOlllll1andante pauli ta do districto (então com o nome de
Bello SeTtão) propoz a 0reação cle dois quarteis, um na «La
goa Rica» e outro nó «Aterrado». Ao mesmo tempo pediu
a 0l'eação de umafreguczia que depui tomou o Dome do governa
dor (p. ':l53), ajuntando unI mappa lIluito interessante em que
vêm figurados doi marcos no alto do espigão entre o Tio São
João de Jacuby e o Sapucahymirim e o Ribeirão d~,s Canoas,
fi po içào que corresponde com a descripçiio ela dIvisa dada

por Luiz Diogo (*). O governador de Silo Paulo officiou ao

('lo) Estes marcos foram provavelmente collocados pelo te
nente Igna io Alvares de '1'018do que pOl1CO ante, Qill 1804,
tinha ido commi. sionaclo a inspeccionar toda a linha divisoria e
providencial' sobre qualquer invasão que fosse enl;ontrada (p. 446).
Os doiE' marcos, representados !lO mappa apresentado em 1 05 e que
.e acha reproduzido neste volume, difineni. o alto do espigão que ter
mina no ponto Dezemboque designado por Luiz Diogo como ponto
terminal da linha divisoria. Assim quem os cotiocou observou (pro-
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juiz de fóra da Campanha (p. 454) protestando contra qual
quer alteração dos limites, e ao me mo tempo mandou força
e ordens para- resistir (pp. 4fj6-457). No anno seguinte foram
dadas novas providencias a respeito accompanhadas de ordem
de prisão contra os infractores (p. 459). Em virtude uestas
medidas o se meiros entenderam registrar as uas cartas em
São Paulo, reconhecendo assim a Jurisdicção daquella Capitania
sobre o districto (p. 412-417).

Em 1809 os moradores da Franca, por instigação do
governador (p. 410), pediram a creação de vilJa em requeri
mento que foi enviado ao governo com informação favoravel
do governador (p. 422). Antes de ser despachado este requeri
mento, o povo de Jacuhy pediu o mf:\smo favor com ac resci
mo da annexação á nova villa mineira da freguezia paulista
da Franca (p. 476). Apezar lios esforços do governador Franca
e Horta, -este negocio não chegou a er concluido durante a
sua administração.

Estes diversos conflicto parecem ter afinal despertado
a attenção do governo central, já transferido para' o Rio de
Janeiro; e na admini tração do Marquez de Alegrete pediu-se
ao governador de São Pel ulo (provavelmente tambem ao de
Minas Geraes) informação «sobre o plano que e deverá seguir
na divisão dos limites de a Capitania com esta (Rio de Ja
neiro) e com a de Minas Gentes\' (p. 519). Em cumprimento
desta ordem foi organisada pelo secretario da Capitania de
São Paulo, Manoel da Cunha de Azeredo Coutinho Souza Chi
charro, uma extensa memoria (pp. 525-545) acompanhada de
64 documentos comprobatorios, dos quaes 51 se referem á
questão com Mina Geraes e 13 á com o Rio de Janeiro.

Este documento, que a Assembléa Provincial mandou
publicar em 1846, tem sido até agora a unica fonte accessivel
ao publico de informação relativa á origem e desenvolvimento
historico da questão. Como exposição do as sumpto, mesmo
sob o ponto de vista de advogado de uma das partM, é de
ficiente, especialmente por dar a idéa de que o Archivo ele
São Paulo é muito pobre em documentos referente ao caso e

vave1mente sem inten('ão) estrictamente os termos do Aviso Regio
de 25 de Março de 1767. Nesta epocha, porém, a opinião domi
nante em Villa Rica (expressa nos mappas de 1.804 e 1808 e nas
communicações que deram origem á Provisão Regia de 10 de Abril
de 1815, p. 581) era que a divisa devia spr pelo curso do Rio Pardo,
ultrapassando assim a interpretação mais lata que se podia dar á de
marca~:ão de Thomaz Rubim.
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que os diversos acto qualificados de invasões, de que o Pau
listas se queixavam tão amargamente, tinham pa sado sem pro
te to em tempo. E' diflicil perceber em que principio o auc
tal' e baseava mt escolha dos elocum cnto com que instruiu a sua
informa.ção. Por exemplo, elle dá extractos copiosos, mas não com
pletos, da correspondencia de toelos os successores de D. Luiz
Antonio ele Souza, cujo nOllle é apenas mencionado sem 11ma
palavra, sequer, da sua extensa lJ extremamente impl)rtante
corre pondencia. (*)

Outra indicação de interessse na questão por parte elo
governo geral é o pedido de informação sobre as «Âreas p!'o
bibidasl (p. 547). (**)

Pela re 'posta do governador rle São Panlo (p. :!±8) e
por outras referencias, parece que estas áreas (qne sámente
poucos annos ante de ta epocha cnmeçaram a figurar nos
documentos) tiveram uma origem extralegal e que eram man
tidas em redor dos seus respectivos registras com igual em-

(*) Entretanto é certo que o allctor eh informação teve esta
corre pondencia á vi ta; P01"l11le cerca da metade da sua coUecção de
docnmentos foi evidentemente extrnhiela ela que acompanhou a ex
posir;ào de D. Luiz Antonio clc Souza, de 12 ele Dezembro de 1766
(pp. 228-241); sendo porém omittidos algnns da maior importan
cia, como, por exemplo, o anto d(~ Thomaz Rnuim. Este silencio,
que parece ser proposital, sobre os grandes esforços de D. Luiz
Antonio em prol elos antigos direitos de São Palllo prejudicava ex
traordinariamente a causa qlle o anetor defcnd ia, deixando ficar es
qnecido o facto de que o \Ter'darleiro a [ccto legal da qnestão era o
,·tatu quo convencionado entre os dois governmlores em 1767: que
o Aviso Regio ele 25 de ;)lar('o de 1767, «o pallaclio elos gO\Terna
dores e Capitães Generae ele lIinas» (p. 53G), nào tinha maior alcance
do qne o de 22 le Jnlho de 1766 (p. 283), e que o [ll'ol'riu Lniz
Diogo não attribiu a este Aviso o camcter de «pallac1io».

lJm exemplo fri ante da incol1veniencia eleste silencio sobre
os episodios da questão no districto cl Rio Parelo em 1765-1772
é fomecido pelas dnas Provisões Regias de 10 de Abril ele 1 15
(p. 581 e 583), perguntando, no mesmo dia, a respeito da execução
do A.ssento le 12 de Outubro e porque a divisa antiga tinha sido remo
vida do Rio Pardo (onde llLlIl~t e teve). Ao qne parece, a Mesa do
Desembargo do Paço, no seu e!:ltudo da qncstão, não te\'e outras
informações senão as iucumpletas e aI aixouaelas de elata recente, e
ingenuamente acreditava qne a divisa podia ei:lt.'tr ao mesmú tempo
no Rio Sapucahy e no Rio Pardo. .

(**) O copista da secretaria de São Paulo qnasi sempre es·
creve «Aridas».
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penha por ambas as capitanias como um meio de protecção e,
quiçá, como meio de preparar futuros avanços da fronteira
para o territorio occupado, ou pretendido, pelo adversaria.
Pela carta de 20 de Fevereiro de 1814 ao goveruador de
Minas Cp. 555) e pelo edital do jlÚZ de fóra da Campanha (p.
557), vê-se como se póde tornar melindrosa esta questão de área
prohibidas, ficando qualquer morador de uma certa zona da
fronteira sujeito a ser considerado como o seu legitimo vassallo
pelo governador de uma das capitanias e como intruso nas
suas áreas prohibidas pelo da outra. 'E' tambem claro que
para certa ordem de interesses privados esta posição elubia
de filiação politica tinha certas vantagens que ainda hoje não
estão de toelo desprezadas.

Outro Aviso Regia dirigielo aos governadores de ambas
as capitanias em Agosto de 1814 CP. 552) declara que o go
verno está estudando o assumpto, e manda observar um rigo
roso statu quo emquanto não vier a resolução que é promet
tida em breve.

Durante a permanencia do Marquez de Alegrete no go
verno de São Paulo e do Oonde de Palma no ele Minas, a
zona da fronteira parece ter gozado de paz; porém com a
sua retirada rebentaram novos conflictos elando occasião ao
governo provisorio de São Paulo para enunciar a queixa, mui
tas vezes suggerida nesta longa contenda, que com cada mu
dança ele governador em Minas havia novos ensaios de aggres
são (p. 549), como se fosse para experimentar a mão do novo
governo.

No districto elo alto Sapucaby começou um conflicto !lue
durou por muitos annos. As novas estradas abertas legalmente
em 1811 parece não terem sielo muito frequentadas no principio,
e por algum tempo o governo ele Minas conservou os seus re
gistras nos pon tos antigos e distantes ele Camancl0caia e
Mallelú, ao passo que o de São Paulo estabeleceu uma 'guarda
no ponto fixaelo por com mum accordo na occasião ela abertura
ela estrada. Esta guarda achava-se em terras da sesmaria de
Claro Monteiro do Amaral, provavelmente na bifurcaçao das
duas estradas que neste tempo parece ter sielo no lagar ainda
hoje conhecido pelo nome ele Guarda Velha e occupado por
descendentes do original sesmeiro. Rio abaixo deste ponto se
estabeleceram, com a protecção do capitão Manoel Furquim
de Almeida, pessoa influente de Oamanelocaia, cliversos mura
dores deste ultimo lagar em terras reclamadas por Ignacio
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Caetano Vieira de Car,alho. A pedido deste a camara de
Pindamonhangaba interveiu em Novembro de 1813 (p. 576) flsta
belecendo diversas guardas e tapagens. Uma das novas guardas
era removida do clistricto da Bicas (indicando que tinham ces
sado O' cOl1flictos pelo lado das propriedades de Ca tro Manço)
e po ta no logar denominado Bahú, onde se tinha fixado o mais
importante dos suppo tos intru os, Salvador Joaquim Pereira. Pelas
auctoridacles mineiras eate acto foi considerado C0l110 um rom
pimento da suas área prohibida e, em Abril do anno
seguinte houve um contra-movimento (p. 558-565) com des
truição das tapagens, estabelecimento de outra, ameaças, etc. As
partes dirigidas ao governo de Ouro Preto (p. 564) aconselhavam
o estabelecimento do registro no alto da Serra da Mantiqueira
dos mineiro (, errote do Parahyba dos PauJjstas), e tendo-se
obtido ordem do governador de Mina neste sentido foi ahi
construido um quartel em Julho (p. 509-572). Depois de
muita correspondencia, a camara de Pindamonhangaba obrigou
a guarda a se retirar a 31 de Ago to (p. 572), presumivel
mente antes de ter chegado ao seu conhecimento o Aviso
Regio expedido poucos dias antes (a 22 do mesmo mez)
mandando guardar o stat~t quo. O novo quartel ficou aban
donado até ovembro do mesmo anno, quando foi queimado
por ordem das anctoridades de Pindamonhangaba (p. 589 e
948). A denominação de «Quartel queimado» figura ainda em
documentos de 1847 e no mappa de Minas de 1855, parecendo
ser appli ado á actual povoação de Santo Antonio do Pinhal. (*)

(*) As sesmarias n'esta região de que se tem encontrado
noticia são:-de 27 de Setembro de 1790 a Ignacio Caetano Vieira
ele Carvalho, João de Brito Marinho e Manoel José Botelho Mos
queira :-de 22 ele Junho de 1795 (1 1/ 2 legua ele testa.ela e 1 1/ 2 1egua
ele sertão) a Manoel Monteiro ele Castilho., ,rosé Marconeles elo Ama
mi e Mm1(!el Cerqueira Cesar:-de 19 ele Outubro ele 1795 (11/2 legua
de testaela e 11/2 legua ele ertão) a Domingos Moreira Cesar e Sal
vador Leite elo Pmdo, e ele 11 de Novembro de 1785 (2 leguas de
testada e 1 1/2 legua de sertão) a José Homem de MeHo, Agosti
nho Marcondes do Amaral, Manoel de Oliveira Silva e Joaquim de
Oliveira ilva. As ele cripcões desta sesmarias são com referencia
ás anteriores de Felippe Moreira da Costa (que passou a Domin
gos Mal'coneles do Amal'n,l) e Gaspar Nunes ele Mendonça, sem deta
llies topographicos flue sirvam para as identificar. A eletermilla~·:l.o
da posi<;>ão de limites destas antigas sesmarial:l daria, provavelmente,
a explicação de muitaR elas exquisitices ela linha divisoria actu~

mente l'espeitada.



LXXXIV

Em fins de 1814 o Conde de Palma, que tinha gover
naria a Capitania de Minas, passou a administrar a de São
Paulo. Conhecendo a sim a questão de ambos os lados, elle
fez logo um appello ao governo geral para fixar «lilll i
tes certos e invariaveis» (p. 579). Em resp03ta vieram duas
Provisões Regias com data de 10 ele Abril de 1815 (pp. 681-(83)
que inelicam que o promettid'l estudo elo Governo não tinha ainda
chegado, como n,mca chegou, a idéa clara e definidas so bre o
aS8umpto. Em uma se pede de novo informações sobre a pre
tensão da freguezia ela Franca a ser erigida em villa e sobre
a supposta remoção dos limIte da capitania das margens rio
Rio Pardo onde, como bem informon o conde de Palma (p.
582), nunca estiveram, salvo tentativamente por alguns elias
durante a administração do Conde ele Valladares. Na outra
Provisão Regia pedem- e informações ácerca do As, ento ele 12
de Outubro de 1765 que assim, depois de 55 annos, figura
pela primeira vez em documento ofliGial emanado do governo
geral.

A significação principal dest.a ultima Provisão Regia é
que destroe a argumentação ele Bernardo José ele Lorena (p.
418) de que o Assento ele 12 de Outubro tinha Rido annullado
pelo Aviso Regia de 25 de Março. E' para notar que este
argumento, o mais forte até então apresentado pelos govel'l1a
dorf\s de Minas na sua correspondel1cia, não foi repetido na
re posta dada pelo governador de Minas á referida Provisão
Regia. A resposta dada a e 'ta consulta pelo governador de
São Paulo pouco interesse ofierece, sendo apenas uma referen
cia á informação de Chi('.borro á qual e ajuntou um mappa
copiado do de Montezinbo de 1792 com o accre cimo de tres
linhas representando a divisa redamarIa por São Paulo, a re
clamada por Minas e a que «actua1tllente e observa». Esta
ultima acompanha o Rio Pardo em completo desacr:ordo com
a informação por escripto prestada quasi na mesma' occasião
(p. 582). (*)

A resposta do governador de Minas, D. ManoeI de Por
tugal e Castro, veiu accompanhada de copias dos Idocumentos
conservados no archivo de Ouro Preto, que eram julgados es-

(*) Este mappa foi p11blicaelo em 1874 pela lithographia elo
Archivo Militar, porém sem indicação da sna origem e c1ata. A mo-o
c1ificação mais importante feita no mappa ele 1792, sobre o qnal foi
evidentemente calcado, ' a a intl'odl1cção ela Villa Franca em posi
ç,ão que corresponde melhor com a de Cajurú.
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senciaes para su tentar o lado mineiro da questão. Bem que
esta collecção não tenha ido completamente conservada, vê-se
pelas referencias do officio que nada continha de essencial
que não fosse conhecido em São Paulo, e que já não e teja
incluido na presente collecção. Depoi de explicar que a ordem
do Marql1ez de Lavradio relativa ao Assento de 12 de Outu
bro não tinha sido executada em Minas por não e tal' devida
mente registrada «existindo apenas em registro avulso» (p. 585),
o governador de Mina' sustenta que:-

l.0-Thomaz Rubim «não excedeu o qne lhe fôra
ordenado.»

2.o-Luiz Diogo nos actos que mereceram a appro
vação regia no Aviso de 25 de Março «se circumscrevell
aos limites pelo seu antecessor estabelecidos.»

3.o-Estes limite foram «mesmo bem aceitos pelo
Vice-Rei Conde de Cunha como e evidencea pela carta
dirigida ao ouvidor de São Paulo.»

Como a Me a do Desembargo do Paço não chegou a
conclu ão alguma, é de presumir que foram achados validos
e tes argumentos, dando a im a medida lo valor do estufLos
a que foram ubmettidos os documento apresentado' (*).

Dmante a admini traçã-o do Conde de Palma a que tão
local de maior importancia foi a dos limites entre Franca e
Jacuhy, que já antes tinham reclamado simultaneamente a
passagem da categoria de fregnezia para a de villa. Attendendo
primeiro, em 1814, á preten fio mineira, o governo tiel ao eu
systema de rodear em lugar de resolver as Llifficuldades, pa
sou em silencio sobre a preten ão de incluir o di tricto de
Franca dando ao AIvará da creação da nova villa (p. 726)
uma redacção que implicitamente a excluia. Devido, porém, á

(~) Ao pa~so llue D. lanoel de Portngal e Castro defendia
como I adia e como lhe competia a po se efre tiva da Capitania de
~[inas, elle externam a snu opinião p sso,t\ em favor de «limites
naturaes e perpetuas» (p. 590), oh enando mnito judiciosamente a
re peito ele uma nova, demarca ,[o (p. 5 7)-«Esta diligencia porém
6 se poderá elfectnar á vi ta de uma carta mni circumstanciada e

exact! na qual, demonstrando-se os te1'l'enos limitrophes, ouvidas to
das as partes intere sacias, e aS pe soas mais intelligentes d'aquel
les paize. , possão e colher os rios, e serras, que melhor sirvão de
divisa ás eluas Capitania, tanto para a seglll'ança elos clireitos regia,
e para acautelar extravio, como para a commodidade dos povos»,

•
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circumstancia fortuita de um ajuste particular eutre os viga
rios de duas freguezias vizinhas (ambas perteuceutes ao bis
pado de São Paulo) em virtude do qual os limites ec0lesiasti
cos não combinavam com os civis, a exclusão não foi explicita,
e a nova camara se appressou em apoderar-se de uma parte
do cubiçado territorio.

O caso vem contado e documentado na discus ão sobre
os mesmo limites em 1850-1852. Conforme o assento feito
em 1807 (p. 729) no Livro do Tombo de Jacuhy pelo respe
ctivo vigario, já em 1786 diversos moradores e tinham esta
belecido no lugar chamado Aterrado situado entre a estrada
de Goyaz e o ponto Desemboque de ignado por Luiz Diogo
como limite das capitanias. A freguezia paulista mai proxima
era a de N. S. do Bom Successo do Rio Pardo, e a via de
communicação mais commoda, senão a unica, parece ter sido a
estrada que passava por Jacllhy. O vigario de Jacuhy, sendo
proprietarin no logar, declara que combinou com o do Bom
Successo para o soccorro e piritual destes moradores, reconhe
cendo assim implicitamente que nesta epocha. e11e, e provavel
mente o resto do povo de Jacuby, considerava o districtô como
pertencente a S. Paulo. Quando depoip., em 1804 (pp. 446,
612, 615), o tenente Ignacio Alvares de Toledo, em vir
tude de ordens recebida do governador de São Paulo]
collocou marcos (provavelmente os que figuram no map
pa annexo ao documento da p. 453) definindo a divisa
assim reconhecida em 1786, o mesmo vigario achou <i: urrupti
cia» a demarcação. Tendo reno,ado o ajuste de conveniencia
pessoal com seu collega, removido para a nova freguezia da
Franca, elle lavrou o as ento no Livro do Tombo, antepondo
assim a sua divisão ecclesiastica á civil estabelecida por ordem
do govemador de São Paulo.

Assim na occasião da <lreação da nova villa houve a di
visão civil contestada no civil e no ecclesiastico pelo vigario e
pelo povo de J acuhy, e a divi ão ecc!esiastica contestadá no civil
pelo povo da Franca e pelo governo de São Paulo, porém admit
tida no eecles~ia tico pelo vigario da Franca. Como o Alvará
de 19 de Julho de 1814 (p. 726) fala do «territorio actual.
da freguezia de Ja<luhy peloR seus actuaes limites» (*), a nova

(*) Poucos mezes depois, no Alvará de 25 de Fevereiro de
1815 creando na mesma região a freguezia de Batataes, o governo
empregou uma redacção explicita e adequada ao caso-«dividindo
com a freguezia de Jaçuhy pelos marcos da capitania» (p. 747).
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camara achou- e auctorisada a arrancar o marco antigo, le
vantar um novo na barra do ribeirão das Canoas e destruir o
quartel e tabelecido no districto do Aterrado na vizinhança do
dito marco. As im não julgou o aovernador de Minas, que re
preheneleu a peramente a camara e mandou 1'1' titoir o marco
á soa posição antiga (p. 591). Pelos documentos á mão não
se póde aber se a camara de Jacuh.y conseguiu elo governa
dor a revogação desta ordem, ou se, in crevendo-a «em regi 
tI'O avulso», deixou simplesmente de observa-la. A camam ele
1\10gymirim, por ordem elo governador, lavrou o competente
protesto (p. 610-617), e a de Jacuhy ficou com a cubiçada
po se do districto do Aterrado.

Ao me 'mo tempo houve outra questão um tanto eme
lhante entre as freguezias de Ouro Fino e Bragança. Alguns mo
radore' no di tricto do llio do Peixe (região do 80ccorro) eram
ervidos no e piritual pelo vigario de Ouro Fino, que se

queixou da opposição do capitão-mór de Bragança (p. 621), e
citou o facto ele erem os moradores da Campanha de Toledo
sujeitos á admini tração civil de Minas, porém, por suas con
veniencia pessoae, annexos á freguezia de Bragança. E ti
pulando que a divisão eccle iastica não havia de _comprometter
a civil, o conde de Palma ordenou ao capitão-mór de Bra
gança que respeitasse a divisão da freguezias pelo Rio do
Peixe (p. 620).

Na correspondencia relativa a este as umpto (p. 621) e á
inspecção da fronteira pelo commanrlante de Ouro Fino (p. 619)
transpira que as celebre área~ prohibidas estavam sendo po
voadas e cortadas por e tradas de um modo perfeitamente na
tural, porém muito inquietador para os encarregados da ma
nutenção do siaiu quo ordenado pela Provisão Regia de 20
de Agosto de 1814. A cinco leguas mais ou meno de Ouro
Fino o commandante achou, posta pelo moradores paulistas,
uma iranqueira que, no seu entender, penetrava tres leguas
para dentro dos limites da Capitania de Minas. Alocalidade conhe
cida pelo nome de «Rancho Grande» não póde ser preci ada
neste momento, ma é de presumir que estivesse situada no
actual districto do 80ccorro, ou nas suas immediações (*).

(*) Nesta, epocha a principal estrada para Minas e a unica
legalisada parece ter sido a que de Bragança passava pela Campa
nha de Toledo. .A. de Socorro l que depois se tornou a principal, ou
não existia, ou era «extravio».

•
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Tendo elle rompido esta tranqueira, a camara de Mogymirim
representou contra esta upposta invasão e recebeu ordem do
Conde de Palma para sindicar do estado dos limites ba ean
do-se no «Summario Vellozo e Gama» (p. 618). Em execução
desta ordem a camara lavrou um auto (p. 699) em que de
clarava que a divisa anti5a era «pela SeITa Neg-ra procurando
a Serra da Boa Vista». Pan a marcar, foi fincado um marco
no di trict0 do Rio Eleuterio além dos limites da propriedade
do capitão José Gomes de Oliveira Franco (p. 633). A collo
cação deste marco foi reprovada pelo Conde de Palma por não
estar contemplada na' suas instrucções (p. 622). Os moradores
mineiros elo districto reclamaram contra o marco que disseram
achar-se mais de uma legua para dentro do verdadeiro limite, que
era «da Serra Negra ao alto da Serra da Boa Vista, rnmo
direito», ou «da ponta da Serra Negra á ponta da Serra da
Boa Vista, rumo liireito» (pp. 635-636). Ahi, portanto, as duas
partes estiveram, nesta epocha, de accordo na descripção gerai
da ilivisa, e a controversia parece ter sido sobre. a posição da
linha recta ligando os dois pontos extremo, Serra Neg-ra e
Serra da Boa Vista.

Uma out.ra questi'io na região de Bragança vem referida
tão vagamente (pp. 594, 608, 610) que não se póde precisar
a localidade llem julgar de sua importancia, que parece não
ter sido grande.

Na região do alto Sapucahy houve depois da ordell1 re
gia de 22 de Agosto de 1814 um periodo de calma relativa.
A queixa de Salvador Joaquilll Pereira (p. 593) parece refe
rir-se aos factos já acima mencionados da administração ante
rior. A camara de Pindamonhangaba reclamou em 1815 (p.596)
contra a prisão de um dos seus municipes pela guarda de
Minas, e teve em re posta a ordem (p. 607) de respeitar e
fazer respeitar a divisa estabelecida em 1811 não permittindo
questões de terras sobre posses que se diziam pertencer a
Minas e que se mostrava terem pago ahi os respectivos diz:imos.
Foi talvez em vlrtuàe desta ordem que Ignacio Caetano de
sistiu da sua questãO com Salvador Joaquim Pereira e outros
dos suppostos intruso~; que assim firmaram as suas posses no
d,stricto, tantl' assillJ que em 1820 Salvador Joaquim Pereira
fez doação de terreno para Llma capella (p. 628). A localidade
lJarece ser a actual Santa Anna do SapucahYlltirim. Em 1817
houve nova tentativa de mudança do registro mineiro (p.
623),talvez a mencionada pelo vigal'io de Pindamonhangabq
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(p. 662), e no anno seguinte (p. 623) foi dada ordem pelo go
verno de São Paulo para se facilftar a missão de um official
do governo de Minas encarregado de trabalhos relativos ao re
gistro. E' de presumir que foi ne ta occasião que o registro
ficou definitivamente collocado em Santa Anna do Sapucahy
mirim, onde ainda permanece.

Na informação pre tada ao requerimento dos dl)scendentes
de Bartholomeu Bneno (Anhanguera), o donatarió das pa sagens
na antiga estrada de Goyaz, pedindo a tapagem da estrada do
De emboque, o Conde de Palma communica que esta tinha- e
tornado a e trada principal para Goyaz, principalmente no
tempo das aguas, e faz judiciosas observaçõe sobre a liber
dade do commercio e a abertura de novas e tradas CP. 581).

Durante a admini tração do governador João Carlos
Aurrusto dr. Oeyenhau en (1 19-1821) foi expedida uma Pro
vi ão Regia (p. 625) pedindo copia da memoria de Chichorro,
naturalmente por já estarem gastos em aturado e tndos os
dois exemplare' anteriormente remettido. No eu officio de
transmi são Cp. 626) o governador pediu nrgeneia na olução
da questão, visto continuarem as incursões em quasi todos os
pontos dos limites. A resposta em Avi o Regio de 27 de Outu
bro de 1 20 (p. 626) extranbou que tive' em continuado as
incursões 4:não obstante e achar tratando a :Mesa do Desem
bargo do Paço sobre os limites» e ordenou que «emquanto
se não fixar a demarcação dos limites se não mude registro
nem alguem e tabeleça fazendas nos lugares duvidosos». E ta
ultima providencia, se fosse exequivel e se tivesse sido eXê
cutada, teria condellluado á estagnação durante mais de tres
quartos de eculo a região em que se acham boje alguns dos
mai' florescente municipios dos e tado' de São Paulo e
1llinas.

As ol)correncias locaes desta administração, que ficaram
registrada, foram nos districtos de l\IogJmirim, Bragança e
PindarrlOnhangaba. o primeiro houve prote to de moradore e
auctoridade (entre estas é digno de nota o nome de Bento
José Tavare) ele Ouro Fino (pp. 6~2-636) contra o acto já
referido da camara de lVlogymirim ell1 collocar um marco no
di tricto do Rio Eleu teria. o (li tricto de Bragança a questão
(p. 628-630) parece ter sido antes entre vizinhos daquelle mu
nicipio do que entre os povos das duas capitanias. Mais séria
foi a renovação das contendas no di tricto do alto 'apucahy,
municipio de .Pillelamonhangaba, que ainda continuaram nas
a,dministraçõe seguintes.
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Logo depois da rel'"olução de 1821 o governo provisorio
de São Paulo teve de representar obre facto oe orric1os no
clistricto do alto apucahy e o Principe Regente mandou acti
var os estudo da Mesa tlo Desembargo do Paço (p. 636).
Quasi ao mesmo tempo o governo provisorio de Minas propoz
que a questão fosse tratada directamente entre os dois gover
nos por meio de uma commissão mi'<ta (p. 638). Sendo aceita
esta proposta pelo governo de São Paulo, este pediu a sus
pensão dos trabalhos da Me 'a elo De em bargo elo Paço (p. (37),
e assim e perderam os resultados de tão prolongado e, cm
duvida, valioso e tudo. Chegou- e a nomear os membro da
commissão mixta e a marcar a data e ponto da ua reunião
(p. 642), porém esta teve de ser acliada por causa da doença
de um dos commissionarios mineiros (p. 643), e nunca mais
se falou em tão bella iniciativa.

Na ausencia da correspondencia da parte de São Paulo
é clifficil saber exactamente o que foi contemplado neste pro
jecto de uma commissão UJixta. Evidentemente o governo de
Minas não lhe dava importancia mais uo que a puramente
local para a pacificação dos disturbios de Pindamonhangaba, e
na esperança (tão convencidos andaram empre os Mineiros da
justiça da sua causa e do nenhum fundamento da pretensões
paulistas) de llOlas acqui ições de territorio sem cmar de
concessões mutuas. O seu primeiro commissionario, membro
do governo provisorio, mostrou-se principalmente preoccupado
(p. (46) com a idéa de obter melhor fecho para a sua pro
víncia e, a fim de Íl"- e preparando um marpa topographico
neste intuito, manteve o commandante do registro cujas exi
gencias tinham dado origem á desordem.. O governo de 8ão
Paulo mostrou-se conciliador com os melindres mineiros a
ponto de mandar sustar a erecção de uma carena (talvez a de
São Bento do Sapucahy) em logar que consideral'"a incontes
tavel (p. 644), e proceder de accordo com o command':mte do
registro mineiro na tapagem de estradas (p. 645). Foi talvez
por perceber e não concordar nas restricçõe :lue o governo
de Minas teve em mente que o de São Paulo deixou cahir o
projecto.

A situação no mencionado districto foi devéras por tal
modo complicada e exquisita que, com a melhor disposição de
parte á parte, era quasi impossivel conciliar os interesses das
duas provincias. Não tendo conseguido estabelecer o seu re
gistro no alto da serra na garganta de Santo Antonio do Pi-
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nbal (unico ponto em que era passiveI a rigorosa fiscalisação
em que tanto se empenharam, e isto mesmo 6 na hypotbese
de pa sar á sua jurisdicção toda a região em cima da serra), os
Mineiros viram-se obrigados a recuar ás pos es que Salvador
Joaquim Pereira e outros tinham conseguido manter no valle
do Sapucabymil'im. Constituiam estas uma estreita nesga de
terras encravada no territorio paulista e situada de modo a
dominar a duas estradas principaes da região. Uma que vinha
d Camandocaia era exclusivamente, ou quasi as im, em terri
torio mineiro até o limite admittido pelos Paulistas. A. outra
que vinba de Mandú (Pouso Alegre) tinba, rio abaixo, o
Bairro do Cerrano (hoje São Bento do Sapucahy) que já em
1814 contava 60 fogos e 270 pessoas de confissão (p. 568)
que teimaram em não se sujeitar á jurisdicção mineira e que
tiveram as suas vias de communicação mais antigas, porém
menos com modas, pelos cam pos do Jordão e pela assim chamada
estrada de Itapeva. O commandante do registro entendeu
obrigar estes moradores pauli tas a servirem-se exclu ivamente da
estrada mais commoda pelo valle e pelo registro facilitando
lhes neste caso as contemplações que a situação exigia ou
exclusi vamente das estradas no territorio paulista impondo-lhes
todos os encargos do regi tro no caso de não taparem estas
estrada. Sustentava e ta sua determinação com muita verbo
sidade e com uma certa dose de vituperação (pp. 647 - 660).
Os infelizes moradores do diKtrieto estiveram dispostos a ced..r
(pp. 655, 656, 660), porém as auctoridades de Pintlamonbancraba
resi tiram (p. 662). A questão continuou até meados de 1 23
e nada consta dos documentos á mão de como ou quando
acabou.

A. contenda no municipio de Bragança sobre a estrada
do Curralinho (pp. 664-666) foi illai uma questão entre vi
zinhos do lado pauli ta do que de limites propriamente ditos.
A. sua importancia com referencia aos limites e tá em mostrar
que em 1 23 o registro mineiro permanecia perto de Santa
Rita da Extrena e presumivelmente no ponto onde foi primei
ramente estabelecido por ordem de Luiz Diogo, em 1764. No
documentos que temos á mão é esta a ultima referencia que
se enconb..a á posição da divi a na antiga estrada pelo valle
do Jaguary. Quando e como a divisa avançou para a sua po
sição actual no outro extremo do Morro do Lopo e cerca de
duas leguas adiante da posição primitiva, é ponto que não se
acha documentado. Por uma informação da camara de Bra
gança a respeito das estradas parece certo que em 1852 o

•
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limite estava ainda em Santa Rita da Extrema. Conforme tra-'
diç5es locaes o avanço foi feito por diversos estadias. E' de
estranhar que nos documentos de Bragança nada se encontre a
tal respeito.

No districto tia Franca houve uma questão sobre a aber
tura elo porto da Rifaina (pp. 667-668) que tam bem não foi
proprial1J ente negocio de limites, visto referir-se a um ponto
subre o Rio Grande abaixo da região contestada. Era mais
uma e tradu que se abria de São Paulo para Min<1s nesta re
gião) sendo as antigas a de Goyaz que passava no Porto da
Espinha e a do Desemboque que atravessava o Rio Grande
no Porto de Santa Barbara. A do porto da Rifaina ficou de
pois conhecida com o nome de estrada do Sacramento.

A. independencia do Brazil não modificou quanto era de
esperar as condições da questão ele limites. A possibilidade de
uma solução pelo corpo legislativo do novo im perio ficou sendo
uma simples possibilidade cujo unico alcance pratico era de
ainda mais enfraquecer a acção do governo na zona da fron
teira, de modo que debaixo do imperio, ainda mais do que na
epocha colonial, a questão de limites ficou entregue ao jogo
dos interesses e caprichos individuaes dos moradores e aucto
ritlades locae,; da região. Cada um se declarava Paulista ou
Mineiro conforme as suas conveniencias pessoaes, que podiam
variar de um momento para outro, se, conforme rezam as cl1ro
nicas, grande parte desta população era compo ta de de erto
res e criluinosos. Assim as oscillaçôes constantes da lin11a
divisaria escaparam militas vezes á attenção do governo e pela
maior parte, deixaram de ser documentadas. A comparação da
divisa no principio e no fim tia ep0(jha imperial (tanto quanto
é possivel faze-la) mostra modificações importantes sobre as
quaes, como no já referido caso de Bragança) não se encontra
documento algum. Os dois ca,;os abundantemente documenta
dos de Franca e Eleuterio são provavelmente typicos de. diver
sos outros que, por qualquer motivo, deixaram de figurar no
archivo de São Paulo.

Logo depois da independencia circularam nos districtos
de Franca e Batataes abaixo-assignado:> pedindo a annexação
destas freguezias á provincia de Minas (pp. 672-673). Isto
teria sido a realisação do antigo sonho mineiro da divisa pelo
Rio Pardo. As noticias conservadas sobre este movimento se
paratista não lhe dão granele importancia, mas é certo que
bastou para alarmar a camara da capital que dirigiu uma
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energica e bem lançada representação ao governo (p. 669) em
favor da antiga preten ào da Franca a ser erigida em villa.
SatisfeJta e ta aspiração em 1824, a nova camara tratou logo
de re tabelecer os limites antigos com Jacnhy restaurando na sua
posição primitiva o marco destruido em 1816 (p. 675). A ca
mara de Jacuhy, imitando a de Mogymirim em 1816 (p. 616),
e quasi nos mesmos termo, respondeu exigindo a exhibição de
uma ordem superior. Tendo tido, porém, por gozo proprio,
experiencia da inanidade de prote tos pacifico, tomou a pre
caução de demolir o novo marco ante de lavrar o seu pro
testo (p. 675), e de acre centar uma ameaça de meio violen
tos ca o não ba tafi e o simples protesto. A camara da Franca
prote tou em termos pacificos (p. 616) e re ignou- e a admit
tir o limite provisorio pelo Ribeirão das Canoas.

A já referida questão no districto do rio Eleuterio (em
1816-1819) parece ter-se suscitado entre pequenos posseiros
que reciprocamente . e trataram de «intrusos». Algun!'; annos
mais tarde, em 1825, começou uma outra contenda que ainda
hoje não e tá de todo acabada. Os principios desta longa
quest.:'io se acham bem documentados e, como exemplo typico,
vale a pena narra-los com alguma minuiencia.

A acta da camara de Mogymirim de 1816 (p. 699) era
lavrada n'uma fazen la denominada «do Ribeirão do Eleuteriol>
pertencente a José Gomes de Oliveira Franco, capitão com
mandante do districto. A divisa então reclamada pela camara
paulista como sendo a antiga era «pela Serra Negra procu
1'ando a serra da Boa Vista». O marco coUocado nesta occa-
ião e c nsurado pelo Conde de Palma devia ter sido nas im

mediações elesta fazenda e não na erra egra como informou
a Cam ara de lIogymirilll em 1834 (p. 711). Os reclamant
mineiros de 1819 habitavam um bairro denominado 4:Eleuterio
acima» que limitaya rio abaixo com a fazenda do capitão José
Gomel:i de Oliveira Franco, e a divisa que elles e as auctori
dade de Ouro Fino reclamavam era da Serra Negra á Serra
da Boa Vista com o detalhe que falta nos documento pauli
tas de correr «rUlI1O direito» (p. 636).

E tando a dnas pmtes de accordo nesta epocha sobre a
posiÇão theorica da divi a, COllvem determinar com a possivel
precisão o pontos indicados. As denominações de «erra
Negral> e «Serra da Boa Vista> eram indubitavelmente .agpli-
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cadas naquelle tempo, como ainda boje. aos espigões entre o
Camandocaia e Rio do Peixe (Serra Negra) e entre o Mogy
guassú e Jaguarymirim (Serra da Boa Vista). E' de pre umir
que os pontos indicados no documentos de 1819 como os ex
tremos da linba divisaria eram os em que as estradas licitas,
ou mais frequentadas, cortavam este espigões. Estas e tradas
eram a antiga de Bragança e Ouro Fino pa sando pela Cam
panba de Toledo e cortando a Serra Negra nas immecliações
do actual São José de Toledo (*), e uma estrada de Ouro Fino
para São João da Boa Vista. Conforme uma informação da
camara de Mogymirim sobre as estradas existentes em 1840
(**), houve uma Guarda Velha a duas e meia legurls de Ouro
Fino na bifurcação das estradas para São João da Boa Vista
e a do Pinhal (Espirita San to do Pinhal), e é licito pre umir
que esta guarda estava na Serra da Boa Vista ou nas suas
immediações.

O acto do Conde de Palma, censurando a collocação de
um marco pela cama.ra de Mogymirim, embora perfeitamente
correcto, dava em re uHado ~Lnimar as pretensões dos Mineiros,
ao passo que de certo modo desarmava as auctoridades paulis
tas para a ellas resistir. Já em 1825 houve queixas (pp. 677
678) contra Bento José Tavares, capitão commandante do
districto de São Pedro de OUTO Fino que, no clizer dos
Paulistas, queria estabelecer novos marcos duasleguas para dentro

(*) O mappa de Minas publicado em 1862 por Henrique
Gerber representa a divisa correndo de São José de Toledo para
Espirito Santo sobre o Rio do Peixe e cortando o espigão com uma
conAguração irregular que parece ser dada por uma estrada.

(**) «Pelo que respeita a estradas de commnnica<cão deste Mu
illcipio com a Provincia de Minas Geraes, vem a ser-as vias de
c:ommunicação d'esta villa e Freguezia de Mogymil'im que se diz
estrada de Eleuterio. As vias da Freguezia de Mogyguassú qne se
diz a estrn.da do Pinhal, e as da Freguezia de São João da Boa
Vista, ou Jaguary que vai juntar-se já dentro do territorio de Mi
nas algumas cinco leguas em um lugar chamado Guarda Velba para
para cá ela Povoação denominada Ouro Fino duas leguas e meia.
Assim como as da Freguezia de Casa Branca, que se clil'igem a
Caldas e Cabo Verde; Povoa0ões de Minas. Tambem as da Freglle
zia de Caconde que comprebende terreno de cá e ele lá do Rio
Pardo e se dirigem umas a Calda. e outras ao Curato de Santa.
Barbara e a diversos pontos de Muillcipio de Jacuhy da Provincia
de linas Geraes». (Informação de uma commissão da Camara de
Mogymirim a 4 de Julho de 1840).
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da diíisa antiga. (*) Este mesmo commandante tinha attestado
em 181!! (p. 636) que a divisa era da ponta da Serra egra
á ponta da erra da Boa Vi ta, rumo direito, e que o marco
da camara de Mogymirim penetrava mais de uma legua nos
limites de Minas. O capitão Tavare. tinha terras eDl ambas
as província c procurava uni-las .ob uma só jurisdicção dando
preferencia á de :Minas. A sim elle pagou dizimas na villa de
Mogymirim até 1827, e o inventario de uma fazenda em que
era ocio foi feito na mesma villa (p. 701).

Ao mesmo tempo havia queixas contra o commandante
tle Ouro Fino, capitão Antonio Correia Abranches Bizarro a
quem accu avam de dar protecção a crimino os e de ertores a
bem das suas especulações em terras (p. 67'7). O que é certo
é que este official negociava em terras (**) e, por lícitas que
fossem as suas operações, eram em situações compromettedo
ras para quem e tava encarregaclo da execução do Aviso Re
gia de 27 de Outubro ele 1820 que prohibia estabelecer fa
zendas em logares duvidosos.

Alguns annos mais tarde (1830-1836) appareceram no
vas queixas das auctorielaeles de Mogymirim (pp. 695-714)
con tra intrusões mineira nos terreno do já fallecido capitão
Jo é Gomes de Oliveira Franco, ani111adas e protegidas pelo
capitão Bento Jo é Tavare . Ao que parece, houve um verda
deiro estado de guerra, estando Tavares e os seus aggregados

(*) Em 1819 houve por parte de Minas mn «Quartel ela Pi
cacht de Mogyrniriml> (p. 635) (provavelmente na estrada do Eleute
rio) e o «Qnartkl do districto de São Pedro de Ouro Fino» {p. 636
que provaIvemellte é a Guarda Velha mencionada em 1840. O
mappa de Rath de 1877 dá «Guarda S. Pedro» em posição que

- combina muito bem com esta hypothese. Da parte de São Paulo
houve (em 1825) um Quartel de J'úogygllassú (p. 678) e «Quartel do
districto· do rio acima». Quando lf região for levantada topographi
camente de\ e ser facil identificar estas 10etJ.idades. Outro pontos
mencionados no documentos e que elevem ser identificados para a
comprehensão clara desta historia são, Ribeirão da Cachoeira (p.
678), H.ibeirão da Barra GI'ande, COl'l'ego da Porteira e Alto do
Barreiro (p. 70]).

(**) Na discussão havida em 1894 foi apresenta.da certidão
de 11m titulo de venda com data. de 16 de Abril de 1826 de «uma sorte
le terras que houvemos por compra que fizemos ao Capitão .à.nto
nio Correia Abranches Bizarrú, cujas terras sita na paragem deno
minada Poço Fundo da parte do morro da Balea:>.
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entrincheirados ~m casa forte (p. 708). ada mais consta do~

documentos á mão sobre e ta luta que entretanto, conforme as
tradições locaes, ainda continuou por muito tempo sendo a parte
mineira representada pelo coronel Emygdio de Paiva Bueno
que falleceu cerca de 1859. O certo é que a jurisdicção mi
neira se firmou até a barra do Eleuterio pelo lado esquerdo
do Mogyguassú, abrangendo o terreno que era da propriedade
do capitão J o é Gomes de Oliveira Franco.

Mais para o sul no districto do Rio do Peixe foi orga
nisada em 1830 a freguezia paulista de Soccorro (p. 693) com
limites que não podem ser hoje precisado sem conhecimento
l11ai~ perfeitos da topographia e historia loca I ria região. Pa
rece, porém, que não são os actuae limites da freguezia e do
estado, e que mesmo naquelle tempo foram incluidos morado
res que eram con iderados como pertencentes a Minas. O tra
fego para Minas dava prcferencia á estrada pela nova fregue
zia a ponto que em 1 40 a estrada de Braaauça por Soc
corro foi declarada geral, ficando a antiga pela Oampanha de
Toledo reduzida á categoria de e trada municipal (p. 949).
Em virtude desta mudança, o presidente de Minas pediu li
cença para mudar a recebedoria da Oampanha de Toledo pam
o logar denominado «Guardinha» dentro dos limites do muni
cipio de Mogymirim (p. 949). Depois, em 1 68, foi concedida
licença para estabelecer uma vigia mineira no lagar denomi
nado «Grammal Grande), no mesmo districto de Soccorro
(p. ~80). A posição destes dois jJontos-Guardiuha e Gram
mal Grande-não póde ser determinada em conhe imento
mais exacto da topographia da região, sendo porém de presu
mir que, de conformidarle com a marcha usual, estão actual
mente em territorio mineiro, ou sobre a linha nominal da di
visa. De facto num documento mineiro ue 189-:1: se fala de
uma «Guardiuha» sobre a linha divi oria, que muito provavel
mente erá o mesmo do documento de 1840.

A que tão da região do alto Sapucahy surgiu de novo
em 1827 com um processo de despejo inteutaJo pelos herdei
ros de Ignacio Oaetano Vieira de Oarvalho contra Antonio Mo
desto. As terras occupada por este ultimo, ituadas proxi
mo á Pedra de Itajubá ou de Bahú, tinham sido que tiona
das em 1813, quando Ignacio Caetano tentou defender com
força os limites, reaes ou suppostos, da sua antiga sesmaria
contra pessoas de Oamandocaia que se estabeleceram na re
gião com a protecção do capitão Manoel Furquim de AI-



XCVII

meida. Em virtude do Avi o Regia de 22 de Agosto de 1814
Iguacio Caetano teve de sustar o seu pleito, e em 1 1(~ o
capitão FurquÍID de Almeida vendeu po se ujeita a e te li
tigio (p. 683). Depoi do despejo ordenado pelo ouvidor de
Pindamonba~aba, Manoel da Cunha de Azeredo Coutinho
Souza Chicharro, auctor da Informação de 1H12 sobre a ques
tão de limite, Antonio Mode to continuava a occupar o itio
questionado sendo apoiauo pelo c0mmandante do regi tro de
Santa Anna de Sapucahymirim que repre entou ao presidente
de Minas contra a inva ão do territorio mineiro pelas auctori
dades de Pindamonhangaba (p. 6 5). O ouvidor, depois de
um inquerita p..943. procedeu a novo despejo que deu mo
tivo a um appello ao governo geral no curioso requerimento
de pp. 687-69",. O pre idente de Minas tomou providencias
para evitar a repetição das desorden (p. 692); mas nada consta
da solução dada á questão em si. on de qual das duas pro
vincias ficava com as terras.

Uma nova tentativa, de ta vez por meio de uma combi
nação entre os governo das duas provincias, foi feita em
1839, para remover o registro mineiro para a garganta de
Santo Antonio do Pinhal (Quartel Queimado) (p. 717), porém
esta naufragou perante a tenaz r istencia da camara ele Pin
damonhangaba (p. 947). Trcs anno mai tarde a camara de
Jaguary representou ao IToverno ITerai pedindo a pas agem
para Mina de todo o territorio pauli ta em cima da Serra da
Mantiqueira (p. 949), Os di turbio' le ão Bento do apu
cahy mencionados nesta represolltação pare cm ligados ás
perturbações politicas de 1842 c não propriamente a uma
que tão de limite '. O governo mustrou certo intpre' e nesta
preten ão da cam ara de Ja rr l1D.ry. pedinrlo por tre veze in
formações a respeito (pp. 9-:1-9 952, 953), não sC'-l10, :.lu que
parece, attcndido pela camara de Pilldamonhangaba.

Alguns annos depois (1845-46) o 111OI'adore de 'ão
Bento do Sapuc:Jhy representaram contra o imposto que eram
obrigado a pagar no regi tro mineiro em tran ito de uma
pal'te para outra da ua propria provincia. "N esta representa
ção, que não foi encontrada, falaram do regi tro e tabelecido
no territorio da sua fregue7.ia, sendo porém provavel que, como
depois em 1857 (p. 819), a referencia seja ao antigo registro
de Santa Anna do Sapucahymirim. A correspondencia do pre
sidente de São Paulo (p. 718) porém, dá a entender que era
um outro novamente estaDelecido, e nesta persuasão o ministro
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do Imperio deu ordem (p. 720) de retirar o registro, o que
provavelmente não teve execuçilo. Um novo protesto, em
1857 (pp. 81 -821), contra urna guarda mantida nos campos do
Jordão, em territorio que era eifectivamente paulista não con
testado, ficou sem resultado visto que o seu e tabelecimento
datava de 1837.

Em 1858 ha uoticias de duas nova estradas entre as
duas prov1ncias (pp. 821-822); uma de Jaguar}' a São José
dos Oampos passando pela Serra dos Poncianos, e outra do
Monte Santo até o Ribeirão das Areias para communicar com
a e trada ele Oampinas, sendo esta provavelmente a actual es
trada de Mocóca.

Depois da tentativa, em 1826, por parte da camara ela
Franca de restabelecer no districto de Dores do Aterrado a
demarcação feita em 1804 por orelem do governador Franca e
Horta, houve um longo periodo, até 1849, em que esta região
parece ter permanecido quieta. Uma gua,rela pauli ta, que ti
nha sido mantida por algum tempo nas cabeceiras do Sapuca
bymirim, no lugar chamado Guardinha, ua estrada de Batataes
para São Sebastião e Jacuby. tinha sido abandonaela; e as
auctoridades de Jacuby tinham exercido alguns actos de juris
dicção sobre diversos moradores a oéste deste ponto e já no
vane do Sapucahymirim. Em fins de 1849 alguns destes mo
radores, allegando que por ignorancia tinham prestado ohedien
cia a Jacuhy, fizeram ulIIa representação á camara da Franca
declarando pertencer áquelle municipio (p. 723) (*). A' vista
disto, a camara ela Franca propoz á de J acuhy (p. 723) uma
commissão mixta para examinar os !"UlIIOS da divisa conforme
a indicação do Livro do Tom bo da Villa de Jacuhy, visto ter
sido destruido por um incendio o registro relativo á mesma
divisa archivado na villa da Franca (p. 721). A camara de
Jacuhy recusou este convite (p. 724), allegando que não era
<da sua attl)buição ingerir-se na feitura dtl divisão civil, juri
dica ou ecclesiastica». A camara da Frauca, consultando o pre
sidente da província (p. 721), teve ordem de manter «as divi
sas conhecielas de longo tempu», e então resolveu nomear uma
commissão sua para correr a divisa antiga, communicanJo esta
resolução á camara de J acuhy (p. 725). Esta commissão balisou

(*) O districto em questão era o da Lagoa Hica onde duas
cartas de sesmaria concedidas em Minas tinham sido transferidas
para São Paulo em 1807 (pp. 482-487).
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a linha passando pelos tre morros mencionados no Livro do
Tombo-Morro Agudo dos Carvalhaes, Morro Reclondo e Morro

ellaclo-ligando-os por linhas rectas (p. 723), das quaes uma
l)assava pela referida Guarclinha. Ao norte do Morro Seilado
a linha marcada torcia para as cabeceiras do Ribeirão das Canoas
de modo a re peitar a posse mineira do districto de Dores
do Aterrado, o qual tinha sido encorporado ao municipio de Pas
so:. Oontra e ta demarca~ão a camara de Jacuhy protestou
ao presidente de Minas (pp. 72~-730), allegando que a linha
traçada chamava para São PanJo cidadãos mineiro' (*). E' para
notar que ne:,te protesto que foi documentado com a trans
cripção do Livro Tombo e o Alvará da creação da villa não
e conte tava a identidade dos pontos marcados-Morro Agudo

dos Carvalhaes, Morro Redondo e Morro Sellado. A questão
parece ter versado sobre o modo de ligm' estes ponto. A
camara da Franca queria faze-lo por meio de linhas rectas,
o que aliás estava de conformidade com a phra eologia da
c rtidão do vigario pe Jacuby «e no mesmo correr». A camm'a
de J acuhy não definiu a linba que pretendia; mas parece ter en
tendido que a linha devia er traçada. de modo a lhe deixar todos
os moradores que até entâo ella tinha considerado como eus (**).

A camara da Franca, tenuo communicado ao presidente
de São Paulo o eu acto em correr a liuba clivi 'ona (pp. 731-734),
recebeu ordem de restabelecer a divi a «pelos lagares que
informa erem outr'ora os reconhecidos» (p. 734), isto é. a
antiga Guardinha e o Quartel do Aterrado. Esta ordem tem
a mesma data que o oflicio do presidente de Minas tran mit-

(*) OFl moradores aiJectados por esta demarcação eram repre
sentados por 59 fogos (p. 755).

(**) O e bo~'o, apresenta.do em 1860 pela camara. da Franca
e reproduzido (com reducç'ão da e cala) a p. J5, representa muito
regularmente a3 fei~'ões topographicas da região conforme se veri
fica. por uma cúmparaç'ão com o mappa levantado na mesma epocha
pelo engenheiro Aroeira. A linha marcada em 1850 ligava os pon
tos 5, 4, 3, 2 e 6 deste esbol;o. A attribuic1a á camara de Jacuhy
concorda com esta ontre os pontos 6, 2 e 3, indo em rumo direito
de 3 a 12 c 13 onde quebra oom uma outra rect.:'l. a 5. Bem que
os det.:'llhes desta linha ejum dados pela parte contraria, nada ha
nos documentos á mão que indique não representarem elles a ver
dade da questão de 1850, na qual não apparece oontestaç'ão sobre
a identidade do ponto 3 que figura no esboyo com o nome de
Morro Redondo.
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tindo O· prote to da camara de J acuhy (p. 730). Em re po ta a
camara da Franca levantou de novo a questão do di tricto de
Dores do Aterrado (p. 735), mas não consta que fosse feita
qualquer cousa a e:ste re peito.

Em principios de 1851 o juiz municipal da Franca, indo
fazer inventario numa fazenda situada a oéste ria linha nova
mente corrida, recebeu llma intimação de não o fazer da
parte do juiz municipal de Jacuhy, que o ameaçava com o
empreao da força (pp. 737-(42). Dias depois o juiz munici
pal de Jacuhy veio fazer o mesmo inventario, aeompanhado
(conforme as informaçãe da Franca) de duzentos e tanto ho
men armados que arrancaram os novos marcos (p. 742). Estes
acontecimentos foram pelos presidentes das duas provincias
levados qua i imultaneamente ao conhecimento do governo
geral (pp. 744-(46), que mezes depoi mandou colher do umen
tos e informaçõe a respeito das divisas (pp. 746 e 752), orde
nando ao mesmo tempo que se observassem provisoriamente os
limites reconhecidos antes da nova demarcação (p.752). E' a
primeira vez nesta longa contenda que o governo intervindo
para mandar observar o 'tatu qua, restabelece o statu qua ante,
sendo para notar que ne te caso o emprego da formula mais
correcta teve o costumado resultado da intervenção do governo,
o de deixar a vnntagem da posse com a parte que tinha re
corrido a meio violentos.

Em consequencia de uma referencia julgada menos exa
cta no relatorio do presidente de [jnas, a camara da Franca
apresentou, em Dezembro de L 51, uma minucio 'a elucida
exposição de toda a que tão (pp. 747-(52).

Em virtude das ord ns do governo o presidente reu
niu uma serie de documento' (pp. 753-754) que foram pu
bhcado no eu relatorio de 1 52 (pp. 757-765) nada ha
vendo porém que esclarecesse notavelmente o a:sum pto. Em
Qfficio ao ministro do Imperio o presidente José Thomaz Na
buco de Araujo lembrou a conveniencia de mandar um enge
nheÍTo proc der a indagaçãe no proprio logar do confl.icto e
levantar a planta do pontos conte tados (p. 754). O governo,
porém, julgou dispensavel medida tão sensata e comezinha e
r .iterou a ordem ele colher documentos (p. 755) que, como
era de esperar nnda adiantavam. Entre e,tes havia nm de
inquerito de pes oas antiga do logar que não foi publicado no
relataria e que não foi encontrado, mas que, no dizer do pre
sidente (p. 756), determinava a resolução definitiva da questão
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em conformidade com a certidão cio Livro do Tombo de Ja
cuhy. A solução dada mandando re peitar as posses antigas
sem a e pecificar e definir, na opinião do DI'. abuco de Anwjo,
«augmenta a duvidas e incertezas e dá aso a novas pretensões
ele inva ão». E ta previ ão do presidente foi logo confirmada
por uma representação da camara da Franca (p. 766) demon 
trando a quasi Impol-i 'ibilidade da fiel observancia da ordem
do governo sem que fosse corrida uma linha divi oria qual
quer rleterminando com precisão a ua po ição entre os tres
pontos distantes que serviam cle bali as.

Em 1862, dois cidadão da zon'l conte tada, Antonio AI
ve de Figueiredo e João Pedro de Figueiredo, que mo travam es
pecial empenho em pertencer ao municipio da Franca, apre
entaram queixa (pp. 76 '-771) d per eguição a que foram
ujeitos por parte d,l auctoridade- de JaCllhy. Na certidão

que acompanha esta representação é interes 'aute notar que os
quarteirãe reconhecidos no di tricto eram São Francisco, Morro
Redondo, Araras, Tomba Perna e Fortaleza, endo os uppli
cantes mOI'adore, conforme e vê no mappa de Aroeira,
junto ao Morro da Arara perto do ponto 7 do esboço da
pagina '45. Nesta epocha, }lortanto, .Araras e Morro Redondo
eram reconhecidos como localidades distinctas.

Outra questão de inventario, cIe"ta vez entre auctorida
des de Jacuhy e Batataes, deu em 1 55 começo a um conflicto
CP. 17), que parece não ter tido con equencias. Tambem 'em
conseqlleucia foi uma que ·tão em l'GO obre a pri ão de um
barqueiro da Rifaina CP. 828), e é que não foi esta o motivo
<1e uma representação da parte ele Mina' que de pertou o go
verno geral a mover- e de novo no a sumpto.

Para acabar de uma vez COlll a que tão, o ministro do
Imperio, João de Almeida Pereira, lembrou-'e de lima especie
de commissão mixta, porém organi ada por um 1I10do que é
novo no genero e que não se reconllnenua muito para u o
futuro. Ordenou ao presidente de Minas que nomea se um nge
llheiro para proce ler á fixação dos limite, devendo e te «marchar
de acconto com a resI ectiva camaras municipae» (p. 2).
Ao presidente ele São Paulo, em logar de ordem identica,
1I1undou que désse orclelO :i call1ara ua Franca para enten<1er
se com o encarregaclo da delllarcação nom aelo pelo pre ielente ele
Mina (p. n27). Devia entrar em acção, portanto a engenho a
combinação de uma commissão mixta composta de um delegado
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technico, repre entante immediato de uma da partes contes
tant~s e armado com podere especiaes do governo geral que
haviam de ser exercidos conforme as ordens e instrucções da
dita parte e para repre entar a outra parte, uma camara mu'
nicipal do sertão, sem in trncções nem poderes algun.

O delegado, nomeado pelo presidente de Mina Vicente
Pires da l\1otta (o mesmo que em 1850-51 tinha defendido
valentemente as pretensões paulista), foi o engenheiro Fran
cisco Eduardo de Paula Aroeira:1 quem foram dados plenos
poderes para, no caso de não poder conciliar as dua camaras,
determinar provi 'oriamente o limites por i (p. 846.)

O engenheiro .!Ioeira, depois de levantar um mal prL to
pographico da região (que muito al.Jona a sua capacidade tech
nica) formulou um plano de divisão (p. 84fi) que propoz sub
metter a uma commis ão compo ta de tre cidadãos probo e
de interes ados representando cada uma das camara interes
sadas (p. 836). A. camara <.\e Jacuhy, em logar da commissão
pedida, delegou plenos podere ao proprio engenheiro Aroeira,
que assim entrou na conferencia como arbitro por parte do
governo geral e advogado por parte da provincia de Minas e
do municipio rIe Jacuhy. Nesta conferencia os repre entantes
da Franca recusaram concordar no plano de divi ão que, na
opinião delles, ia além da pretensões de J acuhy, reCnSàlJdo
igualmente uma modificação proposta com o fim de conciliar
os dois irmãos Figueiredo, os mais recalcitrantes contra o do
minio Jacuhyense (p. 860).

O plano organi ado pelo engenheiro Aroeira estava es
trictamente de conformidade com as in trucções que r cebera
do pre:-;idente de Minas (p. 846); e tas instrucções, porém, eram
mais propnas para um advogado da parte do que para um
arbitro. ElIe teve ordem para demarcar as clivi 'as, tendo prin
cipalmente em vista os limites antigo «em vista dos docu
mento que lhe foram confiados» e ú accidentes naturaes do
terreno. Isto é, foi auctorisado a se guiar. como se guiou (*),
pelos documentos apresentados por uma s6 da. partes interes
sadas. Entre estes figurava naturalmpnte em primeiro lugar a
certidão do aju te amigavel entre os doi vigarios em 1786,
e com certeza faltavam os que provavam que a divi a de 1804,

(*) «Tendo em vista os documentos que V. Exa. me con
fiou» (p. 856).
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marcarIa pelos dois quartei, fora estabelecida por ordem do
go,ernador de tão Paulo Franca e Horta, bem como a ordem do
governador de Minas Gond de Palma mandancIo a camara de Ja
cuhr restabelecer m 1816 a ecção Morro 'ellado-Rio Grande
de ta mesma divisa, e os documentos que ao Dr. .c abuco de
Araujo pareceram concludente. a favor da. linha marcada 111

1 50. Pondo de lado l;omo inegnlare os acontecimentos de
180-1, 1 25, 1 50 e II 51, elle tratolJ de re tabelecer como unica
legitima a linha de 17 6, dando as im ao acto tio dois vjo-a
rios valor legal BUP rior ao do governador de 'ão Paulo °em
1801.

As lnli as natLU'aes da linha de 1786 eram os morros
'eIlado, R tlondo e Agudo do Carvalhae·. 'obre a posição e

irlentidade do doi: morros que marcavam os extremo da
linha, I 'eIlado e Agudo dos Carvalhaes não houve contestação,
O que determinil,'a a po ição e forma da linha era o ponto
int rmediario, o Morro Redondo e sobre e te appare eu em
1860 uma duvida que parece não ter exi tido em 1 50-51.
Conforme o e baço da camara da Franca este era um pequeno
morro um pouco ao uI do MalTa Sellado, e pelo auto da de
marcação em 1 '50 (p. 733) ,-ê- 'e que era perto do ponto
denominado CamIo Redondo. O mappa (le Aroeira não dá
nome a morro alo'um nesta po ição (e não dá o nome
Morro Redondo em parte alguma), ma figlll'a o Campo Re
dondo em po ição que corresponde com o esboço e documen
tos da camara da Franca.

Accusando a gente da Franca de levantar grande poeiri1
sobre o MOITa Redondo (p. 857). o engenheiro A.roeira diz que
uno o identificam l:om o Morro Cabecinha ao norte do Morro
SeUado, e outros mais atilado om o Morro Alto, denomina
Ção esta que elle dá no ll1i1ppa a um morro no outro extremo
da linha, e muito mais proximo ao Morro Agudo dos Carva
lhaes do que ao Morro Sellado (perto do algarismo 4 no es
boço de p. 845). Desenvolvendo longa argumentação contra
a hypothese do Morro Cabecinha, elle de pacha com um~ pen
'nada a do Morro Alto. porém nenhnma referencia faz ao ver
dadeiro Morro Redondo dos Pauli ta, uruco mencionado nos
documentos da Franca que na la conteem que por hypothe e
alguma pos a ser applicado aos MOITaS Cabecinha e A.lto. Ao
que parec , a I1n othese relativa a estes doi morros tinha
sido inventada, em nome do povo da Franca, pelos J acuhyen-
es com o fim especial de embrulhar o delegado do governo.
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Se foi a sim, o artificio serviu admiravelmente. Com outra
pennada ene identificou o Morro Redondo com o que no es
boço da cam ara da Francii e no seu proprio mappa telll o
nome de MOlTo da Araras.

Como já foi referido, o protesto da camara de Jacuby
contra a demarcação de 1850 (p. 722) não conte tou a iden
tidade dos morro' então marcaJos. Para incluir a propriedade
de Leandro Pimenta, que e tava elll que tão em 1.851, serviria

linha attribuida á pretensões jacubyenses no esboço da ca
amara da Franca traçada do Morro Redondo (dos PauÜstas) ao
Morro do Babú. E ta, porélll. deixava para o lado da FraIlca
a fazenda de Antonio Alves de ]'iO"ueiredo e João Pedro de
:T!'igueiredo, os principaes propllg'nadore da rectificação da fron
teira (p. '57), sobre a' qllaes e levantou questão em 1852.
Para as incluir era nece sario baptisar o Morro das A.raras
com o nOllle de Redondo e traçar a linha do Morro Sellado
com uma quebrada pelo Morro da Fortaleza. O interesse em
ophjcmar o :'1'101'1'0 Redondo era. portanto, muito maior para

Jacuby do que para Franca, e póde-se pre ulllir que a duvida
foi levantada ne 'ta occa ião. A ligação do Morro Sellado com
o Morro Agudo conforme queriam os de F'ranca di pensava uma
balisa intermediaria, ao pas o que para fazer e ta ligação por
uma linha quebrada, conforllle o desejo dos Jacubyenses, era
indispensavel que o Morro Redondo saillsse fóra desta recta.(*)

Além das provas já mencionadas da identidade do Morro
Redondo e Morro das Araras, Aroeira apresenta uma serie de

(*) Não estando pre entes os documentos citados pelo enge
nheiro Aroeira no eu reJatorio (p. ó) para estabelecer a identi
dade do Morro Redondo e Morro de Araras, não se póde Ilva]jar o
seu valor jnridi(;o. E' para notar que o attestado de Francisco de
Paula Queiroz, rlizen lo que a fazenda da Forwleza da familia Fi
gueiredo era áqnelll da. linha divisoria, foi dado na occasião em que
as allctoridades de Jacuby levantavam que tão com Antonio Alves e
João Pedro de Figueiredo, e qne o inventario da. mesma. fazenda
parece ter sido feito de1Jois le ta data e no periodo em que por
ordem do governo eram respeitadas as pos es pretendidas por Ja
cllhy. O attestado do p:ldre Manoel Coelho Vidal, ao pasgo que diz
qne o Morro das Araras faz parte da divisa. dá o nome de Redondo
ao Morro Cabecinha, parecendo portanto ser um pouco confuso nos
dados topographicos. O facto citado de Thomé GaTcia e Bernardo
José não p6cle ser avaliado por não figural' a posir,ão das suas
propriedades no mappa organisado pelo engenheiro Aroeira.
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argumentos sobre o que OR antigos haviam de fazer e deixaI'
de fay.er, que são, pelo menos, extremamente hypotheticos e
só admissiveis na hypothe e de que os antigo tivessem o
mesmo conhecimeutos da topographia da região e o mesmo
empenho em favorecer uma ou outra capitania que havia no
tempo do !';eu trabalho. Um destes argumentos era que a
tre bali a da linha haviam naturalmente de er proximamente
equidi tante e intervisiveis entre si, como são o morro
Agudo. Arara e Sel1ado (p. 857). Porém neste caso a divi a
de 1786 devia ter sido por duas linhas rectas ligando estes
tres ponto.; e e te modo de ligação, além de ser o mais sim
ples e natural, teria sido, de algum modo, uma conciliação
entre o dois contestantes. O engenheiro Aroeira, porém, in
terpretou as suas in 'trucçõei3 de maTcar a divisão «tomando
por balisas o accidente naturaes do terreno que endo visi
veis e conhecidos» como significantlo que devia fazer a liga
ção por um cordão de morro o mais continuo que fosse pos
sivel encontrar na região. Encontrou llllm documento antigo
(não diz de que data e auctoriclade), uma referencia que
dava a divi a ~por cima da serra» e sobre esta base e colheu
entre as diversas soluções possiveis a que dava UlDa linha
cheia de reentrancias todas dirigidas por um capricho da na
tureza de modo a favorecer a pretensões de Jacuhy á custa
da da Franca.

Uma outra parte do plano de divisão com que a com
missão da Franca não concordava, era a pas agem da divisa
pela parte occidental, em logar da oriental, do Morro SeDado
dando em resultado passar para o municipio de Pa so uma
f[úxa de terreno que este não tinha reclamado (pp. 834-, 4-1).

Contra a divisão que lhe estava sendo imposta, em nome
do governo geral, pelo delegado da provincia de Minas a ca·
mara da Franca prote tou n uma longa representação dirigida
á Assem bléa Geral em qu~, com notavel habilidade e calma
discutiu os dados hi toricos e topographicos favoraveis ao eu
lado da questão (pp. 838- 48). Indo e ta repre entação ao
engenheiro Aroeira e á camara de Jacuhy para informar, este
se limitaram a classifica-la como obra de despeito. O primeiro
declarou que tinha a cOllsciencia tranquil1a; que tinha execu
tado exactamente as instJ:ucções recebidas, e que no eu rela
torio tinha prevenido (com vituperio previo) esta manobra da
camara da Franca (p. 852). A camara de Jacuhy, além de
exprimir a sua satisfacção com a obra do engenheiro, atte tou
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que este era muito boa pes oa e que deu cabal prova da mais
completa imparcialidade alojando- e em ho. pedaria em logar
de aceitar a hospitalidade que lhe foi offereciela (p. 853).

O presidente de Minas que tinha dado ordem, antes ela
itla da com missão, ,í. camara de Jacuhy para sobre tal' em qual
quer procedimento contra os moradores da zona contestada
Ú). 84:9), reiterou e ta ordem depois de receber o relato rio
Aroeira, «até que apre idencia, informada de tudo quanto diz
respeito a este importante objeeto pudes'e com pleno e in
teiro conhecimento de causa cleterminar provi oriamente es a'
divisas~ (p. 851) (*). No emtanto veio um novo presidente,
José Bento da Cunha Figueiredo, que transmittindo as infor
mações sobre a representação da camara da Franca acon 'elhou
o governo geral a mandar Llm engenheiro seu examinar a
questão no proprio terreno (p. 851). O ministro do Imperio,
José Ildefonso de 'onza Ramo (depois Visconde de Jagual'Y),
não aceitando esta judiciosa suggestão, mandou respeitar, em
quanto a assembléa geral não re:>olver o negocio) o limite
marcado pelo engenheiro Aroeir3 «visto que, segundo elle in
forma no oflicio dirigido á Presielencia de Minas Geraes, esta
demarcação funda-se sobre a» divisas fixadas pelo Alvará de
19 de Julho de 1814». Ao que parece a Secretaria do Im
perio não se deu ao trabalho (que aliá era facil) ele verificar a
affirmação da camara da Franca de que ómente depois do Alvará
citado e por um acto da. camara já con tituiela de Jacuhy e
censurado pelo governador de Minas é que a divi a passou
para o Ribeirão das Canoas, que a nova demarcação tomava
como ponto de partida. Talvez para a Secretaria do Imperio
uma citação do Alcorão tivesse ido aceita como igualmente
concludente para o caso. A As embléa Geral nunca tratou da
materia, e assim a divisa tem ficado até hoje.

O caso de Caconde em 1865 (pp. 866-870) é bem tJ
pico da confusão em que tinha cahido o assumpto ele limite) e

(*) Esta. ordem foi dada pelo presideTJ.te Vicente Pires da
Motta, o mesmo que tinha nomeado e dado in!itruc~'ões á commis
são. O seu successor José Bento da Cunha Figueiredo transmittiu
as informações sobre o protesto da camara da Franca em termos
que mostram que as achou pouco concludentes. O vice pres;dente
Joaquim Camillo TeixE'im da Motta no relataria de 1862 diz: «Não
sendo approvados por esta Presidencia os trabalhos do dito enge
nheiro, foi em consequencia ordenado que continuasse a questão de
limites no estado em que d'antes se achava",
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provavelmente repre euta muitos outros em que pedidos loeaes
de in trucções claras e precisas sobre os limites dos munici
pios ficaram ,'em respo ta da parte do govemo da provincia que
nada de definitivo podia dizer. A camara de Caconde, pe
dindo copia autheutica das ua: divisas com lVIinas, recebeu em
re po ta. uma di~sertação vaga (como a remettida ao governo
geral em 1867, p. 876) sobre o. limites da duas provincias
em geral, sem cousa alguma relativa ao (~aso especial. Ao
me mo tempo foi dada ordem á camara de manter-se dentro
dos limites ele po se não contestada, isto >, de abanclonar á
parte contraria qualquer terreno sobre o qual esta se lem
brava le levantar conflicto, quando pelo verdadell'o status le
gal da questão esta devia ter sido a norma a seguir por esta
parte.

Na occa ião de se levantar, em 1867, um conflido en
tre as camaras de Caldas e São João da Boa Vista entrou
um novo elemento na que tão que, sem que isto fos e clara
mente percebido de parte a parte, tem modificado notavel
mente a sua feição. Na informação prestada por parte do go
verno de Minas vem nma deHcripção minuciosa (p. 873) da
linha divi oria figurada pelo engenheiro Henrique Gerber no
seu mappa da pro,incia de Minas Geme publicado em 1 62,
Neste, que é trabalho de grande merecimento geographico,
fez-se abstracção da divisa pretendida no terreno de direito
pela provincia de Mina, e procurou-se traçar a divi a de
facto de conformidade com os melhores dados existentes so
bre os limites da jurisdicção eifectiva de cada uma das
duas provincias. Depoi da publicação deste mappa, os Mi
neiros, sem o declarar expressamente, parecem ter limitado as
suas aspirações á manutenção da posse nelle indicada. Do ou
tro lado, os diversos mappas publicados em São Paulo teem
reproduzido essencialmente a linha divisaria traçada por Ger
ber, àe modo que esta, por uma especie de tregua tacita, tem
servido de limite nomlllal durante os ultimas trinta annos.

Sendo assim, convem examinar ligeiramente o valor juri
dica desta linha. Como todo o trabalho de Gerber, a linha é
conscienciosamente traçada. Nella, porém, como em todo o
mappa que é apenas um esboço, faltavam, como ainda hoje
falta, dados topographicos para a traçar com a neccesaria exac
tidão e, nos casos de posse contestada, dados juridicos (e es
pecialmente a audiencia da outra parte interessada) para dar-lhe
um valor decisivo no assumpto. A linha representa, portanto,
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em esboço, o limite de posse, contestada ou uão, conforme era
conhecido em Ouro Preto em 1 62. Para a manter no ter
reno de direito eria mi 'ter aos Mineiro identifica-la com a
linha idéal de Thomaz Ru bim de 17-19 <acompanhando 1J0r
um lado a estrada d(~ Goyaz», ou então com o limite do ac
to de j urisdicçãO praticados por Luiz Diogo em 1764.

Parn. resolver a questão entre São João da Boa Vi ta c
Caldas, o presidente de Minas, Saldanha Marinho, lembrou uma
cOJlllllissão Illixta (p. 871). O oflicio do ministro do IIll}Jerio
consultando o presidente de São Paulo a re peito não teve rcs
po ta, estando archivado com a nota de ter ido remettido ao
brigadeiro Machado de Oliveira para informar.

'ontinuando o conflicto entre os dois municipios) o c'
crivão de Orphãos de Caldas ajuntou em 1874 uma grande
serie de documento comprobativos de actos de iurisdicção
(pp. 889-904), qne é bem typica destas questões locaes entre
gues por longos annos exclusivamente ao jogo do caprichos
e couveniencias dos moradores da fronteira. O litigio ver ava
sobre a propriedade deiXada por Antonio Martiniano de Oli
veira que, no dizer da camara de fSão João, era Paulista que
passou para Minas por causa de uma questão particular com
o fundador da freguezia de São João (p. 905). O seus her
deiros querendo com o mesmo direito, e talvez por motivos
semelhantes. voltar para São Paulo eram confrontados com a
provas da 'lIa obediencia a Minas.

Como é natural, tratando de uma que tãozinho de aldêa,
a nota predominante é a comiea. Um inspector de quarteirão
recehe e accusa um oflicio de Caldas, e uma semana depois de
clara que ha 5 ou 6 annos é inspector por part~ de São
Paulo, onde fez selecção da sua resiJelll:ia (p. 894). Outro
mais certo da sua geographia e da fonte da auctoridade que
tinha exercido (ou talvez tendo mais á mão os seus con
selheiros paulistas) recusa e devolve a ordem de Oaldàs
Ú). 893). O sitio de um caipira analphabeto, mas experto,
era paulista; porque o inspector mineiro, a pedido de um
compadre, tinha deixado de o arrolar na guarda nacional de
Minas CP. 901). Um official de justiça de Caldas indo fazer
intimação para um inventario encontrou a viuva fugida (tal
vez raptada) para São João ú). 896), onele o inventario estava
já em progre soo Uma auctoridacle paulista firma o direito
da sua provincia n'uma citação de Frei Gai-ipar da Madre de
Deos (p.. 907).
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No emtanto a questão generaosou-se a ponto de grande
nu mero de moradores da freguezia de São Sebastião do Ja
guary fazerem uma representação pedindo a passagem de
toda a freguczia para a provincia dI! São Paulo (p. 882). Do
documentos á mão não consta acção alguma da parte do go
verno de São Paulo, ou do governo geral, com referencia a
esta representação. O certo é que a freguezia ficou perten
cendo a Minas, sendo depois elevada á categoria de villa com
o nome de Caracolou Samambaia e incluindo, ao que parece,
os terrenos questionados da fazenda do Oleo.

A esperanças de uma soluçào legislativa da questão de
limites entre a duas provincia naufragaram do me mo modo
que a diversa tentativa do poder executivo, e obre o mesmo
escolho, a inercia. Nunca o as umpto foi abordado com bas
tante interesse e persi teneia para deslindar a confusão que
se tinha creado em redor da questão colloca-Ia nos seus ver
dadeiros termo em direito e tira-la do terreno dos mesqui
nhos interesse individuaes e locaes em que tinba cahido. Por
diversas veze , na occasiões de um conf!icto local agudo a
que tão foi levantada no corpo legislativo onde por alguns
dias despertou uma fraca manifestação de intere se seguida de
silencio e de completa indifferença.

A questão foi levantada pela primeira vez na Assembléa
Geral pelo deputado paulista, N. P. de C. Vergueiro, que
apresentou, m 1 27, um projecto (p. 680) que no e encial
er::t o estabelecimento da divisa do sento de 12 de Outubro
de 1765. A commissão de Estatistica deu parecer favoravel
com uma emenda fazendo a divisão pelo Rio Lourenço V lho
em lagar da parte superior do Sapucahygua SÚ, isto é, pa
sando para , ão Paulo rrrande parte do districto de Itajubá.
O projecto, depois de uma ligeira discussão, ficou adiado inde
finidamente.

Em 1 36 o enado tratou da questão de limites inter
provinciae elll geral, chegando ao ponto de sol1icitar do go
verno inforl11ações sobre a conveniencia de fazer alO'uma alte
ração nos existen tes (p. 714).

No auno seguinte a Assembléa Provincial de São Panlo
representon á Assembléa Geral sobre a necessidade da demar
cação dos limites de ão Paulo eom o Rio de Janeiro e Minas
Gerae (p. 714); porém não con ta que esta representação
fosse tomada em consideração.
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Na essão de 5 de Julho de 1850 foi apresentado na
A sembléa Geral um projecto as ignado por cinco deputado
auctorisando o governo a restabelecer as antigas divi as, ou
de 'ignar novas, entre os municipios de Pindamonhangaba ,e
Mogymirim e a provincia de Minas (p. 720). Este projecto nã(,
teve andamento.

Os acontecimentos ela Franca e J acuhy em 1850-52 le
varam a As embléa Provincial de São Paulo a pedir certas in
formações (p. 768), sendo o pedido redigido em termos que
implicam um protesto contra a solução dada pelo Aviso de 14
de Fevereiro de 1852. Alguma cousa que houve na discussão
desta materia motivou um pedido de explicações por parte do
presidente de Minas (p. 772).

Durante o anuos de 1 51-52 houve um ITrande movi
mento popular em favor da rectificação dos limites das pro
vincias, ou a creação de novas.. endo clirigiclas á Assembléa
Geral innumeras representações neste sentido. A.s que se refe
riam á região sul-mineira eram em I arte para a creação de
uma nova provincia constituida principalmeute IJela comarca de

apucahy, em parte para a passagem ele ta comarca para a
provincia .de São Paulo. Estas ultimas foram dirigidas á As
sembléa Provincial de São Paulo (pp. 772-c 09). Provinham
dos moradores da cidade de Pouso Alegre, das villas de Ita
jubá e Jagual'Y e das freguezias de 'ão Caetano da Vargêa
Grande, São José do Parai o, Ouro Fino, Campo Iystico, São
José de Toledo, Santa Rita da Extrema, Capivary, Cambuhy
e Bom Retiro, em fim de todos ')S centros de população ao
sul do rio Mogygnassú na comarca do Sapucahy. Acamara
municipal da vilia de Jaguary associando-se a este movimento
popular, repre entou protestando contra o projecto de uma
nova provincia ÚJ. 801). A Assembléa Provincial, tomando co
nhecimento destas representações, resolveu publica-las e diri
gir uma representação sua á Assembléa Geral (pp. 10-816).
Esta su1Jmetteu a materia á sua com missão de Estati tica que
e limitou a pedir a opinião do governo. Um projecto, apre

sentado pelo deputado F. Octaviano creando uma nova 1)1'0

vincia do Sapucahy, cahiu em primeira discussão depois cle um
discurso em opposição do pre ic1ente do conselho, Visconde do
Paraná; e não e tratou mais do as umlJto.

Na sessão de 1859 um ,deputado mineiro, Agostinho
José Ferreira Bretas, renovou o projecto Vergueiro de 1827
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com uma variante dando a São Paulo o districto entre os rios
Lourenço Velh e Turvo a léste do apucahy (pp. 22-826).
Este projecto não chegou a entrar na ordem do dia.

O enado reiterou em 1867 (p. 874) o seu pedido de
1 36 de informações sobre o limites das provincias, ficando
nisto a inten'enção desta casa em negocios de limites entre
'ão Paulo e Mina Gerae. Verdade é que as informações

fornecidas (pp. 875-880) não esclarecepm o as umpto a ponto
de por i só ju tifi ar qualquer acção da parte do Senado.

O advento da republica, em 1 9, offerece um ponto
natural para a terminação desta noticia historica, bem que a
questão de limiteH ainda não chegou a eu termo tenelo mesmo
aprr entado alguma phase agudas depois <laquelle aconteci
mento. Uma das causas mais importantes da confusão que
desde o principio se tem m'eado em redor do assumpto, a
falta de conhecimeuto exacto da topographia da região contes
tada e da po ição verdadeira dos ponto que entraram em li
tio'io, e tá sendo removido pelas operações da commissões te
chnicas que se acham oe upadas no levantamento da carta to
pogralhica dos dois e'tados. Estas operações, que estão endo
dirigidas de preferencia paTa a região litigio a sem de modo
algum entrar na questão de limite 1 fornecerão dentro de um
prazo rclatil'amente CUItO elementos muito desejaveis para a
discussão e quiçá para a olução mais completa e intelligente
da questão. Não serão porém, de modo algum uma solução
que ha de ser dada pelos orgãos legislativos e administrativos
dos doi e ta los, ou da republica, e não pelos corpos techni
co '. A estes compete fornecer os eladas necessario para o
esturlo e discussão do assumpto pelo seu lado physico e,
depois de ser elle resolvi lo pelos poderes competente, traçar
soure o terreno e nos respectivo mappas a linha divisaria
que foi determinada.

Um outro obstaculo ao e tudo necessario para a om-
pleta elucidação e solução da questão, a inacce~sibilidade dos
documento a ella relatiíos, sení eru parte removido pela pre
sente collecção. Oxalá que ella possa contribuir para colloca-Ia
na sua verdadeira po ição de questão de estado tirando-a do
terreno escabroso da luta de apricho inelividuaes entre a
parte da população meno apta para dirigir e re olver assum
ptos de tanttL importancia e complex.idade,
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DIVISAS PRIMITIVAS

l-CARTA PATE TE DO 1.0 GOVERNADOR DE ÃO PAULO, 1709

Dom João por Graça de Deo Rey de Portu <1al e dos
Algarves d':lquem, e d'alelll, lar em Africa enhor da Guiné,
e da ont"jui ta, avegação, Comercio da Etbiopia Arabia,
Pereia e da Iudia etc, Faço aber aos que esta Minha arta
Patente virem, que por rezoluto para melhor acerto da aelmi
ni tração da Ju tiça, e da Mina do Ouro, união entre o
moradores de São Paulo, e mai de tricto da me ma Mina,
haja nellas hum Governador eparado cio Governo do Rio ue
Janeiro em ter ubordinação mai que do Governador, e
(Japitão General da Bahia, como a tem o.' Governadore do
Rio de Janeiro, e P rnambuco, e na pe. oa ele Antonio de
Albuquerque Coelho de Carvalho concorrem todo o, reque
zito, .nece arios para o tal Governo, a i II1 pela ua qualidade
e talento como pelo bem que me tem servido em todo. o
Po to e O'ovel'11o , que tem occupado) fazendo- e nelle 1110

recedor de °Tandes Emprego e di"no de fiar de ua capaci
dade, e valor neo'ocio tanto (lo IC erviço de Deu, e Meu, e
conveniente ao bem COll1mum de JIIeu va. aUo', lIey por bem
de o nomear (como 1Jor e ta nomeo.) Por Governador e Ca
pitão General ele ão Paulo, e da Mina, do ouro d todo
aquelles destrictos por tempo de tre anno e o mais eUl
quanto lhe não mandar Succe 'SOl', com o qual Governo, ha
verá o oldo de oito mil cruzado c!J,da anno, pago' pelo
elfeito que houver .mai prompto na primeira Renda Real,
e gozará de toda as honra, poderes, mando j L1risdi~ão, e
aI 'ada que tem e de que nza o. Governadore. do Rio de
Janeiro e do mai que por l\Iinha Orden e in trucçõen.'
lhe for concedido: Pelo qne mando ao Officiaes da Camara de
São Paulo dem po 'se ao dito Antonio de Albuc]uerque Coelho
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de Carvalho do dito Governo, o qual exercitará debaixo do
Illesmo juramento, e homenagem que d o em l\linhas Reaes
l\lão para o Governo do Rio de Janeiro, do qual por esta o
Hey por dezobrigado em embargo de qualquer Ordem ou
Regimento em contrario: E a todos os Officiae de Guerra
Ju tiça, e Fazenda, maiores, e menores, Ordeno, que em tudo
lhe obeder.ão, e cUlllprão uas Ol'flen, e Mandados muito
inteiramente como a Seu Governador, e Capitão General. E
ao Almoxarife, Thesoureiro, ou Recebedor de Minha Fazenda
da Capitania de São Paulo, ou a quem tocar o recel imento
della nos de tricto da~ Minas, Mando-lhe faça pagamento dos
dito oito mil cruzado de seu soldo, ao quarteis por esta
Carta Patente ómente, sem para is. o lhe . er neccessario
outra Provisão Minha, a qual será registrada para o dito
effeito nos Livros de sua Despeza, para se lhe tomar em conta,
o que assim lhe parrar' e por firmeza de tudo lhe Man lei
pa. ar por du~ vias por mim as ignada e Sellada com o
Sello grande de Minhas Armas. Pagou de novo Direito quatro
centos mil réi , que se Carregará ao The oureiro delle Aleixo
Botelho Ferreira a folhas vinte e quatro, e outra tanta quan
tia deu fiança no Livro dellas a folhas cento e hum a, e a folhas
cento e hu ma a deu tam bem a pagar dentro de dois annos os
direitos, que dever dos emoll1lllentos, que tiver com este Go
verno, como constou por certitlão do.' Officiaes dos ovos
Direitos reo'istada no registo Geral a folha trezentas e cin
coenta e trez. Dada na cidade de Li uoa aos vinte trez dias
do mez de Novembro 1\lanoel Pinheiro da Fonseca, Official
maior ela Secretaria a fez. Anno do Na cimento ele Jo o

enhor Jezus Cbri to de mil setecentos e nove. O ecretario
A7Iclre L01JeS da Lane a {ex escr13nel'-El Rey-Do1Jl. lIIiguel
Carlo. - Carta Patente porque Vossa Magestade ha por bem
de nomear Antonio de Albuquerque Coelho de Carvalho -por
Govei'nador de São Paulo, e das Minas do ouro de todos
aquelles destrictos por tempo de trez annOf\ e o mais em
quanto lhe não mandar Successor com o Soldo de oito mil
cruzados cada allno como nella se declara, que vae por duas
vias-Para Vussa Magestade ver-Por decretos de Sua 1\1a
gestade de sete e vinte e hum de novembro de sete centos e
vove, e rezoluçõens de Sete, e quinze em consultas do con
celho ltramarino ele dezacete de Julho, e dezacete de No
vembro do me IllO anno-Gmtü- aJan1tel Lope de Olhei1'a
Canceller Mar-Rem trada na Cancellaria mar da Corte e
Reino no Livro de Officios e 1\1ercez a folh'as cento e trinta



e oito. Li boa vinte e cinco de Jovembro de mil etecentos e
nove, Jo é COl'I'ea de .Hollra-Pagou vinte e dois lllÜ e qua
tro cento aos Officiaes, nove cento e cincoenta e . ei réi
Lisboa vinte e cinco de ovembro de mil setecentos e nove
lnnocencio CO'ITea de llIo71J'a _. Regi trada a folhas trinta e
trez em o Livro doze de Officio da Secretaria do Concelho
Ultramarino Lisboa vinte e cinco de Novembro de mil ete
centos e nove, And1'e Lopes da Lal'l'e.

2 -AUTO nA DEMARCAÇÃO DAS VILLAS DE GUARATINGUETA

E SÃO JOÃO D EL REI, 1714

João Leite da Silva Escobar, TaLellião do Publico Ju
dicial e Notas, Escrivão da Camara e mai annexo ne ta
villa de Santo Antonio de Guaratillguetá, por ua Marre tade
Fideli sima que Deos guarde etc. Certifico em fé Judicial,
que revendo os Livros da Verança por ordem do Illu tris
simo e Excellenti imo enhor General de ta Capitania. em
hum delles que serviu no anno de 171-! a foI. 34, se acha o
Auto" de Po e que tomou a Camara desta 'illa na paragem
chamada o Caxambú, que he da forma e theor seguinte:
Anno do ascimento de o o Senhor J esu Christo, de mil
setecentos e quatorze ao dezeseis dia. do mez de etembro
do dito anno, no termo desta Villa de anto Antonio de Gua
ratinguetá, na paragem chamada o Caxambú, sitio e lugar
onele mora o Alferes Alberto Pire Ribeiro, foram presentes
os officiaes da Camara da sobredita Villa a· tomar pos~e, e
demarcar o limite que á dita ViJla pertence pela antio-a. que
até o presente tem, tomando conhecimento em, todos o ca os
succedielos antes, e depois de povoadas as 1\linas deixando á
Villa ele S. João de El-Rei, a di tancia que se egue do novo
marco para a dita Villa, a qual dita posse a tomarão os dito
officiaes publica e canonicamente com O mai Republicano;:;
ás duas para as tre horas ]0 dia, com todas as mai cere
manias costumadas em semelhantes acto na dita parao-em
mencionada e como não houve contradicção á dita po e por
ser justa, se houveram por empossados, e como ahi na me ma
estrada e lugar declarado, mandão pôr um marco de pedra.
e nella escripto em breves hum letreiro que diz: -Termo da
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Villa de Santo Antonio tle Guaratino'uetá - e em baixo tam
bem e cripta a era pre ente tudo bem declarado. o que tudo
pórto por fé, de que mandarão fazer e te auto de po e. e
demarcação que os ditos officiae a icrnarão eOlll o demai
que presentes so achavão. E eu Jllanoel de Andmde C'aldClIi,
Tabellião, e E crivão da Oamara, que o E crevi. - LOllrelU:o
Velho CabraL, Antonio Vieira da J1Iaia, FmI/cisco de Al/lleida
Gago, Alltonio Biclldo de 1llrrrren,qn Jfcllloel Pinlo BrlrlJOsCl,
Agoslinho 11Iar;/l((do Fagundes, Antonio JI((r/wrlo e Olú'e/m,
AI/lerto Pire. Riúeiro, João !J'el'l'e1m. PiNto. FI'. 111anoeL dos
AI/(jos ('ardido, Pedro JIácieL, BaLlhaulI' Rodl'igu(' , Jlrtl'cos
Lopes de Faria, 111anoel Pinto Henriq'les.

3-ALVARJ\ SEPARANDO .SÃO PAULO E l\IINAS GERAE -1720

Eu EI-Rei faço aher aos que e te Meu Alyará virem,
que tendo consitleração ao que me repre'entou o Meu Con
selho Ultramarino, e ;is representações que tambem Me
fizerão o Marquez de Angeja. elo Meu Oonselho de Estado,
sendo Vice-Rei o Capitão de mal' e terra do E tado do Brazil,
u D. Braz Balthazar da ilveira, no tempo que governou as
Capitania, e o Oonde de À sumar, D. Pedro de \'lmeida
que ao presen te tem aq uelle Governo, e as informaçõe que
se tomarão de varias pessoa, que todas uniformemante COll
cordão em ser muito cOJ;lveniente a Meu Serviço, e bom go
vel'llo da ditas Oapitania de :). Paulo e Mina, e a. ua
Illelhor defeza, que a de S. P:lUlo e erarem da que per
tencem á Mina, ficando dividido todo aquelle disti'jcto, que
ate agora e tav,a na juristlicção de hum só Governador, em
dous Governos e dous (}overnatlore. Hei por bem que na
Oapitania de S. Paulo se crie hum novo Governo, e haja
nelle hum Govel'llador com a mesma juri dicçào prerogativas.
e soitlo de oito mil cruzado ca la anno, pagos em moeda e
não em oitavos de ouro, as im como tem o Governador de
Minas, e lhe tletermino por Limites no sertão, .pela parte
que confina com o Govel'llo ele l\i[j·nas, os mesmo. confins
que tem a Oomarca da Ouvil1oria tle S. Paulo, com a 00
marca ela Ouvitloria do Rio da Mortes, e pela parte marinha
quero que lhe pertença o porto de Sa'1tos, e os mais d:H]uella



costa que lhe ficão ao Sul} agregando-se-lbe as Villas de
Paraty de Ubatuba, e da Ilha ele . Sebastião que desan
nexo do Governo do Rio de Janeiro, e o porto de Silntos
ficará aberto e com liberdade de hirem a elle em directuJ'a
d'este reino os navios, pagando nelles os mesmos direitos que
se pagão no Itio de Janeiro, e com a obrigação de quando
voltarem para este reino virem encorporados na frota do
mesmo Rio de Janeiro}_ e n'esta conformidade mando ao Meu
Vice-Rei, e Capitão General de Mar e Terra do Estado elo
Brazil, aos Governaelures das Capitanias delle, tenham a sim
entendido, e cada hum pela parte que lhe toca cumpra, e faça
cumprir, e guardar este meu Alvará inteiramente como nelle
se contem sem du vi la alguma, o qual valerá como Carta, e
não pas 'ará pela Chancellaria, sem embargo da onlenação do
livro 2.° Tit. 39 e JO ell1 contrario, e se registará no livro
das Secretarias e Comarca de caela hum dos ditos Governos
para que a todo tempo conste da creação do Governo de
S. Paulo} suas pertenças e annexas declaradas, o qual se
passou por sei vias. João Tavares o fez em Lisboa Occi
dental, em 2 de Dezembro de 1720. - O Secretario AndTe
Lope da. La.~Te o fez escrever.-Rey.

4-PHOVIZÃO REGIA EM REFERENCIA Á REMOÇÃO DO

l\ÚRCO DO MORRO DE C'ACHUMBÚ, 1731

Dom João por Graça de Deos Rey de Portugal, e dos
Algarves d'aquem e d'além Mar em Africa de Guiné, c da
conquista, navegação, etc. Faço saber a vós Antonio da ilva
Caldeira Pimentel, O"overnaclor ela Capitania de ::3. Paulo, que
endo-Me presente a conta que Me destes de que a demar

cação dessa capitania com a de Minas Geraes fora impropor
cionada pelo limite do terreno que ficou a d'essa, pois sendo
a ultima villa d ella a de Guaratinguetá, e d esta ao Rio das
Mortes qu.inze diaf de viao'em, e devia ser o limite o meio
entre hum e outro lugar, e se fez tanto pelo contrario, que
Guaratinguetá ficou sómente com cinco ou seis leguas, expe
rimentando o prejuizo de se não poderem prender os culpa
dos, pela facilidade COII\ que ,e pa ão para a j uri dição elas
Minas, de onde continuamente estão vindo ao termo de Gua-



ratinO"uetá a commetter novos in ultos, e violencias pedindo
Me fo ,e ervido mandar e tender o limite até o Cachumhú
ou Boa \Ti, ta, que era e meio referido, com pouca clifferença;
pela quae razõe, e pelo que informou o governador do Rio
ue Janeiro, Fui servido por resolução de 20 deste lTIez e
auno, em consulta do Meu Conselho Ultramarino, ordenar que
o Governador d essa Capitania se alargue para os montes que
ficão entre a villa le Guaratinglletá, e Rio das Mortes; pelo
que ordeno ao Governador tias j\i[jnas que COITIVO co aju te o
limites, que por esta devem ter hum e outro governo, e me
dareis conta para o approvar se me parecer, declarando a
di tancia de uma e outra parte; e se naq uella parte se acha
alO'uma serra ou Rio que po a ervir de demarcação entre
os dou governos.-El-Rey o so senhor o mandou por GOI1
çalo Manoel GaIvão de Lacerda, e o Doutor Alexandre Ietello
de Souza e Menezes, conselheiros do seu Conselho Ultrama
rino, e se passou por duas vias. - ']1heodosio de Cabellos
Pereira a fez em Lisboa a 23 de Fevereiro de 1731.-0 Se-
cretario }'Ianoel Lopes de Lavre a fez e crever: Gonral0
Manoei Gaireio de Lacerda, Alexandre J.lIetello de o/lxa e
}'Iene,-:-es.

5-CARTA DO GOVERNADOR DE ." PAULO AO DE MINAS

COM REFERENCIA AO MARCO DO !fORRO DE CACHUMBÚ 1731

E.xcellentissi'JlO Senhor. - Pela copia da provi ão que
com esta a Vo a Excellencia remetto, Ordena ua l\Iagestade
se faça divi ão entre esta capitania e esse O"overno, fazendo-se
nova demarcação entre a villa de Guaratinguetá c['esta co
marca, e o Rio das Mortes desse governo, por atalhar os
grandes in ultos que tem experimentado os moradores de
Guaratinguetá e mais terras visinhas, acommettido dos que
vem do Rio da Mortes, tiados em que as justiça d e te go
verno não podem seguir, nem entrar nas terras dessa juris
dição que estão desertas, o que se póde atalhar fazendo-se
demarcação em huma das partes que Sua Magestade declara,
que V. Excellencia poderá eleger mais conveniente; e me
manda a mim, que eu faça o me mo, para que ajustando-no
lhe dê conta, o que não posso fazer sem ouvir a Vossa Ex-
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cellellcia, e toda a brevidade será conveniente; e, entretanto
fico a obdiencia de \ o sa Exc011ellcia, de~ejanuo emprega.r-me

'111 tudo o que fôr de eu cerviço. Deus guarlle a. Vo a
Excellencia llIuito annos. . Paulo 25 de Março de 1733.
Excellenti illlo ellhor Conde da Galveas.-B. á \. Ex. .A.
eu IlHtior amigo c mais obrigado criado.-Col/de de ar..:eda.
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II

QUESTÃO DO DISTRICTO AO NORTE
DO RIO SAPUCAHY

1- A1JTO DE POSSE DO ARRAIAL DE ANTa A 'TONIO, 1743

Auto de ratificação de posse tomada pelo officiaes da
canJara da villa de S. João de EI-Rey. Anuo do Nascillleoto
de o so Senhor Jesus Christo, de mil sotecento e qual' nta
e tres annos,aos vinte e cinco dias tio mez de Fevereiro do
dito anno, n'e~ta campanba do Rio-Yerde, em o Arraial de
Santo Antonio onde foram vindo o Doutor Jo é Antonio
Callado, ouvidor geral e corregedor de ta comarca, e II ella
superintendente geral, e o juiz ordinario o tenente oronel
José Rodrigues da Fonseca, e os vereadores o tenen te de ca
vaUos José Rodri'l'ues da Silva, o capitão Franci co Bel'l1ardo
de Souza Coitinbo, e Lucio da Silva e Souza, vereallor que
foi o anllO proximo pus ado em lugar do doutor Cu todio
TOllle Pinheiro, por se achar impedido; e o procurador

Simão tle Oliveira, todo dito juiz, e mai officiaes da camara
actuaes, que e te anno ervelll na call1ara da Villa de S. João
le El-Rey e seu termo, que em corpo de canl;]ra se achavão

n'este Arraial vintlos a elle por lhes ter vindo a noticia que
hum BartllOlomeu Corrêu Buello, dizelll que COlll ortleUl do
Illmo. e Exmo. govel'l1ador de S. Paulo, e havia illtroduzido
a TI urpar-lhe as suas juri diçôe n'este nle mo arraial, em
con entirnento nosso, nem para is o ter jus algum, nem por
nenhum modo lhe pertencer, por quanto estamos de posse
/1'e te anaial, e 'cns ddrictos) desde o tempo do primeiro
descobitlor d elle, /1ue ha lI1uitos annos não ó cl'este arraial,
e seu. districto., Inas ainda de todos s. ertúe até o Rio
SapucalJy, e ha muitos annos selll contradição alguma, e pela
e trada geral que vai d'e te districto para a cidade de

.. Paulo até o alto da serra chamada a ifantiqueira. e por
a sinl e. tal'lI1O couservado na no a antiga po e, como fica
dito, fazendo empro todo o acto po ses orio , reaendo os
povo do ditos clistricto ) e admini trando-lhes justiça, e por
taes tio. mesmos povo reconbecidos, e obedecendo-nos) não
só pe!/) que respeita a e tn Senado, senão as mais justiças
(['esta Comarca) e para que daqui ell1 diante nos fiquem re
cOilhecendo, como até o pre ente o tem feito, e para que en
tendão e fiquem certos que estes ditos di trictos nos perten-
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cem, e não a outra omarca alguma. no. rectificamos por
a: iiI! no 'er licito e permittiilo por elir ito e ele novamente
nos r ctific::ullos na no a antiga po e Ilue tinhamo., como
COIl ta do livro de 1I0tá aonde e achão o' auto. que já e
tOlllarão ]l ~Io cal IJ<\I'i ta no'sos antel a ados, para o que o
elito juiz e mai" oftiriae ela Camara andárão 101' todo este
arraial, e CII' di. tricto. fazendo toelos os actos necessarios
elll elireito ao pre. ente acto de ractificação da no a antiua
po. e. a qual ractifica~ão elll impedimento nem contradição
de pessoa ai ~u IlIa a fizemo' em pre'en\a e com a i tencia
do dito Ollvidor (Teral, e uperinteDllente Geral tle ta Co
marca, e elo . eu E crivão de Correição Manoel Corrêa Pe
reira, que endo llece~ ario para maior validade a im pórto
por fé; de que mandamos fazer e te auto em que todos nos
a ignamo, e o elito Corregedor, e o dito Escrivão com as
mai pe. Da abaixo a ignada. E eu Joaquim Jo é da Silea,
E crivão flue o e. crcvi. - Jo é Rodriglle. da FOI/seca, João
Rodrigl/e. dr( iiI'((, fi'ml/ri. co Bernardo de ,Oll:rt Coutinho
,'ill/lIO de (Jlil'eim H'reim ji'ml/r-/sto J[artil/.· Lllslo 'a, Lou
rell("o RalJeLfo de Brilo, Jor7o Fml/ci 'co frito ]i'mnci co Pi
II/el/lel Bf'l/rique da Co ta, José Pereira ele á Mmwel da
Cnl/l/{{, Joito GOl/calces Figlleim. Prcl1lei co de ]i"reilas, José
Fral/ci co Pereira, DOII/il/gos GOl/calces Virul!lCl Domingos de
.lmujo. ,·ll1lol/io nia, ('rtrralho FI'Cl1Icisco Pf'reira de Olireim
JOS(' da Coo la, r:((('f(1I1O Rodrig11es, Andnf d(( Si/m Ta'pora,
.I0S(: Be/do tle Otireim.

2-AuTO DE PO SE DO ARRAIAL DE

ANTA ATHARINA. 17-:1:3

Auto de mctificação de ]los e tomada pelo officiae ria
Camara ela villa ele . João d'EI-Rey. AnilO <lo N.a cimento
de }lo so 'enhor Je us bri to de lIIil :etecento e l]uarenta
e trCf:. ao vinte e oito dia do lIIel. ele F vereiro do dit(.
anuo, n'e:-te arraial cio Ribeirão de anta Catharina, onde
forão vindo o Doutor José Antonio C<lllado, Ouvidor Geral
e 01'1' ~eclor d'e ta Comarca, o Juiz ordinario o Ten ntp.
rle Cavallo João Rodrigue ilva, e o Capitão Fl'allci. co Ber
nardo de 80uza Coitinho, e Luiz da Silva e Souza, vere~lor



- 12

que foi o anno proximo passado, em lugar do Doutor Custo
dio Gomes Pinheiro, por e achar illl)Jedido, e o Procurador
Simão de Oliveira Pereira, todos dito juiz, e mal officiae'
actuaes que este anno servem na Camara da villa de . João
d'EI-Rey e seu termo, que e1l1 corpo de Camara se achão
n'este arraial do carrego chamado de anta Catharina da pe
dra branca, vindos a elle por lhe ter vindo a noticia que
hum BartholoJl~eu Corrêa Bueno, dizem que com ordem do
Illmo. e Exnlo. Governador de S. Paulo se lhe havia querido
intrometter nas suas jurisdicçõe , que elIes tem não ó d e ta
paragem, mas ainda de todas as mais terras até o alto da
~erra chamada da Mantiqueira, sem consentimento nosso, nem
para isso ter jus algum, nem por nenhum modo lhe perten
cer, por quanto estamos de pos e deste anaial e seus di tric
tos desde o tempo do primeiro descobridor d'este arraial, e
de todos os seus districtos ha muitos tempos, e annos por
razão de serem estas paragens pertenças de suas posses an
tigas do arraial de Santo Antonio da Campanha, por e ta
se estender, como dito fica, até o alto da Sena da Man
tiqueira, que ainda fica muito mais ndiallte, cuja posse tem
conservado pela Estrada Geral que vai para a cidade de São
Paulo até o alto da serra dita Malltiqueira; e por assim
estarmos conservados na nossa antiga posse como dito fica,
fazendo nós, e nossos antepasados todos os actos possesso
rios, regendo os povos dos ditos districtos, e administrando
lhes justiça, e por tal dos mesmos povos reconhecidos e obe
decidos, não só pelo que respeita a e te Senado, senão ás
mais justiças d'esta Comarca; para que d'aquí em diante no
fiquem reconhecendo, como até o presente tem feito, e para
que entendiio e fiquem certos, que estes districtos no per
tencem, e não outrá Comárca alguma, por er parte annexa
á nos a primeira antiga posse, nos reforçamos por a illl no.
ser licito e permittido por direito, e ele novamente nos recti
ficamos na nossa antiga posse, que já tinhamos tomado por
nossos antepassados, por autos que se lavrárão pelo Tabellião
da villa ele S. João, que se achão em Q Livro de Notas d'elle;
para o que o dito juiz e mais officiaes andárão por todo este
arraial, e seus districtos fazendo todas as ceremonias em di
reito necessariz.s ao presente acto de ractificação da nos a
antiga posse, a qual sem impedimento nem contradicção ele
pes oa alguma, por assim lhe ser licito em direito, o que se
fizerão e tomárão com assistencia do Doutor Ouvidor Geral
e Corregedor, e Superintendente d'esta Comarca, e do seu



Escrivão Manoe! Corrêa Pereira, que tambem sendo necessa
rio para melhor validade, a illl o porta por fé, e que de tudo
o dito Mini tro Juiz Oi'dinario, e llIai Officiaes da Gamara,
em corpo d ella, mandárão fazer e te auto em que toclos as-
ignárão com os moradores abaixo as iO"nados. E eu Joarj1tún

.lo 'é da ilveim, Escrivão da Camara que o escrevi.-.José
Rodr(ques da Fonseca, João Roelrigues Silw, Franci co Ber
nardo de O/l,~a, Llli~ da ilra e Suuxa, imão de OlÚ'eira
Pereim, .lo é de Jlomes Castro Pimeu/e7, Tlw/Ilé da j ilm
Barbo ~a, Jlanoel Francisco Ro~ a, José Francisco Gomes, .1lJrtr
linho de l/hria Paes JHgllel Garcia Velho, jJlemoel dei ('osla
Paes, l1nlon?'o Franc-isco Pimenta, ~lanoel Hen1'iques dos Reis,
Antonio .lo é da Ro'Xa, Dio,c;o Corre'a, Bento Co/'1'OO ele lJ'Ielio,
Romão Leme da Silva, José de Ol:il eim, .Manoel ele Son;;a

. Vieira, t ele Anelré ela Costa Sil1:a, como testemunha S1;
mi'lo Alres llIonlinho, o escrivão do meirinho geral, Antonio
J{u-nh, ele à1edeiros.

i~-AuTo DE POSSE DO ARRAIAL DE S. GONÇALO, 1 43

Auto de ractificação de posse toma<la pelos Officia.e da
amara da "illa de S. João d'EI-Rey. Anno do a cimento

de os. o enhor Jesus Chri to de mi! setecentos quarenta e
tre ,ao doi dia do mez de :l\Iarço do dito anno n'e te
arraial de . Goncalo da Campanha do Rio-Verde onde farão
vindo o Doutor Jo é Antonio Cnllado, Ouvidor Geral e Cor
regedor d'e ta comarca, e n ella Superintendente Geral, e o
juiz ordinario o Tenente Coronel José Rodrigues da Fon eca,
e os Vereadores o Tenente tle Cavallos João Rotlrigues ifva,
e o Capitão Francisco Bernardo ele Souza Coutinho, e Lucia
da ilva e Souza vereador que foi o anno proximo pas ado,
em lugar do Doutor Custodio Gomes. Pinheiro por se achar
impeditlo, e o procurador Simão ele Oliveira Pereira todo
(lito juiz, e mais Officiaes actuaes que este anno servem na
villa de S. Joào d E!-Rey, e seu termo, que em carpo da ()a
mura se achã.o n'este arraial ele S. Gonçalo da Campanha do
Rio-Verde, vinllos a elle por lhes ter vindo a noticia que
hum Bartholomell Corrêa Bueno, dizem que com ordem do
IlllllO. e EXUlO. Sr. Governador de S. Paulo lhe havia queritlo
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intrometter nas. uas juri dicções, que elle tem, não só d'e ta
paragem, ma ainda de todas a Minas e terra até o alto
da serra chamada JlIantiqneira. em con entilllento nos o,
nem para i so ter jus algum, nem por nenhum modo lhe
pertencer: por quanto, e tamo de pos e cl'este arraial e todo
os eus di tricto, de de o tempo do primeiro de cobridor ha
muitos tellllJos e annos, por razão de serem e ta para "'en,
pertenças de sua pos e antiga, ao arraial de Santo Antonio
da Campanha por e ta e entender, como dito fica, até o
alto' da serra da Mantiqueira, que inda fica muito mai'
adiante, e até o Rio de "'apLlcahy e todo o eus districto
cuja pos e tem con ervado pela E trada Geral que vai para
a cidade de S. Paulo, até o alto da tlita serra; e por a. im
e tarmos con ervado na nossa antiga po e, como dito fica,
fazendo nós, e nos os antepassados, empre totlo os actos
posses adas, regendu os povo tio' dito di tri to', e adminis
trando-lhes justiça, e p! r taes do me mos povos reconheci
dos e obedeceIltlo-nos lIão ó pelo que re peita a te enad,
~euão á. mais ju tiça. d'e ta Comar a, e para que d'aqui JIJ

diante nos fiquem reconhecendo, como até o presente o telll
feito. e para que entendão e fiquem certo., que ~tes dItos
di.'trictos nos pertencem, e não a outra Comar a. por . er
parte annexa a nos a prillleira e antiga ]lo. e nos r clifica
IIIOS por assim nos er licito e pCl'IlIitticlo por direito, e de
novamente nos rectificamos na no S,l antiga poso e, que tinha
mos tomado por 110 os antepas ados por auto' que. lavrá
rào velo Tabellião da villa ele . João, que e acMo nos Li
vro de Kotas d'elle, pum o que o dito juiz e lOai~ Officiae'
tia Camara andárão por todo este arraial e . eu di tricto
íazendo toda' as cerel1louias em direito neces arias ao pre
sente auto de ractiticação da nos a anticra pos e, a qual . elll
iIppedimento nelll contratlicção alguma por lhe ser as im li
cito em direito, o que eu ]i; orivão pórto por fé, cuja ratifica
ção de posse a fizerão e tomarão -com a. i tencia do dilo
Doutor Ouvidor Geral, Correo'edor uperintenclente cre. ta
Comarca, e do eu e crivão Manoel Corrêa Pereira, que tam
bem sendo neces ario para maior validade o parla por fé, de
que de tudo dito Mini tro Juiz Or<!inario e nlais Offieia.es da
Call1ara, em corpo d'ella llJanllál'ão fazer e te alllo enl que
todos a signarão, com os moradore abaixo a ignado. E eu
Joaquim Jo é da j ifl'eim, Escrivão da Call1al'a, ljue o e' Tevi.
-José Rodrigue. da Jl'o JI.'(!ra , João Bodl'i,r;/lfS i/ra, Fmll
cisco Bernardo de SOlt,:a Coutinho, Lucio c/a ilt;a e ou' a,
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Simão ele Oli1'eira Pel'eim Ant01áo L1I1;~ da 1Jlotta D.ljonisio
da FIm eea, Antonio Jo. é da Roxa, Jo.é A'/lionio Teixei1'C/',
Antonio l\ogueú'a, João 'J'eixeim Ribeiro, Domingos de A1'CtUjo,
Antonio !flli~, dos Santos, 1Jlanoel Va,:; Fe1'J'eim, Francisco

.de Amu:io, o escrivão do Meirinho Geral Antonio Munix, o
Meirinho Geral Jáco1llc Baptista, José de 1Jlello Costa, André
ele EspinclolCl, Fra'llcis~o Ferra::, Pereira, Jorge de/, Silva, Jo é
de 1Jlendonça.

4-AuTO DE POSSE NO RIO SAPUCAHY, 1 -:1:3

Auto de ratificação de posse tomada pelos Ofticiae oa
Camara da villa de S. João d'EI-Rey. Anno do Nascimento
de osso Sen1101' Jesus Cltristo de mil setecentos e quarenta
e tres, aos quatro dias do mez de Março do dito anno, neste
Rio de Sa]Jucahy, onde forão vjndos o juiz ordina:'io o Te
nente Coronel José Rodrigues da Fonseca, e os Vereadores o
Tenente de Cavallos João Rodrigues Silva e o Capitão Fran
cisco Bernardo de Souza Coutinho, e Lucio da Silva e Souza,
vereador que foi o anno proxill1o pas ado em lugar do Dou
tor Cnstodio Gomes Pinheiro, e o Proc11l'ador Simão de Oli
veira Pereira, tOlfos dito jui'z, e llIais Officiaes da Camara
actuaes, que e. te anilo servem na Camara da villa de S. João
d'EI-Rey e seu termo, que em corpo da Camara se achão
n'este Rio de Sapucahy, vindos a elle por lhes ter vindo a
noticia que hum Bartolomeu Conêa Bueno, dizem que com
ordem do Il\mo. e Exmo. Governfrdor da cidade de S. Paulo
se lhe havia querido intrometter nas uas juri dicção, que
elles tem, não só cl'esta Daragem, mas ainda de todas as mai
terras até o alto da serra challlaela ela Mantiqueira, ~elll COD

'entim~J)to IlOSSO, neUI para isso ter jns algulII, nem por ne
nhum 1I10UO lhe pertencer por quanto estamos de po ~C de
todos estes districtos desde o tempo do primeiro descobridor
!la muitos annos, por rcLzão ele serem estas paragen perten
ças das suas po. ses antIgas elo anaial ele Santo Antonio da
Oampanha, por este se estender, como dito fica, até o alto
da serra da lVIantiqueira, que inda fica muito mais adiante até
a este rio ela outra banda, e todos os seus di. trictos, cuja
posse tem conservado pela estrada geral que vai para a ci-
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elade de S. Paulo até o alto lia dita serra Mantiqueira, e por
assim estarmos conservados na nossa antirra pos 'e, como dito
fica, fazen(lo nós, e nossos antepa adas sem pre. todos o ac
tos possessorio , regendo o povos dos ditos di trictos, e acl
ministrando-lhes justiça e IJor tal do me mos povos reconhe
cidos e obedecidos, não só pelo qne re peita a este enado,
senão ás mai j u tiças d e ta COllJarca; e para que d aqni em
diante no fiquem reconhecendo, COlIJO até o presente o tem
feito, e para qne entendüo e fiquem certos que estes ditos
di trictos nos pertencem e não fi ontra Comarca alguma por
ser parte annexa á nossa primeira e antiga pos e, nos rectifi
camos por assim ser licito e permittido por direito, e de no
vamente nos reforçamos na nossa antiga posse, que tinhamos
tomado pelos nosso antepa adas por autos que se lavrárão
pelo Ta1.Jellião da villa ue S. João, que se aclüio no Livros
de Notas d'elle; pelo que o dito juiz e mais Ofticiaes da a
mara andárão pelos rio' e seus di trictos fazendo toda as
cerelllonias em direito nece arias ao presente auto de ratifi
cação da nossa antiga posse, a qual sem impedimento nem
contradicção de pessoa alguma por assim lhe ser licito em
direito, que eu escrivão pórto por fé, de que de tudo o dito
juiz e mais Officiae da Camara em corpo d'ella mandárão
fazer este auto em que todos assignarão, com as testemunhas
abaixo assignalla. E eu Joaquim, Jos6 da SÜ'I'Ct, Es rivão da
Camara que o escrevi.-Jo.sé Rodl'i,r;71e' ela ]i'ouseca, João Ro
elrigue Silra. Lucio da Silm e Ollh a, F'ranci 'co flema1'Clo
dc Sow:a Continho S'i?l7ão ele OliL'cira Pereim, com o teste
munha Antonio Gomes ele 01:,;reim, i de G1'C[}01"l'O Dias da.
Roxa, .MCtlwel de Ci:ntm, Jo 'rJ de ~Io1'Cle', f dc Roq/lc dct
I ilva) João .r1domo, Gaspar Outerrcs da Si/mo

5-CARTA DO OUVIDOR DE . PAULO AO lioVERNADOR

D. LUIZ MASCARENHAS) 1743

lUmo. e EX7I70. Snl'. --Procura a minha escravidão me
recer de V. Ex." a certeza de haver chen'aelo a essa Villa
com felicidade) e que neIla de cansado lia encomado do ca
minho se veja assestido da milhar dispozição, a qual dezejo
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a V, EX,n perpetuada com aquella felicidades que cordialmente
Ser apetteçer como fiel criado.

Reçeby do Supperinteudente de Sapucahy a que encluza
remetto a Y. Ex.n em embargo ele me persuadir nào deixa
ria o me mo de parteçipar a "\. Ex.n e com mais individuaçào
o que na encluza me diz; eu era de ]Jareçer que "\, Ex.n fi
ze e avizo a Camara de Gnaratino'uetá para que achando-se
a demarcação da. dua Capitanias naquella Camara egundo
o avizo que faz o SUJlperintendente com o treslado auctentico
della o rematão ao dito por um proprio com carta para a
Camara do Rio da Morte, para que a "i ta da me ma de
vizão se ah. tenhão na exurpação da juri dição de Capitauia
diversa; sem embf1rgo do que me pareçe V. Ex.n com aquella
actividade, Zelia, e perclaro discur. o resolvera o que entender
er convel1Íente na matteria. e as im mandar-ll1e como o fiel

e Saudozo Criado de "\. Ex.n a quem 'Deos guarde muitos
anno. ~3, Paulo, 23 de Fevereiro de 1743. De "\. rllma. Ex.n

Atto
. ervo"\ endor

. e fiel amO. Criado, João Rodrigues Campello.

G-CARTA DO OUVIDOR DE . PAULO AO- GOVERNADOR

D. LUIZ MASCARENHAS, 1743

JUJltO. e E:c II10. !tI'. - em embargo de não bayer re
çellido a ordem, que de presente reçebo de V. ExO

• para fazer
avizo ao officiae. da Camara da Villa ele Guaratinguetá para
que fize em remes a da demarcação do territorio daquella
\ illa com o do Rio da Mortes. alltecipadamente lhe fi a
refetJtla Recomendação que CC'1ll ft'eito a executarão, cujo
re11letto a "\, Exn• como me ordena para que a vi ta do re
ferido po :1. "\. Exn• Re olver o flue for servido nesta materia.

No que Hespeita a deligencia do Yagabullclo e Vadio
flue V. Ex". me en'carregou lue não tenho descuidado nella,
mas como e:lIelhante co tumão andar viailante' e acautela
do , hé perci o todo o di. farce para e lhe~ poder por a mão
]lar imu, que já algun ficão segnros e brevClnente farei re
mes a delles' para eS'a Villa e parece-me que não Sera con
veniente que depoi de a entada a praça, se lhe conçeda
faculdade para Sahirem da Praça por não ourar 1ll com capa
ele Soldados os seos costumado absurdos.
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A esta veio ela "' illa de Ubatuba Manoel de Souza "Reys
a queixar-se da in olencias que al1i e executavão com sua
mulher e com elle pelo Juiz que esta ervindo o que lhe dey
a providencia, que me pareseo util para evitar Semelhantes
proçedimentos, e Como para poder conseo·uir- e o fim da de
ligencia lhe sera neçes ario auxilio militar; "'. Exn

. Como
Prinçipe, e tão amigo das Ordeno de ua Mage tade lhe
queira auxiliar com elle a mesma clelio·ellcia t.udo a cu ta de
Semelhantes regulas.

J o que for do Serviço e agrado de V. Exn
• me ha de

achar em todo tempo como fiel e crJ;ldo a quem Deo guarde
1J0r muitos annos. S. Paulo, 14 de Março de 1743. De V:Exn

•

O mais obediente fiel, e amO. Criado, João Rocl1'igues CaJllpello.

7--CARTA DO GOVERNADOR DE SÃO PAULO AO OUVIDOR
DA MESMA CAPITANIA, 1743

A Camara dessa cidade me representa que o Ouvi
dor dessa Comarca do Rio das Mortes, com os Officiaes da
Camara d'ella, excedendo os limites da ua Comarca, entrarão
pelas terras da 0apitallia e Comarca de S. Paulo, exercendo
actos jurisdiccionaes, e não se contentando com mudar furti
vamente os marcos da demarcação verdadeira que era ]leia
paragem chamada Cachumbú, chegarão até as vi inhanças de
S. João de Atihaia do termo dessa cidade só a fim de se
apossearem das Minas novamente descobertas na Campanha,
e vertentes do Rio S'apucahy, expulsando dellas a Bartholomeu
COl'l'êa Bueno que servia de Superintendente com provimento.•
E como as controversias dos limites se devem terminar por
Vossa Mercê, e pelo Ouvidor que as move na fórma das
orden d El-Rey que se achão na Secretaria d'este Governo;
Ordeno a Vossa ~ICI'cê que parta logo para as ditas Minas
de Sapucahy, e achando que ellas e sua Campanha estão
dentro dos marcos desta Comarca, faça restituir a Superin
tendencia dellas a Bartholomeu Corrêa Bueno, desforçalldo-se
cio espolio pelo Ouvidor comettido e Camara do Rio das
Mortes, a quem por carta o fará a saber para qUE; desista de
segLUlda interpreza, fazendo-lhe juntamente os protestos ne-
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cessarios em favor elo direito e posse em que se achava esta
Comarca.

E obre a outra duvida do limit~ pela paragem de
Cachumbú, achando Vos a 1\1ercê que he conveniente a ua
decisão, fará convidar ao Ouvidor do Rio da Mortes para
jun tamente com Vos a 1\1ercê determinarem na fórma das
Ordens que para i o ha e parecendo-lhe que por ora não
nece ita disso, fará o prote to. convenientes, que mandará
intimar ao Ouvidor, e Camara do Rio das Mortes, para que
não prejudique para o futuro a ua intru ão; e de tudo
mandará Vossa lercê fazer assentos nas Camaras respectivas
a que pertencer, levando comsíO'o a copia uuthentica de todos
os documento que se acharem na Camara e Secretaria do
Governo, que forem concernentes ao Limites. Deo Guarde
a Vos a Mercê. Praça de Santo., 10 de 1\1aio de 17-4:3.
Dom Lili:: Mascarenhas-Sr. Dr. Ouvidor, João Rodrigues
Campe]]o.

, -PROVIZÃO REGIA ESTABELECENDO A DIVIZA PELO

RIO SAPUCAHY, 17-4:7

Dom João por gra<;a de Deo', Rey de Portugal e do
\.IO'arves, d aqllell1 e tralém 1\1ar em Africa, euhor da Guiné,
etc. Faço aber a v6. D. Lniz Ma. cêlrcnha', Governauor e
Capitão General da Capitania de S. Paulo, que vendo-se a
Carta qu 1\1e e~creveo Gome.. Freire de Andrade, Governa
dor e Capitão General do Rio de Janeiro, com o Governo
das linas, obre as contcnda.. que tem havido entre a Ca
mara ela "\ illa de S. João de EI-Rey e o Guarda Mór posto
por e se Governo em hum di tricto da I arte cl'além do Rio
Sapucahy, a re 'peito da jurisdi(:ão a que tacão aquella terras,
no que insinuava fo se servido determinar a que Governo
(leviá pertencer, não ó a terra em que estava o dito Guarda
Mór, mas toda a que e tá de ta do Rio Sapllcahy, endo com
prehendido. tambelll os AlTaiaes (le Rio "\ erde, e vistas todas
as contas e mais papéis que Me farão presente obre esta
materia em que foi ouvido, e respoudeo o Prol'urador da
Minha F<lzencla. Foi ervido determinar por re olução de 22
cl o presente mcz e anno, em Consulta do Meu Conselho Ul-
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tramarino, que a e te sitio qúe se que tiona irva de Limite
de sas Capitania de >:50 Paulo e "Minas Gerae o alto da
Serra da Mantiqueira, para desta o orte se evitarem a lesor-
den que podem resultar de ficar o dito sitio administrado e

regiJo por dua jnri dÍcçõe , o que assim ficarei~ entenr1endo.
El-Rey o o enbor o Mandou por Thomé Joaquim da
Costa Côrte-Real, e o Doutor Antonio Freire de Andrade
Henriques, Conselheiros do seu Conselho Ultramarino, e se
passou por duas via. Pedro JOo'é Correa a fez elll Lisboa a
30 de Abril de 17·17. O Con elbeiro Anto7lio Freire ele AlI
dmde Hemoiqlles a fez escrever. - TllOlJlé Joaqui711 da Costa
CÔ'rte-Realo-Anto'lâo F'lú'l°e de Andrade Hen'l°iques.
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III

QUESTÃO DO DISTRICTO AO SUL
DO RIO SAPUCAHY

l-CARTA DO GOVERNADOR DE S. PAULO AO CAPITÃO MOR,
DE SANTA ANNA DO SAPUCAHY, FRANCISCO MARTINS Lus

TOZA, 1746.

a Carta que Vossa Mercê me escreve de 22 de Maio,
vejo a noticia que me dá do attentado que cOllletterão os of
ficiaes da Camara do Rio da l\lortes. e o louvavel modo com
que 'i o a l\lerl:ê ll1es rebateo o animo com que vinl1ão de
espoliar a 'assa Mercê, e a esta Capitania, da posse em que
está desse descuberto: em tudo obrou Vossa Mercê com tanto
acerto, que novamente lhe recommendo a meSllla constancia,
no ca o que elles voltem a querer ia istir na sua teima, ainda
que entendo o não farão, baldando segunda vez a sua via
gem; porém no caso de o fazerem, Vo sa Mercê 5U tentará a
todo o cu. to as orden que lhe tenho dado não lhes con en
tindo que fação acio algum po se orio, ou de jurisdicção, an
tes 1I1e fará logo aviso, porque qnero ter o gosto de ir pes
soalmente a es e descuberto com alguns oldados desta praça,
e fazer conduzir preso para a Fortaleza da Barra Grande,
não só as justiças, e officiaes postos pela Geraes, mas tam
bem e mesmo Ouvidor do Rio das Mortes ,se ahi vier, o que
infallivelmente hei de executar ao primeiro aviso que Vos a·
l\lercê me der. Pelo que respeita ao mais em que Vos a
Mercê me falIa da administração da Justiça, escrevo ne a
materia ao Doutor Ouvidor de ta Comarca para dar as pro
videncias nece arias e ir a es e di tricto pessoalmente. Deo
Guarde a 'o sa Mercê, Praça de Santos, de Junho de 17-:1:6.
D. Ltti JJlascarenhas.

2-CARTA DO GOVERNADOR DE S. PAULO AO OUVIDOR GE

RAL DA COMARCA DE 'ÃO PAULO, DR. DOi\IINGOS LUIZ DA

ROCHA, 17-:1:6.

Remetto a Vossa Mercê as Cartas inclusas do Gual'lla
Mór do novo de cuberto da Campanha de Sapucahy, e tam
bem a que me e creveo a Camara do Rio da Mortes, nas
quaes verá Vossa Mercê o que de parte a parte se tem pas-
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sado, e a renitencia eles es homens ela Gerae. em que se
introduzirem por esta Comarca e Capitania, e 1)elo que vou
vendo, se lhe não acudimos a cortar o pas:io, em pouco tempo
chegarão a dizer, que tambem essa cidade lhe pertence, e
assim tomo a'resoJução ele dizer a Vossa Mercê da parte de
Sua Magestade que logo passe ao dito c1escuberto a dar a
1Jrovidencias necessarias, não só para a boa ad mini tração ela
Fazenda Real, procUl'anda que o Juiz Orc1inario que se eleger
seja pes oa de confidencia e sati fação, porque como nos ar
raiaes pequeno são os Juizes os que acostumão a cobrar a
Capitação, he preciso que eja pc oa capaz a quem Vo sa
Mercê deve encarregar e. sa diligencia, nomeando Intenden.te
do descuberto, e instruindo-o no modo com que deve fazer a
arrecadação elos quintos de Sua Magestade na Capitação dos
preto, e para esse effeito levará Vossa Mercê os bilhetes,
que em carta part.icular lhe mando tirar dos caixões que tra
zem as sobras ele Goyaz para com ellcs se fazer a Capitação
no tal descuberto' e no caso que Vo a Mercê queira solda
dos pura o acompanharem nessa diliO"encia, com aviso de V.
Mercê os farei pôr promptos, e tambem eu o acompanhára se
me não achas e tão occupudo, como estou com a expedi ão
dos quintos, e outra diligencias do Real Serviço para irem
na frota; ma em (:aso de neces idade estou prompto a ir
pessoalmente. Vo sa Mercê fará o que entender he de razão
e justiça, com o seu co tumado acerto, obrando em tudo com
prudente ac ardo, e procurando evitar todo ° genero ele tu
multo, ou lesordem, entre os povos, o que mllito lhe recolll
menelo; e se a 'ossa Mercê se lhe offerecer algullla duvida
contra esta minha resolução, Vossa Mercê, como Ministro de
Sua Magestaele, me participará com toda a brevidade, porq ne
o meu animo he sómente obrar com acerto, e o que fôr a
bem do serviço de Sua Magestade e de seus povos. Levará
Vossa Mercê dessa Cic!:lde dous Livros, que rubricará e pa
gará a de. peza delie o Dizimeiro eles a Cidade, de que se
lhe passará conhecimento para nelle se matricularem a Lo
ges. Deos Guarde a Vossa Mercê, de Junho de 1746.
D. Luix Jj!lascarenhas.
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3-0ARTA DO GOVERNADOR DE S. PAULO AO OUVIDOR

DR. DOMINGOS LUIZ DA ROCHA, 1746

Como elll outra carta Ordena a Vossa Mercê passe ao
novo descnberto do Sapucahy para nelle dar as providencias
necessarias para a administração de justiça, e cobrança da
Capitação, e Fazenda tle Sua 1agestade,- e para esse effeito
julgo conveniente levar alguns bilhetes, que me parece bas
tarão 500, e nessa Cidade se achão ainda os caixões que tra
zem os bilhetes, que sobejarão cm Goyaz, Vossa Mercê, na
presença de seu Escrivão, com as solemnidades que Vossas
Mercês costumão em semelhantes actos, fará abrir hum cai
xão, e tirando 500 bilhetes os guardará para os levar para o
dito descuberto, passando conhecimento em fórma ao cabo
que conduzio de Goyaz os quintos, o qual se acha nessa
Cidaue para se remetter para a Côrte, de que me fará aviso.
Deos Guarde a Vossa Mercê. Praça de Santos, 8 de Junho
rle 1746.-D. Luix Mascm·enhas.

4-CARTA DO GOVERNADOR DE S. PAULO AOS

OFFICIAES DA CAMARA DO Hro DAS MORTES, 1746

Recebo as Cartas de Vossas Mercês, de 33 do mez pas
sado, em que me representão o intento com que se achão de
estender os Limites ela sua Comarca, e jnrisdicção, mettendo
dentro deBa o novo descnberto de que he Guarda Mór com
Provisão minha Francisco Martins Lustoza, e de como este
lhe disputára a Passagem do Rio Sapucahy para a banda
desta Oomarca; e porque a conj unctura em que presente
mente me acho occupado, não só COIU a expedição dos Quin
tos de Goyaz para o Rio, mas com outras de Real Serviço,
me não dão tempo para responder positivamente ás diffusas
razões com que Voo sas Mercês pertendem justificar a sua in
tenção, só o tenho para lhes segurar, que hei de defender de
toda a sorte a posse que por parte desta Comarca e Capita
nia tem tomado, e está sustentanuo o dito Guarda Mór, pois
já parece arnbição desordenada quererern Vossas Mercês com
passo lento introduzir-se por toda esta Comarca, pretextando
este attentado com posses clandestinas e subrepticias, que não
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pórle produzir efi'eito j llridico, com prej uizo das justiças desta
Comarca, auzente, e ignorantes dessas' chamadas po 'es to
madas a surdina. Sei muito uem que Sua l\1a.je tade não
quer motins entre os seus povos, lIlas talllbelll sei que o
lllesmo Senhor não quer que huns se introciuzão pelas juris
dicções dos outros; e para o evitar 11e que foi 'ervido man
dar demarcar os Limites de cada hum, para cada qual saber
o que 11e seu, e o que lhe toca: e COIUO este descuberto in
contestavelmente se acha dentro da demarcação desta Comarca
e Capitania, e as suas telTas já repartidas pelo Guarda Mór
com ordem Illinha, a mim me toca defendê-lo, o que protesto
tazer em pessoa. ao primeiro avi'o que tiver cle qualqu r 0l)e
ração ele Vossas Mercês intentem contra o dito, Guarda Mór,
e nenhulll embaraço me úu'á a mim a minha Carta (le 4 de
Março de 1743, com que Vos as Mercês me allegão, porque
se neste tempo condescendi com a supplica de Vos as Mer
cês mandando retirar a Barthololllen COlTêa Bueno, foi por
evitar maiores desordens) e por se ter tomado posse primeiro
por essa Comarca, sem embargo de reconhecer que pertencia
a esta; ma como vejo que Vossas Mercê abusando da tole
rancia que então tive continuão na sua ambição, querendo es
poliar-nos da lOS 'e qne já temos, não posso agora usar ele
outro procedimeuto mais do que de defender o que toca a
esta Comarca, e ele dar para isso todas as ordens e auxilio
necessarios; e reconhecendo Vos. as Mercê a sua sem rnão,
e parando com suas conquistas, sem entenderem, ou intenta
rem pertubar o dito Guarda Mór, e mais ministros do dito
descuberto, he que farão o que Sua lVlagestade quer, e pou
par-me-hão huma joroada desta Villa á essa Campanha.

Ao Doutor Ouvidor de S. Panlo ordeno passe logo a
esse arraial a dar as prol'idellcias necessarias, não só para a
administração da justiça, mas para a cobrança da Fazenda
Real, por ser o unico Ministro de Sua Magestade, que reco
nheço com jurisdicção nesse descuberto, e estou certo que
nem Fazenda Real, nem a dos particulares, 1m-de ter o mi,
nimo prejuizo em ser esse clescuberto governado nesta Co
marca, porque Sua Magestade tem llelle Ministros escolhidos

,e mui zelosos, que hão ele cuidar muito na arrecadação de
huma, e distribuição de outra. Deos Guarde a Vossas Mercês
muitos annos. Praça de Santos, 8 <1e Junho de 1746. D. LU'ix
lJIlasCClnnhas.
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.5-CERTIDÃO DA OAMARA DE lVIOGY DAS CRUZES SOBRE A

NOMEAÇÃO DE OFFICIAES PARA O ARRAIAL DE SANTA ANNA

DO SAPUCAHY, ] 74G

Nós Juiz Prc::;idente, verefl'llores e procurador que ser
VII110S o prezente anno de mil l';etecento' se,enta e ..ete nesta
Villa de Santa Anna elas Cruzes de Mogi por bem das Orcle
nflçãen de S. Magestade Fidelli si 111 a que Deus Guarde, etc.

Certifiranlos que revendo o Foral que se aeha no Ar
quivo de la Camara pertencente ao novo de cubertu das l\li
na de Sallta Anna elo Sapocahy, nelle achalllos a fulhas doze
\'erso o 'eguillte c ;- Porquanto sendo nós informados neste
Conselho de que lia Campauha do Sapocahy, desta Capitania
de S, Paulo se liulliJ. feito hunl novo ele cu1Jcrto de Minasde
Ouro, c e tabelecido Arrayal, e que este COU1IJrchendia ao
termo desta \'illa por se achar uo Oertão della ao Rumo de
~ortc que eoufina no dito Des ubcrto, ervindo de diviza o
Il1e 'Ino Rio de Sapocahy, e querendo- e dar logo a lJl'l)vitl'en
cia neces uria pura o bom Regilllen do dito Arrayal e deo
primeiro parte ao EXIIIO. Snr. General Dom Lui Mascareuhas,
expondo- e-lhe o referido fundamento, e pelo qual foi servido
por carta sua ordenar ao Doutor Ouvic1Ol' Geral da Oidade
de S, Paulo Domingos LuiL; la Rocha e inIormase a que
termo poderia tocar o dito descuberto e informando eUe de
que cra pertencente mais a esta Villa ou seu termo que a
outra nenhuma' ordenou tão bem por carta sua particular a
ste Oon, elho se di ]lusese tudo o que conviese á boa admi

ni traçfLo da Justiça daCjuelle De enberto, e achando-se de
prezente nesta Villa o Guardalllór do meSlllO Descuberto Re
gente delle com alc;arla no Oivel e Orime Francisco Martins
Lustoza já de partida para elle ,e eleterminou na Camara en
carregar-mos-l!le o poder tomar pos e logo do dito descuberto
em nome de, te Oon elho, mallclando fazer de tudo os termos
necessario nas costas desta pejo E~cri\'ão do seu Oargo, e
ser remetido a este IlIeSl110 Oons lho para ser registrado nos
Livros r1elle, edar toda a mais pro\'idellcia que nece ario
tal' paf>sanclo Licenças, determinalldo aferiçãe>;, e snhsedios de
cabe~as, fazendoas rematar por quelll por cllas llIai dér para
as desl'iezas deste Oouselho, fazendo obsenar o E tillo que
mai praticado for nas Mina, e outro silll sendo \leces 'ario
naql1elle Descuberto Almotacé foi para esse efteito CIlI Camara
elleito, e nomeado Luiz Antonio ela Motta, u qual ao dito
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Regente rocramos lhe dê po e e juramento, encarregando-lhe
debayxo deJle sirva a dita ocupaçào observando em tudo a
forma do Regimento, e fazendo a~im como delle e peramos
fará um grande serviço a S. Jane tade que Deos Guarde, e
para firmeza de tudo se lhe deo e ta que e cumprirá intei
r::l.I11ente como nella .e contelll, a qual mandamo pa sal' por
nós assignacla, e Sellada com o Real SeJlo que serve neste
Conselho na Camara nesta 'illa de anta Anua <la Cruzes
de Mogi, aos quatro dia do mez de Outubro de mil ete
centos quarenta e eis anno , e eu Manoel Gome de Barros
Esérivào de Orfãos por falta do actual que o escrevy--Anto
'Il'tO da 0nlllza Gago de Melltlonça--]JlaILOfl Roix da Clllllta
João DOlllinques de CcuTalho-Al/gelo l'ax Pinto-Lugar do
Real Se110,

6 - TERMO DE POSSE DE ANTA ANNA DO SAPUCAHY, 174G

Aos trinta dias do mez de Outubro de mil setecentos
quarenta e seis annos neste Arraial do Descuberto do Sapo
caby e na parte mais publica delI e onde se achava prezente
o Guarda-mór Regente Fran.;isco 1artins Lu toza comigo
escrivão aodiante nomeado e sendo ahy em prezença do'
abayxo asignados e mais Povo que prezente se achava foi
tomada posse pelo dito Guarda-Mór Regente em nome dos
Juizes, Vereadores, e Procurador ela Cantara. e Senado desta
Villa de Santa Anna das Cruzes de Mogi pelo poder e facul
dade que aprezentoLl ter-lhe concedido e dado o dito enado,
e Camara, e se el11]los ou do dito descuuerto, e seus Certões,
que ao prezente tinha descllberto, e adiante se forem a todo
o tempo descubrindo aqui no dito descuberto do ~apocahy

para as partes da Cidade de S. Paulo, den tro dos sens lemi
tes e Termos, declarando o dito Guarda-mór Regente tomava
po e do referido Judicial e pessoal, actual e corporalmente
tanto quanto em direito pode, e pelo dito Senado lhe foi
cometido, fazendo- e toda as solemnidades nece saria e de
vidas quebrando paos e atirando terra para o ar, tudo publi
ca e manifestamente, Dizendo com alta e inteJligivel vós:
Po. E) POSSE,-sem a elJa se oppor, nem contradizer, nem
embargar pessoa alguma, e fazendo todos os mais autos pas
sarias sem violencia, nem contradicão alguma, e asi111 mandou
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o dito Guardamór Regente. empo ar em nome dos eu
COII tituinte o~ Senhore do Nobre cIlacl0 da Villa de

anta-Anna ela Cruze de Mogi, fazer este termo de po. se
para a todo o telllpo con. tal'. e que e neHe faltava al o·unla.
cousa por explicar ou 'iareza algulllu a belll ela dita pos e
tOIlt:.1da, a nenhum telnpo lhe prejudica. e, pois a havia aqui
por po ta, expressa e declarada, como e della fize se
exprec;a e declilrada menção, e para que se regi ta e nos
livro da amara da dita Villa, e a ignou COIlI a. te temu
nha ab,lÍxo asirrnada~ que prezente' e acharão. e Eu J11(I
IIO('l GOlJles de Barro', E cri vão do OrJão e da ·amara. da
obredita \'illa por il1lpedimento elo actual c]nc o e creIY.

FmI/ti CD UI/di/ls Lusto),a 'Íeri il/lo João de Carl'alho,
l/llonio Lui. dn J1otfa. Ma/loel de Oll;,a Forlugal Lourenço

Dias Brcu'o. Antonio .lo. é ela Rocha .loüo Teixeim Ribeiro
~1athell' Barúo,.a de (lrralho, A//{lré da Silw Tareim,
Bento Conea ete JJ1ello, emfino C'orrea Bocarro, Lm/.1'enç'o
Rebello e nesta e não continha mais.

7_2.0 TERMO DE POSSE DE A.l"'TA ANNA DO APUCAHY 17-16

E no mesmo livro e via, e mo. trava a errunda pos e
C]ue con ta do teor eguinte'-Aos trinta e hum dias do lllez
de Outubro ue mil etecentos quarenta e sei allnos neste
De cuuerto de Sapocaby e llO Barranco do Rio delle da
parte elaquem onde se achava prezente o Guardalllór Regente
Francisco l\Iart.in Lu toza. cOl1ligo Escrivão ao diante nomea
do, e en<1o ahy em prezença do ahaixo nomeados asigllado ,
e mais Povo que prezen te e acha va. foi tomada pelo dito
Guardamór Regente em nome do Juize. ,ereadore, Procu-
rador da amara e ennauo da VdIa de Santa Anna da
Cruze de l\Iogi, pelo poder e faculdade que apreznntou ter
lhe concedi lo o dito Sennado, e se elll passou do dito De cu
berto c eu Certões, que ao prezente se tinhão De cnberto
e adiante se forem a todo o tempo de cubrindo, aquem do
barranco do dito Rio Sapocab.y para as partes ela Cidade de
S. Paulo dentro dos seus lemites e termos, declarando o dito
Gllardamór Regente tomava posse elo referido, judicial e pes
soal, actual e corporalmente tanto quanto em direito pode e
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pelo dito Sennado lhe foi cometido. e concedido. fazendo toda
a... olelllnidades neces aria. e dc\'ida~, cortando pao' e ati
rando terra para o ar, tudo, publica e manifcstalllente, dizendo
em alta e intelligivel 'voz:-POSSE, POSSE,-sem a e11a se
oppor, nem contradizer. nem embargar pe oa alguma e fa-,
zendo todos o lllais autos po:; e orio elll contradicção al
D'uma; e a im mandou o dito GUêlnlalllór Regente elll nome
dos seus con. tituintes os Senhores do Nobre Sennado da ViJla
de l\1oO'i, fazer este termo de posse para a todo o telllpo
constar, e que se nelle falta e alo'uma couza a bem da dita
poso e a nenhum tempo lhe prejudica se, pois a havia ,Hjui
por posta e expre sa e declaralla, COlllO se della fizes e ex
jJres a o dec.laraela menção, e para que se regi tuse nos livro
da Cunlara da dita \ illa asignou com as te temunhas abayxo
a ignadas que prezente e acharão; e Eu J[mlltel GOIJ/es úe
Barro' E crivão de Orpl1ãos, e da CunlUra (la. obreelita Villa,
que por elllpedimento do actual o escrevy.-« 1//'CIllcisco lJJa/'
tin Lu ·to,~({- rCl'/ 'Ii/IIIO João de C(fr/'(/fflO-.r1niollio Lu/,: da
Jloia--Lo/lrellço Reb('llo-L/li~ de Ji'rúfas rillfll,!l-Io7l/'eJI('o
Dias Braro-Jlanllef de SO/l,~({ Po/'lllga!-.Aulollio José do
Ro,~({-Joüo Tei:aim Ribeiro - 'l/.(ll'é da 8il/'(/ 'J'rt reira -- Bellto
Corré'a de },[ello-8"rafiuo COl'réa RoclIl'I'o-JI[a/lieu' Barúosa
de C'arral/w»-e neste se não cOlltinha mai no. cgundo termo
de po e, e logo se egnira o se"uinte-

I --TERMO DE \'ERANÇA FEITO EM SANTA ANNA DE SAPU
CAHY, ] 847

Certeficanlos mais que em um dos livros das", ereanças
a folhas doze verso e acha um termo de vereança feito aos
vinte e oito de Janeiro de mil setecentos quarenta e sete
annos em que hera Juiz President.e Antonio Correa Pinto,
onde e ucha\'ão os Ofticiaes da Camara, e o Pro urador
} rancisco Jo é Sobrado. elll a qual IJrOCllrac;ão apareceo 1a
noel Rodrigues da Cunha a entregar trinta e tres oitavas ue
Ouro em pó, declarando serem pertencentes a este Sennaelo elas
aferiçõo do re to do anilo passado de mil setecentos qua
reilta e sei I vindos do De 'cnberto do ~apocahy qne era o
porquanto lá se tinha rematado elas aferiçãe. por ordem dos
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Camaristas do anno pa. sado, aos f]uac: se fez eargil ao Pro
curador actual no livro da. conta: qnc clle a jO'nou, e na dita
Ycreança requereo o dito Procurador que "isto se ter entre
gue fi ditas trinta e tre oitava de Ouro da aferições que
vieram do alJoeah}, f]ue fo. cnl suas mercês servirIa, aten
dendo a uào serelll as dita aferições c calleça arrelllatarlas
este prczente anno . e manda~elll andar em Praça a qUClll ]101'

clla' maio de elll, o que vi. to e oll\'ido pclos dito Officiac
hou"crüo por bem cu requcrimento. e er em augmento dc, te
(;on elho, logo lIl::JDrlarão aprcgoar pelas paragen lIlai pu
blica a qu m por ellas 1I1ais <1ér, e fccllarão o dito t.enHO CIII

que todo a ignarão. e neste lIlai. nada se não continha cm
o dito termo de requeriment.o que. e achava no dito Livro.

9-2.° TERMO DE VERANÇA FEITO E1I1 SANTA ANNA

DO SAPUCAHY, 1747

Certeficamo mais que no me mo livro a folhas treze
ver o se acha outro termo de verança feito pelos mesmos of
ficiaes da Camara, e pelo Procurador Francisc.o Jozé Sobrado,
em vereança de de. oito de Fevereiro de mil setecentos qua
rcnta e ete anilas nella r quereo aos ditos offieiae da Ca
mara que uppo to e tiuhão ])0 to a aferi 'ões do De cu
herto do apocahy em praça ue ta Vma não tinhão alcan
çado lanço sufeciente' e asim requeria a suas mercê fu 'em
ervido dar comissão ao Guanlalllór Reo'ente Francisco Mar

tins Lu toza !Jara este lá as mandar pôr em Praça e rema
t.ala a quem por ella mai dêr na forma que ftz o anno
pa ado, com declaração de dou pagamento., e outro im
requereu o dito Procurador que uaquelle descuberto do a
pocahy ele prezente não havia Allllota é para o re!!imen das
Almotassaria, e do llIai que lhe pertcncer, e ouvido seu
ref]uerimeDto pelo. ditos Officiae., elegcrão em primeiro IUlTar
a An tania Luiz da Iotta, em egundo TIJomé Martin, e em
terceiro e 13 nto Correa ue 1I1ello, por CaD tal' que na P<'.'
soa do Supplicante eOIl anião todo o requizitos necc '1;3

rio para o rlito effeito, e encarregando ao dito Guardamór
Regente lhe li' e po. 'e, e juramento para debayxo delle
podcrem arvorar no dito Descuberto, e fazcrem a ua obri
gação, e não se continha mais elll o dito requerimento.
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10-3.° TERMO DE VERA.l~ÇA FEITO ElII ANTA ANNA DO

SAPUCAHY, 17-±

Oertificamos mai. que no mesmo Livro de Vereança a
foI. ·V, e acha hum Termo ele \ erean<:a feito ao 22 de Ju
nho de ] 74, annos. requerido pelo Procurador Thomé Pi
menta Pinto. ao. Ofticiaes da Gamara., que ref'jueria dizendo,
que por ordem do Doutor Corregedor de ta Comarca e ti
nha por este Senado tomado po 'se da nova povoação das Mi
nas, e Campanha de Sapucahy, no anno de 1746, por Com
missão que por este emulo e deo ao Guarda ·Mór do dito
de 'coberto, como melhor consta do Livro desta Camara, c
como esta se devia logo rectificar pessoalmente por e te e
nado para a verdadeira po se della, a até o pre ente e não
tinha cuidado de o fazer, e de pre ente tinha villdo noticiade
que a Camara da Villa de 6. João de EI-Rey f'jueria vil' to
lllar posse do dito descoberto, como já em outro tempo in
tentárão o mesmo, que por forças que 'e lhé oppuzerão o não
puderão conseguir, e quando e te chega sem a tomar a dita
posse era com notavel prejuizo deste Conselho, por della ter
algum rendimento, e attendendo-se a tudo, e ao erviço de
Sua Magestade, e ao bem commum das Republicas, por tam
bem della se poder utilisar o povo desta Villa, e devia logo
ir por este Senado fazer a dita ratificação de posse á custa
dos rendimentos do dito descuberto, e ainda pelos de te Con
,elho, COIIIO tambem dar-se no mesmo tempo providencia em
se crear Almotacei., e J nizes Ventenarios na fórm:l da Lei,
fazer correição geral no dito de cuberto pela venda, log ,
e mais ofticio , que até o pre ente se não tinha feito, e do
contrario requereo o dito Procurador qne protestava o pre
juizo que houve' e na falta da dita ratificação de pos e de
quem direito fosse, e que se tomasse este seu requerimento
I ar termo para constar o que ouvido pelos ditos Officiaes da
Camara cou\'Íerão no dito requerimento supra, e Illandárão e
passasse mandado para o ga tos, e ne te termo de requeri
mento não continha mai .
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l1--TERMO DE VERANÇA FEITO EM SANTA ANNA

DO SAPUCAHY, 1748

Certificamos mui, que em o me mo Livro ele Vereança,
a foI. 51 e acha maio hum Termo de Vereança feito no de cu
berto de apucahy na casa da Intendcncia a 13 de Julho de
] 74•. cujo theor he o erruinte. Ao treze dia do mez de Julho
de mil setec ntos e quarenta e ito, neste Arraial de ,'anta
Anna de Sapucahy, t rmo da Villa de Santa Anna das Cruzes
de Mogi, na ca a ela Intendencia do dito descuberto, e Anaial
acima, ond(~ vieram o Officiaes da Cam ara da dita \ illa dc

orrcição, O. abaixo a ·irYnado.. com pre idencia ào Juiz ür
Llinario Manoel Rodrigue da Cunha, e talllben) por requeri
mento do Procurador do Con elho actual a ratificar a po . e
que por e te Senado se tinha mandado tomar de te novo
descuberto, fl todo o seu Limite para o bem com1l1um desta
Republica, como do Foral con.ta, cuja e fez judicialmente,
COlJlO do mesmo se verá, e logo requereo o Procurador se
mandasse botar Edital para se fazer correição geral nas loges,
vendas e officios, açougues e quitanda que ne ta povoação
houverem, o que a -illl o man'darão os ditos officiaes. E ou
tro. im requereu maLs o dito Procurador do Con elho, que
como o Guarda lór Regente deste novo descuberto, e todo o
'eu Lim,ite e achava com poder no Civel e Crime para o
regimen e admini. tração ela ju ·tiça, se fazia desneces ario o
crear-se Juiz Ordinario, por cuja ra ão se deixa de fazer, só
im . e devia nomear AlIllotacé. o qual 11e1a grande di tancia

de. te lugar se devia fazer durante o tempo de te Senado e
este em pe oa idonea, com capacidade e ufficiencia para
admini traI' o dito cargo, para o que elegêrão o ditos offi
ciaes na pes oa de João Teixeira Ribeiro, para occupar o dito
cargo até o. fins de Dezembro proximo que vem; e neste
não se continha mais, em que assignárão os ditos Officiae tia
Camara.

12--TERM DE POSSE DE OFFICIAES EM ANTA. ANNA

DO SA.PUCAHY, 174

Certificamos mais que no mesmo' livro, a fi. 52, se acha
hum termo dc po e e juramento dado ao Almotacé João
Teixeira Ribeiro, cujo termo foi feito aos 15 de Julh0 de
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17-lc, anno., que declul"l o egninte.-·Aos quinze dia. do mez
de Julho <le Inil etecentos e quarenta e oito anno, ne te
arraial de Santa ~nlla de SapIICaLI.Y, onde e a ha\'ão os Offi
cice da Calnara da I'illa de i\logi, ne.. ta casa da Intendencia
do dito de. cllberto. e sendo Dhi pelo Juiz Ordinario 1\lanool
Rodriguc.:: da Cunha. foi dado posse e juranlcnto ao All1Io
tacé João Teixeira Rilleiro. para qlle benl e fi 'Imente fize se
a sua obri'Taçuo no . eu c;Irgo, guardando em tur10 o direito
ás parte. e o . egredo á .ill.'tit;a. o que ellc af:.'inl prollleLtco
debaixo <lo juramento que recebido tinha; dando-lhe IHai. fa
cilIdade, quc até os tin.' de DeZelllUl'O proxiHlo fizes e u.' cor
rciçãe com o e~crivào da Illtenden 'ia ele te dito arraial, de
que fiz ecte termo cm que assigllarão o juiz e officiae da
Camara, COIU o dito Almotacé. E eu Jacúttho Pereim de
Castro, escrivão da Camara, que o escrevi.- Cnnlw, (>.T(t1·arJ·o,
Lobo, Moreira, Pinto, Jorio Tei.x;eim lübei7'o, e não se conti
nha mai no dito tenHO.

13 - TERMO DE CORREIÇÃO EM SANTA ~NA

DO SAPUCAHY, 1748

Certificamos lllai que no me.1110 livro, fi. 52 v., . e
acha o termo de corl'eição que o. dito. Officiae' da Ca
mara fizerão no me. 1110 arrJ.ial que contélll o seguinte.-Aos
quinze dia. elo lllez de Julho de mil etecento. e qual' nta e
oito annos, neste anaia! de anta Anna el Sapucahy, termo
da villa de l\'Iogi na ca a da Intendellcia, onde se a.illntár~LO

os Officiae da Cam ara da dita villa, com pre. ielencia do Juiz
Ordinario ManoeI Rodrigues ela Cun1Ja, e o no o Almotacé,
e sendo ahi no dito <1escuuerto e arraial, dcpois ele t relll
ratificado a pos e, como con ta do livro do Foral, derão cor
reição geral pelas lojas, vcnda. e· officios, c por acharenl tudo
prom pto, nào condelll narão pc soa alguma; e tambcm adver
tirão O ditos officiacs ao Intcndente tleste descuberto "eri, -
imo João de Oarvalho, pura quc lia reme a da Real Capi

tação que se fizesse para a provedoria da Fazenda Real da
villa e praça ele Santo, faria [)rc..ente a cste ena<lo para e
fazercm os assentos neces. arios, o quc o dito Intendente
as ill1 o prol1letteo fazer; e por não haveI' luui nada as i
gnarão todos com o clito Almotacé João Teixeira Ribeiro. E eu
Jacinto Pereira ele C'rdl'o, C. crivão da Call1ara que ° cscrcvi.
Cunha, lia1:ClITO, Lobo, .llIol'eira, Pinto, Joãu Teixeira Ribeiro.
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l-t - TERMO DE NOMEAQÃO DE ESCRIvÃo

EM SANTA ANNA DO SAPUCARY, 17-t

Certificamo mais que no mesmo livro, a fi. 53] e acha
hum termo do theor eguinte:-E logo no me mo dia, mez
e anno acima declarado na ca as da Intentlencia tle te de 
cuberto dito apucahy e endo pelo po\"o feito seu requeri
mento, que por er muito distaute a villa de Mogi lhes era
preci o Escrivão dativo neste arraial para em necessidade 1JO

der approvar te tamento , e pela falta que ha de quem o
po sa fazer, tem perecido alguns Illoradores eUI eus ben
terem pa sado aos auzentes, ao que se devia attender por
e te ... enado, o que ouvido pelo. dito officiae da Camara, e
ser justo o eu requerimento, nomeárão a Antonio Jo é da
Roza para E crivão da dita approvaçõe sómente emqllanto
Sua Excellencia não mandas e o contr:lrio, e mandárão pa. sal'
provimento e lar juramento para as illl o exercer, de que
mandárão fazer este termo que a signárão E eu Jaci'llto
Pereim de Oastro escrivão da Camara, que o e crevi.~Ollllha,

Xamrro Lobo, 11Ioreim, Pinto.

J5-TERMO DE POSSE DO ESCRIVÃO DE S~~TA ANNA

DO SAPUCARY, 174

Certificamos mai , que 110 me mo livro, a ti. 53 v. se
acha hun~ termo do theor ·egllinte. - \.0 dezeseis dia do
me;!; de Julho de mil setecentos e quarenta e oito anno , ne te
arraial de Santa Anua d Sapucahy, di tricto e ter lU o da villa de
Mogi das Cruzes. lias ca a da Intendencia do dito de cuberto.
aonde vierão o. officiae da Cantara da dita villa, lor fazerem
o moradore requerimento na vereança, folha atraz, se vê, e
se mand011 passar provimento a Antonio José da Roza, para
em nece idade approvar te tamelltos ómente neste arraial e
lhe del'ão os officiaes da Camara o cargo de Escrivão dativo
delle, o qual vindo presente lhe cleo o Juiz Ordinario jura
mento dos Santos Evangelhos] para que bem e fielmente fi
ze . e a sua obrio'ação, guardando em tudo segredo á ju tiça,
e á partes o seu (lireito, o que elie assim prometteo debaixo
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do juramento que recebido tinha, de que e fez e te termo
que assignárão com o obreclito. - E eu J((('illlo Pen,ira ele
Castro, e crivão da Camara, que o e reyi.-r/l.llha. Xarrtrro,
Lobo, Uoreim, Pinto .ll1lonio .lo '(Í da Ro v({.

16-·TERlIlO DE RATIFICAÇÃO DE P SE ElII ANTA A "NA

DO SAPUCAHY, li.!

Certificamos mai., que no livro (lo Foral de ta villa, a
fi. 21 v., se acha lançado hUlll auto e termo de ratificação de
po se que fizerão os officiaes da Camara, do thenl' eguinte.
Anno do Nascimento de Nosso Senhor Je 11S Chri to, de mil
setecentos e qnarenta e oito, aos treze dias do mez de Julho
do dito anno, neste aITaial de Santa Anna de Sapucahy
termo da ViIla de Santa Anna das Cruze de Morri, aonde
vierão os officiaes da Camara da dita Villa, e o Juiz Ordi
nario Manoel Rodrigues da Cunha, comll1igo e crivão da Ca
mara actual, e adiante nomeado, para effeito de ratificar
a pos e de te novo de cuberto, e endo alJi toclos p1'e en
tes com o ·POYO, que tambem se achava, e o Tua1'da-mór
Regente Franr.i co Martins Lu.'toza, e o Intendente ela Real
Oapitação "\ eri. imo João le Carvalho, foi novamente ratifi
cada a posse, que por este Senado se tinha em 'eu nome
tomado desta nova povoação e de todo o seu districto; e
como tal logo com elfeito a 1'atificárão pe oal, corporal e ju
rlicialmente, sem que a ella ::;e e.ppuze se pessoa algllma; mas
antes em tudo se conformárão com a que já se tinha tomado.
como melhor consta deste Foral, fi. 13 e 1-± v., ficando ~er

vindo de termo e limite da ,obredita viIla de Santa Anna
ela Oruze de 'logi, e~ta povoação de Santa Anila de Sapu
cahy, de te de cnberto, e cabeceira de Mogi-Gua 'ú até o
Rio-Pardo, na fórma das provi ães, e Gnardamoria e Regen
cia deste novo descuberto, e assim houverão os ditos officiaes
da Camara por boa, firme e bem feita a (lita ratificação de
posse na fórma sobreclita. e (;omo tal se sujeitarão os llitos
moradores á ac1ministracão deste Senado, como 1eaes vassaJlos
de Sua Mage tade, que por firmeza e validade de tudo man
dárão os ditos officiaes da Cam ara fazer e te auto ele ratifi
cação de po e em que a signárão conl o dito Juiz Presidente,
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e mai povo. E eu Jar/II/o Pereim de Ca. ·tra, e Cl'lvao da
Camara. que o 'cre"i.-JlrlllOel RodJ'l:r;lIes da Cllnha, Fral/
cisco PedrolSo .Vacarro. Domillgos drl ('lIllha Loúo, Jh:qllel de
Godo.lJ Jlorpim. Thomé PilJwnla Pinlo, F}'(tnci 'co 11Iartins
LII.-/o-\a. JYerissllllo JOrlO de Carra/flO, AlIlonio LI/ix da ..lIa/ta,
./01/0 '1ei.1'ei/'(( ni/;eim, .ll//ol/io dI' Qlleira: Jlasmrellha.· .11/
/ollio Fhr('im c/I' Farill.•.I11/0IÚO firrreim dI' Lemo.', LI/i.:
dI' Frei/as ri/l/llrm. JlrulOcI Marql/es, J II to II ia J illlrJes OOllles,
,ln/ollio Jo.·f da Ro:a, Jlrlllof'/ ClolJles de I3al,],().·, JIal1oe/
Ol)//('a/rl's LI'irill. JII/ollio Lopes DI/arte, 11ell/o ('arria de
J1f'1I0. Rllpliaf'/ Dias dos 81111/0'. lIalloe/ Alre' Perl'ira, An
/ollio rieira de '011: a.

17-NOllIEAÇlo DO INTENDENTE PARA SANTA ANNA

DO APUCAHY, 17.J:G

Certificamos mai que nwendo o Livro de ReO'i tos nelle
a folha cincoenta e acha Regi~tada a Provizão de Inten
dente da Mina de apocahy. que o EXll1o. nr. General
Dom Luiz Ma carenha mandou pa ar a "'\ eri imo João de
Carvalho' a qual. eu Por hé o seguillte: - Dom Luiz 1\la ca
renhas Comlllendador da Ordem ele Chri to, do Con elho de
ua I1Iag tade, Governador e Capitão General da Capitania

de !::l. Paulo e l\Iinas de ua repartição:

Faço . aber aos que e.'ta minha Provizão virem que
tendo re'peito a se dever pro\' 'I' O po to 0\1 carg-o de Inten
denL do novo de. cuuerto d 'clllta-Anlla do apocahy. e de

dever fazer em pc oa de capacidade. 11lerecim nto, e acti-
villade, cujo rel1ui. ito concorrem em \ eri. imo João de

al'\'alho: lIey por bem fazer-lhe mercê ele o prover na er
ventia do carO'o de Intendente do novo de cuberto de rlanta
Anna do apocahy que en'irá elllquanto eu o houver por
bem e S. l\Iage ·tade CJu Dcos Uuanle não mandar o COD
traria. e com lIe hav rã os emolulllentos, próe , e ]lI'ecaJço .
que direitullIellte lhe tocarem, do qual por esta o hei por
Illettido de po e, e o ervirá deba,)'xq do .iura~llento do.
Santo. Evangelhos, que lhe .-erá dado na Secretaria de te
Uo\'el'llO. e esta e cUlIlprirá inteiramente como ne1la . e
conteUJ, senl duvida alguma, a qual lhe mandei )Ja. 'ar por
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mym asignada e Sellada com o Sinete de minhas Armas, que
se registará nos Livros da Secretaria deste Governo, e na
lIlai parte a que tocar.-Dada na- Villa e Praça de anto
aos dezasete de julho de mil setecentos e quarenta e seis
anno: O Secretario Manoel Pedro de Macedo Ribeiro a fez
escrever.--Dol/l L1àz Mascare/lhas.-Provizão por que V. Ex.a

há por bem fazer mercê a Verissimo João de Carvalho da
serventia do cargo de Intendente do novo De~cuberto de
Santa-Anna do Sapocahy para o servir emquanto se não man
dar o contrario) como nelle se declara. Para",. Ex.a ver.
Regi tada a folba trinta e tre5 verso do Livro de imo do
Regi to Geral da Secretaria ele te Governo. Praça de Santos
dezesete de julho de mil setecento e quarenta e sei annos.
- TJ1anoel Pedro de Macedo Riúeiro,-Posse do dito cargo:
Aos dezasete dias do mez de julho de mil setecentos e qua
renta e seis anno , nesta Villa e Praça de Santos, e Secreta
ria do Governo desta Capitania ahy foi deferido o juramento
dos t:iantos Evangelho a "' erissimo João de Carvalho de
cumprir com as obrigações do cargo de Intendente na forma
da Provizão retro de que fiz este termo, e eu }Jilanoel Ped1'o
de ~Jl1aceclo R1'bei1'O, Secretario do Governo quê o escre,'y, e
no que o dito asignou.- Vel'issimo João de Ca7'valho-e não
se continha mais em o traslado e Registo da dita Provizão.

18--NoMEAÇÃO DE ESCRIVÃO PARA SANTA ANNA

DO SAPUCAHY, 1746

Certificamos mai que no rlito Livro do Registro a fo
lhas cento cincoenta e huma se vê registrada a Provizão do
Escrivão da Intendencia das Minas do Sapocahy, que hé o
seguinte:-Dom Luiz Mascarenhas Coml1lendador da Ordem
de Christo, clp Conselho de S. Magestade Governador e Ca
pitão General da Capitania de S. Paulo e Minas da sua re
partição: Faço saber aos Q.ue esta minha Provizão virem que
tendo respeito a me reprezentar Manoel Lourenço Barbosa
que nas Minas do n.ovo Descuberto de Santa Anna do Sapo
caby que se fazia precizo prover o Officio de Escrivão da In
tendencia, pôr em arecadação a cobrança da Real Capitação
para cujo effeito se achava o Supplicante com :l intelligencia

\
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necessaria, pedindo-me que fosse servido mandar-lhe passar
Provizão na forllla elo E ti1lo, e atendendo ao seu requeri
mento: Hey por bem fazer-lhe mercê da serventia do Officio
de Escrivão da Inteudencia do novo Descoberto de Santa
Anna do Sapocab} que servirá emquanto eu o houver por
bem, e S. l\1agestade que Deos Guarde não mandar o con
trario, e com ella haverá os emolumentos, próes e precalços
que direitamente lhe pertencerem.

Pelo que ordeno ao Intendente do dito Descuberto dê
posse ao dito Manoel Lourenço Barbosa do referido Ofticio,
e juralüel1to dos l:::lantos Evangelhos, de Guardar em tudo o
serviço de S. l\1agestade, e o direito ás partes de que fará
asento l1'lS co tas desta Provizão, que se cumprirá inteira
mente como l1ella se contem, sem duvida alguma, a qual lhe
mandei passar por mim asignada e Sellada com o Sinete de
mtlhas Armas) e se registará nos Livros da Secretaria deste
Governo e nas partes que tocar. Dada na ViDa e Praça de
Santos aos dezasete de Julho de mil setecentos quarenta e
eis annos. O Secretario 31anoel Pedro de Macedo Ribei1'o a

fez escrever.-Dollt Luix ]Iascamnha.. -Provizão porque V.
Ex." ha por bem fazer mercê a l\1anoel Lourenço Barbosa da
serventia do Offic~ de Escrivão da Intendencia das Minas de
Santa Anna do Sapocahy pam servil' emquanto se não man
dar o contrario como nella se declara.

Para V. Ex." ver Registada a folhas trinta e tres ,"erso
do Livro ele Registo Geral desta Secretaria do Governo.
Praça de Santos) deza ete de Julho (Ie mil setecentos qua
renta e seis anilo .-BIanoel Pedro de .1l{aceclo R:ibei1'O-, e
não se continha mais na dita Provizão.

19-,PAGAl\'lENTO DE DIZIMAS EM SANTA ANNA DO SAPUC.A1IY

Certificamos m::tis que os' moradores daq uellas Minas do
Sapocaby com efi'eito pagarão Dizimas ao Dizimeiro de ta
Villa de Mogi, por nome l\1anoel Lopes de Aragão que então
serviu de Dizimeiró.
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20-PAGAMEN'ro DE CAPITAÇÃO EM ANTA ANNA

DO APUCAHY

Certificamo mais que no eon ta na Realidade que na
dita Minas do Sapocahy se pagou Capitação cujo illtendente
era "\ eri imo João de Carvalho. e e te remeleo o dito Ouro
a esta dita Villa a l\lanoel Roliri"ues da CunJI3 e e te o le
vou a Cidade de S. Paulo a entregar ao Doutor Ouvidor da
quelle tempo Domino'os Luiz da Rocha, e por sua ordem e
entregou ao T!lezoureiro André Alvares de Castro" como tão
bem em outra ocazião foi remetido outra parcella tle ouro da
mesma Capita 'ão que foi conductor João Pimenta de Abreu,
e este o conduziu para a villa de Santo, e dando delle conta
ao EXlIlo. Snr. Dom Luiz l\Iascarenhas por sua ordem f z
delle entrega ao Almoxarife Mathia' do Couto Reis, e hé no
ticia certa que temos obre esta materia.

~l-·Pos E MINEIRA E1VI SANTA ANNA DO SAPUCAHY

Certificamo mai que na au encia do Exmo. r. D. Luiz
l\Ia carenha Capitão General de ta Capitania depoi que Ia.r
gou o eu Governo veio uaquellas mina o pr. Ouvidor
Geral do Rio das l\lortes, Thomaz Ruby de Barro-, e violen
tamente passou o rio para parte d aqnem. intimando o 11\0

radore dizendo que como ne ta Capitania nâo havia neneral
que por i so por ordem daquellas Mina Gera.es vinha tomar
a dita pos e, que cemo General tãobem de ta Capitania. a sim
lhe ordenara, !le a noticia que temos de pessoas fidedio'na
que se acharão nas ditas Minas naquelle tempo.

22 - CERTIDÃO SOBRE OS "\ IGARIOS PAULISTAS EM

SANTA ANNA DO APUCAHY

Certificamo' mai", que para as ditas Minas de anta
Anna do apocahy foy primeiramente por Vigario o Padre
LillO Pires provido pelo EXlllo. e Revdmo. Snr. Bispo de te
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Bi pado de . Paulo Dom Bernardo Rourigue T oaueira. e
em egulldo lucyar foy para YiO'ario de Ouro fino. l\1ina da
queIJe continente o Padre João RahelJo e em terceiro lugar
foy para a dita Igreja o Padre FI'. Manoel Rodrigues Reli
<riozo de o sa Senhora do Monte do Carmo; hé a noticia
certa que temo nesta materia de pe soa fided ignas que
farão lá freguezes.

23 --CERTIDÃO SOBRE A REPARTIÇÃO DAS l\ImAs DE

fu~TA ANNA DO APUCAHY

Certificamo mai que por Ordem do Exmo. Snl'. Dom
Luiz Ia carenhas 1'0)' Veri imo João de Carvalho áquelJas
l\linas abril' . cava õe , de que tomou juramento na Cidade
de . Paulo perante o ouvidor daquelle tempo Domingos Luiz
da Rocha, com cuja diligencia 'e repartio pelo Povo como bê
costume em terra l\Iinerae; hé a noticia que temo por
pe oa que la e acharam que fiz ram a me ma deli O'encia
de ocarem a dita terra'. o que tudo acima certificaulO
debayxo do juramento dos no so cargos em Camara ub
no o sianae e eilada com o Real e110 que ne ·te ennado
serve ao vinte e hum de junho de mil setecentos essenta e
ei anno, e eu Guilherme GOllle de Carvalho escrivão da

Camara que o e crevy.-Francisco Pereira de ('((1"/'((1120, ln
gelo Ya Pinto João Pi IIIeuta de Abreu, João Leme do
Pl'Cldo, Beldo Corrf'(( da ClI Ilha.

24:-DESPEDIDA DO GOVERNADOR DE . PAULO D. LUIZ

MASCARENHAS, 174:

Remetto a Vmce. a copia da carta da ecretaria de E 
tado para que Vmce. e faça sciellte das Orden de S. .M:a
gestade para as oh ervar como de\'e. Deos Guarde a \ mce.
lllS. ans. Villa de anto, 4 de Ao'o to de 174: .-Do/ll Lui:.
Ua carellha .-8nr. Doutor Intendente e Provedor da Fa
zenda Real Manoel Caetano Homem de Macedo.
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COjJ1'a da Ordem Real

Tendo S. 1age tade consideração a nece 'idade que ha
via de repartir-se a Capitania Geral, de que Y. Exc.n

• e tá en
carregado por não permittir a ua vasta exten ão que po a
dar- e a tempo a providencias nece sarias no rernoti imos
destrictos qLle cOl11Irehend.e, rezidindo a grande di tanda
delles) o Govel'llo foi senido crear dois Governadores e Ca
pitães Generaes, a primeira no Matto Grosso em que entra
toda a comarca de Cuyabá até o Rio Grande, e a segunda
em Goyaz; e a Capitania de S. Paulo até o dito Rio Grande,
com as adjacentes até os confins dos Governos das Minas
Geraes, do Rio de Janeiro, e da Ilha de Santa Catharina fi
carão administrados pelo Governador de San Los que será so
bordinado ao do Rio de Janeiro da mesma sorte que por
hora O são todos 0._ Governadores dessa Costa athé a Co
lonia.

Juntamente vista a deficuldade que se tem conhecido
para a observancia da prohibição de extrabir diamante da
Minas de Goyaz, sendo a transgressão delles hUlOa das prin
cipaes cauzas porque se experimenta repugnancia a se rema
tar aquelle genero, pelo que já pei'de a Fazenda Real neste
atino a 'renda de contracto; julgou S. Mage tadé que o unico,
e eifectivo remedia a e te dam no seria cornprehender a Minas
do diamantes de Goyaz na mesma anematação das do serro
do frio; e por ser preci o para este dfeito, que claro) e dos
Pilões, se determine os Cilios em que se hade fazer a ex
tracção dos diamantes, e o numero dos escravos do contracto,
como tãobem que elllquanto não cbegarem ás ditas duas no
vas Capitanias Geraes os Govel'lladores que S. Magestade fica
para nomear tenha administração lllterina dellas o mesmo go
vernador Gomes Freire de Alldracla.

S. Mage tade me mande partecipar a V. S. o sobredito
para que o fique entendido, e o avize logo as Camaras e l\1.i
nislros que tbé o prezente heralll da Jurisdicção da Capita
nia Geral de S. Paulo, afim de que sejão sabedores desta
Real determinação) e a observem na parte que lhe tocar, e
attendendo o )fJI:lS11l0 S11I'. as repetidas instancias com que os
parentes de V. S. lhe tem pedido que lhe permita voltar pata
o Reyno houve por bem resolver que V. S. se recolha a eBe
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na primeira Frota, e que mediante o dito avizo que V. S.
fará a Camaras) e Ministros fique dezobrigado da Homen,l
gem elo ,eu Govemo.-Deos Guarde a V. S.-Lisboa, 17 de
Mayo de 17-:1: .

-P. S.-S. Mage tade se conserva na sua melhoria e
as mai. pessoas Reaes Logrão a boa saude qne lhe dezeja
mO!õ.-.Má1·cos Antonio de .L:L:el'eclo COll.#nho.-Senhor Dom
Luiz Ia carenha .

2Ó-PROVISÃO' REGU ABOLINDO O GOVERNO SEPARADO DE

SÃO PAULO, 1748

Dom João, por Graça de Deos, Rey de Portugal, e dos
Algarves, d'aquem e d'além mar em Africa de Guiné, etc.
Faço saber a vós Gomes Freire de Andrade, Governador e
Capitão General da Capitania do Rio de Janeiro) que por ter
resoluto se criem de novo dous Governos, hUIll nas Minas de
Goyaz, outro nas de Uuyabá e considerar ser desnecessario
que haja mais em S. Paulo Governador com patente de Ge
neral razão porque Mando que D. Luiz Mascarenhas se re
colha ]Jara o Reino na primeira frota. Hei por bem por re
solução do presente mez e anno, em consulta do Meu' Con
selho Ultramarino commeter-vos a administração interina dos
ditos dous novos Governos, emquanto não sou servido no
mear Governos para elles, a qual administração vos ordeno
exerciteis debaixo da mesma homenagem que Me déstes pelo
Govel'l1o que occupaes, e por er conveniente que as duas Co
marcas de S. Paulo e Paranaguá, que medião, e são mais vi-
inhas a es a Capitania do Rio de Janeiro dependão d'esta;

sou servido que o Governador da praça de Santos administre
todo o militar das ditas duas Comarcas, ficando subalterno
d'essa Capitania do dRio :de Janeiro, como estava antes que
se creasse o Govel'l1o de S. Paulo) e como estão os Governa
dores da Ilha ele Santa Catharina, do Rio Grande' de S. Pe
liro, e ela Colonia, e os confins do mesmo Governo subalterno
de Santos serão para a parte do Norte, por onde hoje par
tem os Governos d'essa mesma Capitariia do Rio ele Janeiro)
e S. Paulo, e para a parte elo' Sul, por onde parte o mesmo
Governo ele S. Paulo com o da Ilha ele Santa Catharina, e no
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interior do ertão, pelo Rio Grande, e- pelo Rio apurahy. ou
por Qnde vo parecer. e e vo. avi a que os confin do JO

vemo ele Goyaz hão de er ela parte elo Sul. pelo Rio Cirande,
da parte do Le te, por onde boje partem o Govemos de
Paulo e (le i\lina Geraes, e da partê <10 Norte, por onde
hoje parte o mesmo Governo de S. PauJo com os de Per
nambuco e laranhão, e o confins do Governo de Matto
Gros o e Cuyabá hão de er para a parte de . Panlo, pelo
elito Rio Grande, e pelo que respeita a ua confrontação com
os Governos dos Goyaz, 'e rio Estado do Maranhão, Yista a
pouca noticia que ainda ha el'aquelles sertões, tenho determi
nallo se ordene a cada bum dos novo Governadores, e tam
bem ao elo laranhão, iuforlllem por onde poderá 'determi
nar- e mais commoda e naturalmente a divisão. EI-Rey No so
Senhor o Mandou pelo Doutor Rafael' Pires Parelinho, e Tholllé
Joaquim ela Costa Oôrte Real, Oon elheiro do eu Oonselho
Ultramarino e se pa ou por duas vias: Pedro Jo ,é C01"/'(J(/,

a fez em Li 'boa, a 9 de laia de 174, .-0 ecretario Jlu
l/uel Caetano Lope' de Lal'l'e, a fE:z e crever.-Ralael Pir!'
Parelinho, Tlzomé Joaquim da Costa Côrte Real. Oumpra-se
como Sua ~lage tade Illanda, e reo'Í te- e n'e ta Secretaria, e
na do Rio de Janeiro, e aonlle mais tocar. Vi11a Rica 24 de
Arrosto ele 1748.- Gomes Frei/'e ele AJU[rail!'.

2G-CARTA DO GOVERNA.DOR DAS OAPITANIAS REUNIDAS A.O
GOVERNADOR DA PRAÇA DE SANTOS LUIZ ANTONIO DE SA

E QUEYROGA, 1749

'ua Magestade fo} . ervido mandarme dividi e e te
Governos, excepto o de Matto Graça ColO o do Maranhão, e
que pela parte do Sapucahy fizes e a divizão que me pare
cesse pelo que attenclendo á melhor observancia e regimem
da Ju tiça. e da cobrança da Real Fazenda} fiz a dita clívizão,
como Y. .6 verá na copia junta: (*) da lllesma faço remessa
ne3ta occazião ao Ouvidor de S. Paulo e á Canlara daquella
Oidaele para que fiquenl entendendo os Limite daquella 00
marca, tanto pela refferida parte, como pela que a divide com
a nova (;apitania de Goyaz. A Intendencia que bavia no novo
De. coberto a upprimo, e mando unir aquella cobrança á In-

(*) E' a ln truc(,ão que e acha no Documento eguillte.
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tendenria ('olllmi . aria cl0 Rio Verele: pelo que findo e te e
Ille tre não mandará V. '." luais hilh te:; de Capitac;ão ao
dito De coberto. o' Cluaes lhe hirão da Inteudel1cia ITeraI ele

. João ele El R y para de Julho enl diante se fazer (I pa
gamento da Capitação. donde he)' determinado: o que tuelo
fará \. "." ob ervar pela parte que lhe toca. Deo G~uarele a
Y. S." GOllles Frei)'" de l/1(lml!e. Yilla Rica. 27 de 1\1a)'0 de
1749. :r\I.tO ltll1:

e de '''". n

27-A TO DE DEi\IAR A lo PELO OUVIDOR DO RIO DAS

1\1 R'I'ES DR. Tnoi\Uz RUBDI DE BARROS BARRETO, 17-19

Anno do Nascimento de Nos o enhor Jezu Chri to de
17-19 anno ao 19 dia do Ille de Setembro elo dito anno,
neste Arraial de Sancta Anna do Sapucahy aonde foi viudo
o Doutor Thom::J Ruby de Barro Barreto, Ouvidor Geral, e

orregeuor lIa omarca do Rio das Morte' comigo Escrivão
elo eu cargo ao diante nomeado para effeito de proceder
na dÍ\'izão e demarcação Je ta dita Capitania. e Governo de

ão Paulo, e' novo Governo de To,)'az em ob~ervancia da Or
dem de ua Mage tade commettida pelo Illu 'tri imo e Ex
cellenti, imo Geueral de Batalhas liome Freire de Andrade,
da qual o eu théor hé o eguinte: No Caminho, que vai de

. João crEI-Rey para a idade de ,'. Paulo e achará no alto
da eITa da Manti'lueira hunJ l\Iarco conheciJo, como ponto de
demarca~ão ela antiga Capitania de . Paulo e de ta e como
pelo de cuherto feito no Rio de apll 'ahy da parte de . Paulo
e u citarão di1ferença entre aCamara des a Yilla, e o Governo

daquella antiga Capitania, Reprezentada e ta ,foi na Mage 
tade enido Mandarme fize pela parte, que melhor entende e
clivizão entre a Comarca de . Paulo, hoje anexa, ao Rio ele
Janeiro, e e a pela Inforl\laçi)e~, que e me tem dado. e tou
persuadido. e determinado, a que a di\'izão se faça na forma
eO'uinte- Chegando Vmce. ao Marco dito, que e tá no alto

da refferida Serra da 1\Ial1tiqneir&, e en'irá de Balliza para
a dell1arca~ão, do alto, em que elle ,c acha e tiranl llUa E
nha pelo cu 111 e da me ma Sel'rit seguindo toelio! aI he topar com
a 8 lTa do Mogiguassú, e o runlo, qupelo agulhüo ,e achar
fará Vmce. exprcE ar no termo da Demarcação a ,erra do
Mogiguassu se deve eguir como divizão elos dito Governo,
athé findar nos que se lhe seguirem fazendo-se erupre pelo
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cume della a divi ão atM topar no Rio Grande, o qual fica
servindo de Raya entre a Comarca de S. Paulo e o novo
Governo de Goyáz. Villa Rica 27 de Maio de 1719-- Gomes
Fl'ei'l'e ele Anclmrla, Em observancia da mesma logo pelo dito
Ministro foi mandado vir perante si os homens mai Praticas,
e de verdade que pudérão descubrir-se, certo neste que tives
sem conhecimento e vadeado Certoens, e Serra de Mantiqueira,
e mais partes por onde se devia fazer a dita divizão, e len
do-Ibe Eu Escrivão a sobredita Ordem para que debaixo do
juramento dos Santos Evangelboi; que lhes deiferio o dito
Ministro na prezença de mim Escrivão" de que dou fé decla
rassem, se com eifeito a mesma se achava conforme, e com
Rezão e com melhor comll10didade para a boa administração
do ditos Governos e Justiças, e assim mesmo para a boa ar
recadação da Real Fazenda pelos ditos praticas, Nobreza, e.
Povo, que prezentes se achavão foi dito debaixo do juramento,
que tinhão tomado, que a predita Ordem se achava Regulacln,
e conforme ao lIlodo que deve ser a lita divizão, porquanto
do alto da Serra da Mantiqueira, em que se achava o Marco
tirada 11uma linha pelo cume da mesma Serra vem esta em di
reitura ao Morro chamado do Lopo que he braço da mesma
Serra da Mantiqueira, o qual Morro fica entre São ,Paulo e
este Destricto do Sapucahy seguindo a mesma Serra, e o seu
Rumo passando Mogiguassú, e Rio Pardo, Sapucahy, emthé
chegar ao Rio Grande acompanhando por hum lado a estrada
que vai de São Paulo para Goiazes ficará a dita divizão Re
gulada conforme a Ordem e instrucção do Il1ustrissimo e Ex
cellentissimo Senhor General ele Batâlhas Gomes Freire de
Andrada, e sem que couza que duvida faça, o que tudo visto
e ponderado pelo dito Ministro houve esta clivizão por feita
e declarada na forma assim praticada e declarada, e mandou
que na picada ou Caminho, que vai deste continente 'pelo
Morro do Lopo para a Cidade de São Paulo, se pós hum
Marco de pedra com um Letreiro, que diga divizão desta Ca
pitania, e Go erno de São Paulo com a Era do Anno, e pela
dita forma houve elle dito Ministro este Auto de Devizão, e
Demarcação por feito, e concluido, em que assignarão o-s pra
ticos assima declarados, que jurado tin1Jão e mais pessoas, qne
prezentes se achavão declarando, que não. tinhão duvida na
dita devizão, e demarcação na forma assima expressada, de que
fiz este Antto. José Pm'eim de B1'ito Escrivão da Ouvidoria
Geral, e Correição que o escrevi - Ruby, PeTeim, Verissirno
João ele Ca1'valho, Antonio üuú,· ela ]Jiotta, Thomé JjJ!a'rtino
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da Costa, João Tei.reim Ribeiro. Tlzomé de G01l1'Pn Joãs
B 1'IIardo da Co, ia Estmda. J9 é Pais da ilra. Fra1lclsc-o
J1Im·túzs J1Iorúra ricel/te Fcrrpira da ilra. Ma1/oel de 011,:(1

]iem'a, Hda?'io "t\ U/W' da JIoUa Pr(l1It JO'6 da aIolta CosIa
Ánt01ào de .lIomes Sarmento. José Frrtl/r'isco do ralle, .rI 11/0

nio Ferreira d, Jihria , Jo.·tf de 0/1,: a (lú/lsalres, Francis('o
GOI/. alvps rle 01/ ~n, AI/tonio Lopcs DU((1'/e. E no me 1110

Livro con tava e tal' hum Antto de pos e da dita divizão
feito' e tomado pelo dito Ministro em. o mesmo dia. mez. e
anno R tro-decla.rado· hé o que eon ta do ditto Auto. e
por me er pedida a prezente e mandada pa ar pelo De pn
cho Retro, a pa. ei bem e fielmente do proprio a que me
reporto e vai em eouza. que tluvida faça, porque ali coJ'J'i. e
me Reporto e vai, e vai em couza que duvida faça, P. a
conferi e crevi, e a ignei, ne te Arraial de . Anna do Sa
pucahy ao:> 19 dias do mez de etembro de 1749, annos, e
Eu Jo é Pereim Ile Brilto E crivão ela Ouveeloria Geral que
a escrevi, conferi e a signei-Jo'é Pereira de Bl'ilto--Confe
rido por mim E cri"ão Jo é Pereim de Rl'itto. E tá conforme,
DI'. Joaquim Vetloso de ·JIimnila. ecreLario do Governo.

2 -AUTO DE POSSE DE SANTA AN A DO SAPUCAIIY lU!)

Auto de pos e que tomou o Reverendo Doutor João
Bernardo da Costa E trada, como Procurador bastante do
IlImo. e Rvmo. Bi po Mariannense da Freguezia de Santa
Anna do apucahy lia forma seO'uinte:

Anno do Ia cimento ele No o enhor Jezu Chri to de
mil setecentos quarenta e nove aos vinte dia do nlez de e
t mhro do dito anno ne ta Igreja Matriz do Arrayal de • antH.
Anua do apucahy, aonde foi vindo O Doutor TiJomaz Ruby
de Barro Bal'l'eto, Ouvidor Geral. e Corregedor de ta Co
marca do Rio das l\Iorte. com igo Escrivão de eu cargo .ao
diante nomeado, e endo ahi e achou tão bem prezent) o
Reverendo Doutor João Beruardo da Co 'ta Estrada, Vigal'io
ela vara do de tl'icto da campanha do Rio Verde e por elle
foi dito ao sobre dito Ministro que peia procuração bastante
qu~ aprezentava do IJIIllO. e Rvmo. Bi po 1\lariannen e Donl
Frey ManoeI da Cruz lhe dava todo O' poderes para poder
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tomar po e desta dita FI' guezia. e elo Bi. pado na me ma
forma que e11e dito Ministro a tinha dividido. como con tava
ela ertidão. que aprez IltU\'fl da e1ita di\'izão. e po . e. que por
Ordem de lla l\Iage.. tade cometida pelo 1111110. e EXl1lo. Ge
neral de Batalha' (~ome Freire de AndnHla hayia feito pela
fornla .. eguinte-ch ~gallelo ao marco que e adia 110 alto da

erra da J\Iulltiqueira. seguindo a me.ma até chegar ao i1lto
do morro elo Lopo. bra\:o dn' dita elTa da l\Iantiqueira, que fica
entre ão raulo, e Sapllcahy. 0lle1e mandou pôr hUlll IlI'lrco
com um Letreiro que i1iz--DlYiza d . ta C'apitania (lovemo
de São Paulo. feita no anilo de mil e sctecento e quarenta e
nove e eguindo o eu rUlllo, e pa ando Mogi guaçú, Rio
Pardo, e Sapucahy até chegar ao Rio Grande, acompanhando
})or hum lado a estrada que vay para Goyazes; E logo pelo
dito liui tI'O na pl'ezellça da Kobreza, e povo abayxo a igna
elos Lêo a procuração do dito Illmo. e Rvmo. Dom Frey
}\lanoel da Cruz l\leritis imo Bi po de.. ta Deoce i da "l\linas.
e em virtude da me ma procuração, e juridico requerimento,
que lhe havia feito por petição o Reverendo Doutor Vigario
da vara de te Destricto, e campanha' do Rio "' erele por Pro
vizão do dito preclari .. imo, EXlllO. e Rvmo. Bispo <le te Bi 
pado em virtude do que o dito Mini ·tro pergulltou ao Reve
rendo Viga.rio o Pa(lre Lino E, tev . ele Abreu. se tinha al
gnm im]Jedilllento que oppôr fi pos ,que elle dito Mini. tI'O
]Jerten<lia dar ao <lIto Reverendo Doutor Procurador lIa. tante
do Exmo. Bispo'? e ré pondendo perante mim Escrivão, e
IllalS nobreza, e Povo que não tiIJlla duYicla, ou IlJOtiVO para
que impedi, e a dita posse, ao que atendendo o düo J\lilli~

tro, e uão havendo Illai \le' oa que a ella se opozese; pedia
ao obre-dito Reverendo Yio'ario lhe entrega. e a chave. da
Igreja que entregando-a com pontualidade, da me ma fez o
dito 1.inistro entrega ao llluito Reverendo Doutor Procurador,
havendo-o a im por elllpo. ado judicialmente exercendo dito
Reve.rendo DOlltor Procurador actos po., essorios da me ma
I,rrejà, e Fl'eguezia vizitando o Altar da me ma IlTreja, onele
,e acha colIocada a enhora antn Anna, e revendo o an
tos Oleo" e Pia Baptisll1al, ve ·tindo obrepeliz pondo E
tola, e exercendo todos o. mai .. acto necessario, a ill1 )lor
Direito Canonica, e Coustitui<.;õe como por Direito Civil lle
ce ario. haveudo-o juntamente por 111])0. sado ela Igreja, e
Frep;uezia. novamente ·coustituida ão Fn nci co de Paula, que
de tudo o 1Javia por empoo sado na for1l1a ela Bulia Pontifi.cia
e divizão que o dito l\lini tl'O havia feito !lar Orelem de Sua
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Mage tade, cometida I)elo IIlmo. e EXll1o. General de Batalhas
Gome Fl'eire d Andrada; e pela dita fOl'ma houye a dita
110 ~e por dada na forma acima xpre. ada, e para constar
mandou fazer e te aulo de posse, fI ue :1..' 'ignoll om a ll1ai
po oa aba,rxo a ig;naela . o ou Joze Pel'eira de Brito E. cri
vão da Onvidoria Genll, e E cl'ivão nonleado para e. to acto
quo o crevi. R,tI)/I. Pereim. O "\ igario Lillo 'E'lpl'es dr
.Aún;/(. omo Procurador do EXll1o. o Rnuo. nr. Bi. po,
Joc7o 8el'lllll'flo da ('0.'11(/ Eslmda, O Juiz Ol'dinario João T,'i
xeim Ribriro, Tho/l/{' dr (-;0/1 rr(l • eq /{('im, ~Llllo/lio LIIi ~ do
JJolia , O Thezoureiro do. auzente II.IJ!rlrio _,r/111 1'S da Jlalll{
'l'r(IJ{le. O Procuradol' fi cal ela Fazenda Real ncell/e pc/"
rcim da il('((. TholJ(c ~1Jllrlil/l; da Co.·la, O E'crivão da Real
Faz nda da Intenrlencia ..:1n/onio de J10mr8 8arlllelll0, O E 
crivão da Camera José d ou "a (follsalre', O Procurador ela
Camera Jo.~é lf'mncisco do Vale, ,José ele 11Ietlo Costa.

20-AuTO DE Po E DE OURO FINO ] 7:

Auto de po e que tomou O Mto. Rvdo. Dr. Yigul'io da
vara ,João Bernal'd da Co ta E trada da apella de . Fran
cio co do Paula como Pro 'urador do EXlllo. e Rvmo. Snr. Dom
1<'1'. Manuel da ruz Primeil'o Bispo deste Bi pado 1ariun
nen e lia forma egninte ;-Aos vint e nove dia do mez Jo
J unho do mil sete entoo cincoenta anno' ne to \..rraJ'al de

. Franci '0 de Paula de Ouro-fino aonde foi viudo o 1\1. R.
Dr. Viaario da va.ra João Bel'Ual'do da o ta E tmda como
Procurador do Exmo. e RnllO. -'nr. Dom Fr. Manoel da ruz
Prilneiro Bi po de te Bi pado i\larianncn e e por não haver
Parocho ne ta Freo'uezia mandando abril' a portH da CapeUa
tomou po e na forma da Procuração do dito Snr. fazendo
todo o auto pos ssol'io, e nece ario em direito e111 pr 
zen~:a do Povo deste Al'rayal e llà \'ezinllança. que prezcn
te' 1;e achavã . vestindo . ol>re]leli, tomanclo E. tolla, fazendo
proci são da. Almas, encomenclando hUlll defunto que. o tillh.l
dado a 0]l1l1t1l1'll sem r encomendado egllndo di erão o.
me mo moradores. llizentlo a mi"a onventual a todo o
Povo que e achava e fazendo-lhe pratica á estação da mi' a,
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explicando o Evangelho na forma dos Pastoraes mandados
Guardar pelo dito nr. dezobrigando do preceJ'to da quare ma
proxima pa ada aquellas pes oa que ocorrerão por não terem
ainda sati feito, baptizando e fazendo todo o. mai actos
Paroquiaes, sem contradição de pessoa alrruma nem impedi
mento algulll, mas antes asentando todos e convindo ficar m
por esta 1')OS e subditos e ufrno'aneo do Bispado Marian
nen 'e e asim ficarem . ujeito a todo os Pa torue rIo EXlI1o.
SUL Bispo lesta Dioce e lariannense por lhe pertencer na
forma do MOTUPROPRIO de Sua antidade po ta a devizãO lue
por ordem de ,Marrestadc cOllleteo o Exmo. Snr, General
desta Capitania ao Doutor Ouvidor Geral desta Comarca 1110
maz RuuJ' de Barro Barreto, o qual tinha impossldo Vigario
Procurador nào só da Freguezia de Santa Anna ma. ainda
desta de S, Franci co de Paula na qual Capella a istio o dito
Reverendo Doutor vigario da vara Procurador do Exmo, e
Rvmo. Sor. o tempo de oito dias) Paroqueando e fazen(10 to
dos os actos Parochiae e posse. orios na prezença do Povo
que a i tia em que dentro des e tempo houve e repugnan
cia, impedimento ou contradição de pe soa alrruma, e de ta
sorte houve a dita posse por tomada na forma a ima referida
e para constar mandou fazer este auto de posse a que asi tio
o Juiz Ordinario Capitão João TeJ'xeira Ribeiro e asignou com
o dito Reverendo :lVlinistro e Procurador e mais pessoas
abaJ'xo asignadas, e eu Francisco Xavier de Ataide E crivão
do Auditorio Eccleziastico que o escrevy.-João Be1'llarc/o da
Costa E tmda-Raf'rtel Dias do [tntos-João Tey;reira Ri
beÍ'ro-lIianoet 'l'rtVa1'es Bema.nles-IguClcio Pimenta de lVlo
mes-Antonio José da Rox.a-João da Sitva Per ira-Antonio
Pires de Oliveira-Pedro Rodrigue de iqueim-Alltanio
Vieira de Souxa--Angelo Brtpti ta Fttrtado-Fmnci co Lope
dos Santos-G1tri ,tovãn de Ta/'ia- ignal de João Ji'erreim do
Prado-Signal de lJIa1't'i1t1w de li/acedo-João Alx, Perà-ra.
~iathias Dwix dá Costa-Antonio Pacheco da S/l·vo.
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30-CARTA DO CAPITÃO GENERAL DO RIO DE JANEIRO E
l\IINAS GERAES AO GOVERNADOR DE SANTOS, 1749

Pela mão do OuYidor geral da Comarca de S. Joam de
El Roy recebo a carta de ,. Sa. que me havia escripto em
17 de Julho, retardada pela minha digressão de Goyaz, que
findey com tão inteira. aude como lhe dey priucipio.

Quando avizey a V. Sa. sobre a demarcação de S. Joam
de El Rey e a de . Paulo me não entrou em testa, (posto
sabia alguas de orden delle) que o Regente de Sapucahy
constitui e aquelle Arrayal, nam so independente do Gover
no geral, mas tê ela J u tiças dessa comarca: não ba tando
as ordens que o Ouvidor" de S. Joam levou minhas, a minha
carta que elle não quiz receber, o modo e paciencia com que
offreu a(lUelle l\Iini tro os insultos que lhe fez o Regente e

seus equazes para se lhe apartar da teyma, Ihindo ultima
mente para o Qnilombo do Ouro fino e nelle estar uzando
de absoluto e Regia Poder, tendo vida e fazenda quem eUe
determina: a carta que lhe escrivi em a ver, disse S. Ma
ge tade me nam dera poder para aquella divizam e eu a não
podia fazer, e ne te principio e con tituio senhor absoluto.
Bem poderia eu tirar logo da vista das gentes este mão
exemplo da obidiencia, ma o considerar que alguns dos em
preCTados do tal Regente Lu toza e tão na ua companhia mais
[lar temor que por vontade, me vay levando com os mais
lento pa sos.

E te homem sem conta nem disconto tem em seu poder
alo'uas capitaçoen' antecedentes retidas entre elle e o substi
tuto de Intendente que alli ha, o qual por não dar contas,
'seguio tambem o partido e motim.

Como poderá ser que o dito Regente e o Intendente,
cabeça do motim, pas em a essa Praça, ou a S. Paulo, ou
mandem Procuradore' , per uadido a que V. Sa. ou o Ou
vidor geral teram meio alo'um para o eu recurço, he conve
niente ao serviço de S. 1I1agistade e segurança da sua Real
Fazenda que",. Su. ponha todo o cuidado em que entrando
o refferidos ou seu Procuradore. em e a Praça, ou Comarcas,
ejam pre. os, recolllmendando a V. Sa. que as ordens que

dêr para a execl1çam desta diUgencia se observem com o
mayor s O'redo po sivel, e endo prezas, ou hl1n ou outros,
V. S. os fará remetter com segurança para a Praça do Rio
de Janeiro com carta ao l\Iestre de Campo Governador.
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Ao Ouvidor de S. Paulo escrevo com a me ma recom
mendação pois he certo que desenganado estes dous Vassal
los maos de que nam acham em V. a. ou no Ouvidor
aquelle recurço que a sua barbaridade lhe persuade, entraram
na mesma regularidade em que se acha o Arrayal de
S. Anna em que mandey por ju~tiça e cuidar na arrecadação
da Real Fazenda daqui em diante tê que venha o tempo que
o Regente e o Intendente chegam a dar conta do que hão
cobrado e retido. O refferido hei a V. Sa. por muito re
commendado. Dezejo servil' a '\. a. com a mayor vontade.
D." G.de a V. S.n. Villa Rica 25 de Novembro de 1749.
M.to amante de V. s.n SI'. Govel'Uador Luiz Antonio da S."
Queiroga. Gomes .FreÚ'e ele Andmde.

INFOR!liAÇÃO DO CAPITÃO MÓR DE MOGY DAS CRUZES

SOBRE AS MINAS DE SAPOCAHY, 1765 (*)

Quando se descubrirão as Minas da Campanha do Rio
Verde, que estão da outra parte do Rio Sapocahy para as
partes das Minas Geraes, e por estar esta parte neste tempo
na devizão de S. Paulo por se dizer, e na paragem chamado
Cachambú, mandou o Sr. General de S. Paulo o Exmo. Sor.
D. Luiz Mascarenhas para Intendente da Capitação das dilas
minas da Campanha ao Capitão Bartholomeu Bueno, morador
na Freguezia de S. João de Atibaya, este chegando lá, veyo
do Rio das Mortes o Ouvidor, cujo nome me não lembra (**)
e o botou fóra daquellas minas e suas posses' no dito Rio
Sapocahy, dizendo-lhe que o Destricto ele S. Paulo era da
quelle Rio para esta parte, e para melhor formar a sua posse
mandou fazer no meio daquelle Rio hum girao e sobre elle fez
actos possesorios ... (illegivel) ... e nesta forma se constituirão

(*). Este documento acompanhou a carta de ] O de Novem
bro de 1765 de D. Lniz Antonio ele Souza ao Marquez ele Oeyras.

(**) Era o Dr. José Antonio Callac1o.
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Senhores daquella Campanha. Ao depois do anno de 1746
ou 47 de cubrio Francisco Miz. Lustoza as minas de Santa
Anna do Sapocahy e a deo ao manifesto ao ExUlo. Snl'.
D. Luiz 1\1a carenha e este Snr. fez o dito Lustoza Guarda
mór e Regente das ditas mina e mandou sucavar as ditas
l\Iinas 101' Veris imo João de Carvalho morador na illa de
Mogy da Cruzes com Ordem do Doutor Ouvidor üeral de
S. Paulo o Dr. Domingos Luiz da Rocha, e como se achou
conta e partiu o dito de cuberto pelos minei.ros que se
acharào prezente e pela grande distancia ou agrestidão dos
caminho não foi a Camara de . Paulo tomar posse, mas
sim a de Mogy mandou procuração bastante ao dito Guarda
mór Franci co l\Iiz. Lu toza para a tomar em nome da dita
Camara, e com effeito asim o fez, e nomeou a dita Camara
pal'U Almotacé das ditas Minas Antonio Luiz da Motta Ca
valheiro do habito, morador no dito Araral de Santa-Anna;
este exerceu a dita occujJaçào por muito tempo. No anno de
lU e no mez de Julho foy a Camara de Mogy áquellas
mina ractificar a sna posse) fazendo correiçào naqnelle Arrayal
adonde o Juiz ordinario que ne se tempo héra Manoel Ruiz.
da Cunha fez Audiencia e o mais termos necessarios, toman
d~ créla e outras couzas pertencentes a dita posse, e demais
pagarão os moradores Dizimo ao Dizimeiro de Mogy Ma
noel Lopes de Aragão, e pagando os ditos moradores capita
çào de eu escravos a e ta Capitania, cujo Intendente er.a
Veris imo João de Carvalho com Patente elo Exmo. General
de S. Paulo, cujo remetteo o dito Int-endente a '\ illa de Mogy
a 1anoel Roelrio'ue da unha, e e te o aprezentou na Cida
de de S. Paulo ao Doutor Ouvidor DOlllingos Luiz da Rocha)
e este o fel!: entregar ao Thesollreiro André Alz. de Crasto,
e asim se fez em todo tempo. .

Quando S. l\lagestade que Deu. Guarde foy servido
mandar recolher ao Exmo. Snr. D. Luiz l\lascarenha, que
ficou Governando o Sr. Gomes Freyre de Andrada, e te nJan
dou ao dito Ouvidor elo Rio da 'forte Thomaz Rubi tomar
conta daquellas minas, e . e lhe oppozeram os moradores
della, tomando-lhe' a passagem do Rio apocahy com poder
de gente, e vendo e te que não podia entrar pedio cOltez
mente o deixas em pa ar só a elle para lhe dizer o que
convinha 3:0 real. erviço e com effeito .deixando pas ar lhe
expôs que como não havia General em S. Paulo e nem se
achava ju. tiça desta Comarca que defendes e a causa uevião
obedecer ao sen General, que a~il1l o determinava, e nestes
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termos tomarão posse contra a vontade dos moradores ficando
sempre sojeitos pelo Ordinario ao Bispado de São Paulo
ainda que depois por ordem do EXDlO. Bi po de Marianlla
tomarão pos, e só da Igreja de S. Anna do Sapocahy; mas ao
depois foi re tituida outra vez para São Paulo emthé o tempo
IJl"ezente em que agora a tornarão a puxar por morte elos
dous Bispos, tenelo-se elescuberto ao depois o Arrayal do Ouro
fino, e .ele Cabo Verde que estão muito para cá do Rio Sa-

, pocahy.

32-NARRATIVA DOS ACONTECIlIIENTOS DE SANTA ÁNNA
DO SAPUCAHY, 1765 (* )

No anno de 1735 se descobria a campanha do rio
verde, e foi repartida pelo Ouvidor do Rio das Mortes Cy
priano Jose da Roza, e depois de a repartir chegou ao Rio
Sapucahy, que dista elo Arrayal da Campanha sete leguas; e
no dito Rio fez ponto de divizam entre a Oomarca do Rio
das Mortes e a de S. Paulo. E no anno de 1745, pouco
mais ou menos, mandou o Illmo. e Exmo. Snr. General Dom
Luiz Ma carenhas tomar posse da camp.n do Rio Verde que
dista do Sapucahy para a parte das Geraes sete leguas, pelo
Capitão Bartolomeu Correya Bueno para a governar no poli
tico, e com alçada no Civel e crime. Chegou o dito ª Cam
panha e tomou posse e achando se no mesmo Arraial o Cap.m

(*) Esta 'narrativa parece ser de ]765 endo provavelmente
feita a pedido de II. Luiz Antonio de Souza que a Q'landou registrar
junto com a do Guardam6r de Mogy das Cruzes; porém não a
mandou por copia na collecção de documentos remettida ao Conde
de Oeyras. Mostra completo conhecimento dos factos e docu
mentos da epocha, estando em accordo com estes, menos na a.flir
mação de que nenhum dos habitantes de Santa Alma assignou o
Auto de Thomaz Rubim. Entre as assignatm'as encontram- e as de
Verissimo João de Carvalho (Jntendente), Antonio Jo é da Rocha
(Escrivão), Antonio Luiz da :Motta (Almotacé), João Teixeira l~i

beiro (Almotacé) e Thomaz ]\fartins (Almotacé), sendo estes os lllÚ
cos nomes communs a este Auto e os documentos da Camara de
Mogy das Cruzes. Encuntra-se a versão mineira do mesmos factos
na carta de Gomes Freire (TI 30) e de Luiz Diogo (IX, 3, c).
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MoI' Manoel Garcia de Oliveira e o Juiz Ordinario José ROIz,
da Fonceca não impediram a po~se nem fizeram operação
al'fuma, ma deram parte ao Dr. Ouvidor da Comarca Jose
Antonio Callado, o qual se poz a caminho e chegou ao dito
Anayal e mandou logo pelo E crivão notificar ao dito Bar
tolomeu Correya para que dentro em duas horas despejasse
a sua Comarca, e se puzesse da outra parte do Rio Sapucahy,
dLtricto seu, pena de que o não fazendo logo se proceder a
prizão: pedio o dito Cap.m qne queria sahir de noyte, o que
assim fez, pondo se da parte de ca do dito Rio, onde domi
nou algum tempo, e ficou tudo no mesmo ser: e depois de
passar algum tempo, se descobria hUlD carrego da parte de
ca do Sapucahy, e se deo ao manifesto ao Guardamor da
Camp.n como mais viziJlho para o repartir, como se repartio.
Passou mais algum tempo, e neste entrou Francisco Miz.
Lustoza para o mato, e descobrio dous corregos e os deo ao
manifesto ao Illmo. Snl'. D. Luiz Mascarenhas, e logo o dito
Snl'. lhe mandou pas ar provizão de Guardamor para os re
partiJ' ao povo, como assim fez, e achando se o dito Guarda
mar com o povo trabalhando chegou a certeza de que vinha
a Camara do Rio da Mortes encorporada para tomarem posse
daquelle continente, e com effeyto chegaram ao balTanco do
rio Sapucahy, e chamarão ao dito Guardamor Lustoza, que
da parte dEI Rey lhe mandasse canoa para passarem para
administrar justiça naquelle Continente, e logo lhes re pon
deo o dito que nam lhes mandava dar passagem, e lhes re
quereo da parte d'El-Rey, e tlo Exlilo. Seu General o nam
perturba em do Real erviço em que se achava: houveram
disputas de huma e outra parte, e o dito Lustoza junto com
o povo nam consentiram que os Camaristas tomassem posse
alguma, e se recolheram logo ao dito Arrayal, e deram conta
ao seu General Gomes Freyre de Andrada, e vendo se o tal
Lustoza neste aperto deu conta ao Exmo. Snl'. D. Luiz Mas
carenhas, e logo o dito Senhor agradecendo ao dito Lustoza
o que havia obrado a favor daquella Capitania lhe ordenou,
dizendo: Ordeno lhe, se tornarem a perturbar ao Povo da
minha Oapitania, ou sejão Officiaes ela Camara, ou l\1inistros
ou Officiaes de l\i[ilicia, o fará a todo custo prender} reme
ter mos a esta Cidade com toda a Segurança.

Estiveram quietos dous mezes pouco mais ou menos, e
nam podendo conseguir o seu intento mandaram bastantes
Officiaes de Carpinteyro á margem do rio fazerem muitas ca
noas para a força de armas e com bastante gente passarem
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n outra parte do rio a prender o dito 1ustoza. a im que as
canoas estiveram quasi feita, lhe. mandou hum golpe ele
aente, e lhes fizeram em pedaços. '\ endo o. Oamaristas que
nam podiam conseguir o seu intento, deram conta ao seu Ge
neral, o qual lhes determinou, dessem conta ao Exmo. nr.
D. 1uiz Mascarenhas, e do que elle determinasse, por isso
estivessem, e no fluI de sete mezes que ta.nto levou e ta
desordem, se rezolveram os Camari tas a dar a dita conta
por proprio, e lhes respondeo, que ja parecia ambiçãm de or
denada e quererem entrar com pa sos lento.' pela. Oapitania
de S. Paulo, e outra. palavra' reprehcnsiva . Do que re
sultou recolherem e os ditos as suas caza. ficando o dito
1ustoza governando aquelle Continente pacificamente. Pas
sacIo algum tempo foy servido S. 1\~ag.e que Ds. Gde. mandar
recolher ao Exmo. Snr. D. 1uiz Mascarenhas á Oorte, e fi
cando governando a dita Oapitania o dito Gomes Freire de
Andrada, e nam tardou muito tempo, que não despedisse
uma ordem, em qne mandou apear ao dito 1ustoza de todos
os cargos que occupava, e mandou por escrita ao Dr. Ouvi
dor Thomaz Ruby de Barros, em que lhe ordenava. Rira
Vmce. Sr. Dr. Ouvidor pelo caminho velho, e chegando ao
alto da Mantiqueira achará hum marco, que erve de divizam
das Oapitanias, e botará o rumo, nam me lembro o que mais
dizia. Sahio o dito Ouvidor do Rio das Mortes, e veyo pelo
caminho velho, e assim que chegou a encruzilhada de Manoel
Dessa, e ficando lhe o dito marco muitas leguas para adiante
tomou o caminho do Arrayal da Oampanha, nam indo onde
estava a ordem, digo ónde estava o marco, segundo a ordem
do General e assim que chegou ao dito Arrayal mandou cha
mar ao dito 1ustoza para que lhe viesse fallar, pois era con
veniente ao Real serviço. Veyo falar lhe com 60 homens
armados, e assim que chegou a sua prezença, o apeou de
todos o cargos que estava occupando, e lhe pedio o aCO\11
panasse a fazer aquellas divizoens, e que lhe promettia, em
chegando as Minas Geraes alcançar lhe novas provizoens do
General, o que elle tudo recuzou, e nada quiz aceytar, e se
despedio para o Arrayal ele S. Anna, e no dia seguinte panio
o dito Ouvidor para o Rio Sapucahy, e passando a outra
parte do rio ainda achou bastante repugnal1cia no Povo, e de
tal sorte que chegou ao Arrayal tIe S. Anna, e tomou posse
com os que na sua comitiva levava, sem nenhum mais querer
assinar. Este Arrayal fica para do dito rio Sapucahy quatro
leguas Deste Arrayal mandou o dito Ouvidor pôr o marco
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no morro do Lopo, que fica ao pe de S. J oam de Atybaya e
se recolheo a sua Comarca. Ao dito Arrayal veyo, ou foy a
Camara de Moay das Cruzes algumas vezes fazer actos pos
seçorios. E tudo isto que eu prezenceey naquell.e tempo, tam
bem prezencou o Guardamor \ eri simo J oam de Carvalho,
que se acha boje regenrlo o Povo do novo Descoberto Cabo
verde por ordem do Genernl das Gentes: e o dito Guarda
moI' neste tempo servia de Intendente, e cobrava a Real Ca
ritaçam e o mesmo Lustoza que se acha em Curitiba, me
parece, inda con ervará as determinaçoens que por escrita lbe
enviava o Exmo. Snr. D. Luiz Mascarenhas: e no Arrayal das
1\'1inas do dito Cabo "'\ erde, e no de S. Anna do Sapucahy, e
na Campanha do Rio Verde se acham muitas pessoas que
podem asseverar o me 1110 que eu cleclaro.-.I:q1tacio ilh. Pi
menta.

33-CARTA DE SE8MARIA DA FAZENDA DE Pouzo ALEGRE

1762-1771 (*)

D. José por graça de Deos Rey de Portugal e dos Al
garves de aquem e de alem Mar em Africa, Senhor de Guine
e ela Conquista Navegação Comercio de Ethiopia, Arabia, Per
sia e ela Inclia, etc. Faço saber aos que esta minha Carta de
Confirmação de Sesmaria virem que por parte de Claudio
Furquim de Almeida me' foi apresentada outra jJassada em
nome do Conde de BobadelJa Governador e Capitão General
que foi das Capitanias elas lina Geraes e Rio de Janeiro da
qual o theor he o seguinte. Gomes Freire de Andrada Conde
de Bobadella Comendador da Ordem elo Christo do Con elho
de S. Mage. M.nl de Campo, General dos seos Exercitas. Gov.
e Cap. Gen. das Capitanias d~ Minas Geraes e Rio de Ja
neiro, Gov. do Tribunal da Relação da mesma Cidade, etc.
Faço saber aos que esta minha Carta de Sesmaria virem que
atendendo a lUe representar por sua petição-Claudio Fur-

(*) O nome desta fazenda é ainda conservado no da povoa
ção de Pouzo Alegre na estrada que liga as cidades de Bragança e
Jaguary distante cerca de uma legna desta ultima e cerca de 3 1/2
leguas (para o lado Mineil'o) do forro do Lopo.
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quim de Almeida mórador e ciLladão da Cidade de . Paulo
que elle Sup. tinha estábelecido bua Fazenda de Gado Vacum
e creaçoens de eguas p.m a paragem e Sertão chama lo Pouzo
Allegre que confinava de hua banda com o MOITa do Lopo e
da outra com os campos lo Ribeirão fundo que comprehendia
as vargens e campestres e o Ribeirão Camandocaya-aonde se
achava estabelecido a dita Fazenda havia quatro para cinco
annos naquelle Sertão sem opozição de pessoa alguma nem
senhorio e distava desta Cidade dezeseis legua pouco mai ou
menos, e porque lhe fazia precizo titulas para con ervar e fa
bricar a llJesma fazenda por se acharem devolutos os ditos
campestres, pediudQ me lhe fizesse a concessão de duas leauas
em quadra dos preditos campestres do Ribeirão Comandocaya
fazendo Pião no Ribeirão das Arêas anele faz huma Cachoeira
Grande para huma e outra parte com matos de meya legua
............. sustentação com ordens de
S. Magestade Reo}O que fez mandar a Ca-
mara da Cidade de S. Paulo a quem e não oferece duvida,
nem ao Provedor da Fazenda Real da Vilia de Santo a qnem
se deo vista, Hey por bem dar de sesmaria em nome de Sua
Magestade eru virtude da ordem do dito S111'. de quinze de
Junho de 1711 ao dito Claudio Furquim de Almeid::-. duas le
guas de terra em quadra na parte acima declarada e com a
confrontaçoens expressadas e sem prejuizo de terceiro ou do
Direito que alguma pessoa a ellas tenha, com declaração que
as cultivara e mandara confirmar esta minha Carta por S.
Mage. dentro de dous annos, e não o fazendo se lhe dene
gara mais tempo e antes de tomar posse dellas se fara medir
e demarcar judicialmente sendo para este effeito notificado as
pessoas com quem confrontar, e sera obrigado a fazer os ca
minhos de eua testada com pontes e e tivas Olwe necessario
forem, e descobrindo se nella rio caudalozo que necessita de
barca para se atravessar ficara reservada de huma das mar
gens delle meya legua de terra em quadra para comodidade
publica, e nesta data nam podera suceder em tempo algum
pessoa eclesiastica, ou Religião, e sucedendo sera com o en
cargo de pagar dizimas e outro qualquer que Sua Magistade
impozeÍ' de novo, e não o fazendo se poderá dar a quem o
denunciar como tambem sendo o dito S111'. servido mandar no
Districto della alguma villa o poderá fazer ficando .
(seguem mais oito linhas 1'ndecifraveis que se 1'efel'em a minas
de OUTO q'ue se vie1'em a àescob1'i1' e ao deferimento do 1'eque-
1"Únento do supplicante) .
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Furquim ele Almeida da referida tenas na forma declarada
acillw: E por firmeza de tudo 11Ie mandcy passar a prezente
por mim a irrllada e ellada COIfI o inete de minhas Armas
que e cumprirá inteiramente como nella se contem registran
dose nos livros desta Secretaria do Governo e mais partes
a que tocar e se pa sou por duas vias. Dada nesta cidade
ue ão ebastião elo Rio de .Janeiro - Jozé Pereira Leão a
fez aos nove de Novembro de mil setecentos e secenta e dous
--O ecretario do Governo Antonio da Rocha Machado a
fez e creyer.-Conde de Bobadella.-Pedindome o dito Claudio
Forquill1 de Almeida, que porquanto o obredito Governador
e Capitão General que foi da Capitania de l\linas Geraes e
Rio de Janeiro lhe dera em nH~o nome a referida terra no
Citio mencionarlo na Carta nesta inserta fos~e servido man
<larlha confirmar, e endo vi to o eo requerimento e o que
ohre elle re ponderão os Procuradores eleminha fazenda e

Coroa: II y por 1em fazerlhe mercê (Ie Iheconfirmar (como
por e ta connrmo) a dita tre lerTua de terra de cumprido
e huma do largo, continuadas e nào intelTuptas na paragem
e sertão chamado «Pouzo alelYre.» dentro da confrontaçoens
e debaixo <Ia me mas clauzula expre.. <tda na Carta nesta
incorporada com e condiçoen , que dispoem a ley. Pelo
que ordeJIO ao Ilr. Capitão General da Capitania de S. Paulo
c lIIais Mini tros a quem tocar, cumpram e guardem esta
carta tle sesularia e a fação cumprir tão inteiramente como
nella se contem sem duvida .
'eguclIl-se 6 linha indeeiti'areis que e referem ao pagamento
de elto, a ignaiuJ'Cls) 1'egistros, etc.

EI Rey com guarda- O 'ecretario Joaquim Miguel Lo
pes de Lavre a fes escrever-Pedro José Correa a fez-

Ulnpra e como ua lage tade manda e registesse nos li
vro da Secretaria de te G0yernO e mais partes a que tocar.
-São Paulo 23 de Agosto ele 1771.-D. Luiz Antonio de
Souza.
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III

EXTINCÇÃO DE QULOIMBOS (*)

l-CARTA DO VICE REI, CONDE DA CUNHA AO GOVERNADOR

DE MINAS GERAES, 1764

Iltmo. e Exmo. Sn1".-Vendo a conta que V. Ex. me dá,
e que traz data de 18 de Abril sobre o empenho com que o
Ouvidor da Cômarca de São Paulo, e Povos da sua jurisdição
animados por este Ministro, procurào llzurpar a do Rio das
Mortes, que pertence a esse Governo, os descubertos do
Campo grande, e a Campanha cIo Rio Verde, escrevi ao dito
lVIinistro a carta incluza; nella verá V. Ex. a UI tnha rezolução
que espero se observe em quanto S. Magestade não mandar
o contrario. Deus guarde a V.' Ex. lIlUitos annos. Rio de
Janeiro a vinte e quatro de Mayo de !Oil setecentos sessenta
e quatro.-Conde Vice Rey.-S1t1". LuÍ'X. D1;OgO Lobo da Siltva.

2-CARTA DO VICE REY CONDE DA CUNHA AO OUVIDOR DE

SÃO PAULO, 1764

Por I'eprczentação que me faz o Governador, e Capitão
General das Minas Geraes, venho a saber que Vmcê., e os
Povos da jUJ'isdição de São Paulo proclll'ào uzurpar a do Rio
das Mortes, e aquelle Governo os descubertos do Campo

(*) Os documentos dei:lte capitulo forem registrados em São
Paulo em seguida a carta de 14 de Outubro de 1765 do Governa
dor de ]~'1inas Gemes, Luiz Diogo Lobo da Silva, e parecem ter sido
remettidos por este para jnsti Acar a sua posse dos districtos ao sul
do Rio Grande e Sapucahy. E' para notar que todas as localidades
mencionadas se acham ao norte do Rio Grande ou entre este e o
Rio Sapucahy.

Há tuna referencia paulist<'l. á extincção de quilombos no do
cumento IV, 3. não estando claro se esta refere á estradd. se aberta
pelos Mineiros ou a uma outra expeclição feit<'l. pelos Paulistas.
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grande, (*) feito a expenças dns Camaras daqnella Capitania
da Mina G:eraes, com ri 'co) e trabalho de seus habitadores,

indu tria dos enerae lia mesma Capitania, tendo estes a
certeza de pertencer o dito terreno, e demarcação do eo Go
verno' o que me parece e faz iodubitavel pelo comprovarem
não Ó as retferidas circun tancias mas tam hem documentos
oricrinae que a mesma reprezentação me vierão incluzo~.

DeUe. e \ê e tal' o dito descuberto do Campo grande
dentro da demarcação que o Snr. Conde de Bobadella man
dara praticar por Thomaz Ruby, e dar este pos e aCamara
lIe . João por contigua ao seu termo, conferila aCamara
Ecclesia tica no E piritual' e meyos com que não só a dita

amara de . João, lIlas todas a mai contribuirão para e
fazer a referida conqui ta e limpala dos negros 1110cambados,
que embaraçavam habitar- e, ou ser de alguma utilidade
aquelle Governo) e ao de S. Paulo: não se interessando a
Camara da dita Comarca de ão Paulo, nem o seus habita
dores, para rebaterem os insulto) que cometião os referidos
negro, nem lembrando-se para o castigo dos que sentião
quando se extendião no corsos que se praticavão; e vejo que
logo) que faleceo o (lito Senhor Conde de Bobadella' levados
esses Povos da Comarca de São Paulo da noticia de haver
no dito descuberto mais de trinta leguas no mesmo Paíz que
prometem algnma utilidades querem arrojar- e violentamente
a po se delle, sem embargo de ficar dentro ela demarcação do
Governo de Minas Geraes.

E porque não he justo. que Vmcê, e esses Povos sem
jurisdição alguma queirão embaraçar ao Governo de liDas a
legitimidade da po ,e em que os pôs o dito Senhor Conde,
a im pelo con ideravel prejllizo que se egue não ó ao
Povos, mas aos Reaes interes es e escandalozo extravio de
ouro que se e tá fazendo pelo dito descuberto para S. Paulo
em que senão deixa de comprehender o da Campanha do Rio
Verde) em a qual me consta que os Povos, e conductores de

(*) Os mappa recentes do e tado de Minas Gerae (Gerber,
L 61, CIU'oc1catt de á, 1 93) figuram um "'-rraial ~armo do Campo
Grande na r giã entre o rio Grande e i::lapncahy que se pode
11'esllll1ir er o di tricto aqui mencionado. Confirma e te modo de
ver a ligar:ão no documento anterior com a CampanJ1c'l. elo Rio Verde
que lhe fiea ao leste na me ma ling'ua de terra entre os dois rios e
ainda mais o documento eguillte que colloca a região acima da
barra do Sapucahy.
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São Paulo já tiverão a liberdade de porem fogo a hum Ite
gi to e de atropelarem a guarda na idéa de con enarem em
01..> taculo o dito l'aiz para giro do contrabando do referido
genero, e diamantes, sem rer.eyo do castigo, além do ouro em
pó, e moeda do mesmo que e tão entertendo, e he tão rui
nozo a ley no destricto de Minas como Vmcê. não io'nora,

E porque a mim (como Vice Rey de te Estado, e Go
vernador da Capitauia de São Paulo) me perteuce o remediar
estas desordens: Onleno a Ymcê. que tenha entendido que
os terrenos do Campo grande, e Campanha do Rio Verde,
pertencem a jurisdição do Senhor Governador das Minas Ce
raes, e que ao guarda mar dellas pertence tãobem a reparti
ção das terras dos ditos terrenos; para que nem Vmcê" nem
pessoa alguma da Comarca de São Paulo se embaracem na
dita jurisdição, e para que estes se possão utilizar das rique
zas que nos mesmos campos honverem tenho ordenado ao
dito Guarda môr qne não duvide na repartição das .referidas
terras o dar-lhas com aquella ju tiça, e igualdade como tem
de o fazer, não só aos habitadores de Minas geraes, mas
tãobem aos filhos de Portugal, porque estas utilidades devem
ser côm uas ao vassalos d'EI Rey Nosso Senhor.

E espero que nesta conf,ormidane Vmcê. se regule, e
faça conter os Povos para que daqui em diante não alterem
o socego em que devem estar, e não faltem a o1..>ediencia que
devem ter ao que lhe ordeno.

Deos Guarde a Vmcê. muitos annos. Rio a vinte e qua
tro de Mayo de mil setecen tos sessen ta e quatro - Conele V/ce
Rey-Snr. Ouvidor da Comarca de São Paulo.

3-AuTO DE POSSE DO SERTÃO DO

CAMPO GRANDE, 1759

Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo
de mil setecentos e cincoenta e nove annos em o primeiro
de Novembro do dito anno em o Quilombo do Creça, (*) a

(*) Este nome não figura nos mappas modernos. Os de
Gerber e Chrockatt de Sá dão o arraial de Aguape I:lobre um
afluente do Rio Grande acima da barra do Sapucahy.
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onde eu Escrivão llO diante nomeado vim com o Reverendo
Padre João COl'l'ea de Mello Capellão da Expedição dos Qui
lombo e \ igario da vara das conquistas, e Certão do Call1po
grande, e Rio grande abayxo, e desde o de agoapé até a
barra de ~;apucahy e endo ahy diante da testemunha ao
diante a ignada , tOIllOU o Reverendo "\ igm io da vara po e
judicial e actual por comi ão e Ordem do Exmo. e Rvmo.
Snr. Bi po da cidade de Marianna,' de todas aquellas conquis
ta e terra vertente a ella ; e suas adjacentes, por perten
cerem ao mesmo Bi pado, e 100'0, e nos mai dia fez o dito
Reverendo Vigario acto Parochiaes em virtude das Orden
do dito Senhor Bispo, que para tudo trazia, dizendo Mi a.
e acllllinistrando os acramentos da Igreja, cuja posse tomou
o Reverendo ViO'ario da vara, mança e pacificamente sem
contradição de pe oa alguma' e para de tudo constar, man
dou fazer e te auto de po se, em que a ignou, endo a tudo
testemunllas prE'zentes o Comandante da dita Expedição Bar
tholomeu Bueno do Prado, e o Oapitão Francisco Luiz de
Oliveira. Marçal de Lemo de Oliveira, que todos a ignarão
com o dito Reverendo Vigario da vara, e En Manoel Car
neiro Ba to que o escrevi e a signei.-l1Eanoel C'arnei1'o Ba tu
O Padre João C01'1'ea de lI{ello O Comanda1lte Ba1·tholo1ne1G
Buc/lo do Prado, .Jlar('al de Le/llo' de Oli7J~ira.

-.I: - \.UTO DE POSSE DOS QUILOMBOS DAS SERRAS DE

MARCILA, CANASTRA, ETC. 1759

Anno do Na cimento de Nosso Senhor Jezus Cristo de
mil etecentos cincoenta e nove annos, em o primt:iro de e
tembro <10 <1ito anno em o quilombo da Parnahiba, e Enday,
e Balllboi, (*) Sena de Marcela, e Canastra aonde eu Escri-

(*) Deste nomes s6 o de Bambny figma nos mappa mo
derno. Aeha- e situa 10 ao oe te de . ];'ranci o na região da

elTa da CLlnn tl':l. Pol -se pr "nrnir qne tepoi. de YaITer o di,
tricto las Serra da Canastra e Jlt1arcela ao oeste de '. Franci co e
ao norte do Rio Grande, a expedkão pa 'on este ultimo rio abaixo
da barra do Sapncahy para atacar de retagnarda o. quilornbo. do
Sertão de ampo :rrande. A sim teremos a expliC<'1\'ão da referencia
do documento IV, 3 caso que a estrada referida fo se <los Mineiro.
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vão ao diante nomeado vim com o Reverendo Padre João
Correa de Mello Capellão lIa Expedição dos Quilombos, e vi
gario da vara tIa couquistas tIo certão do Campo grande; c
sendo ahy diante das testemunhas ao diante nomeada, e
assignadas tomou o dito Reverendo Vigario tIa vara pos e
judicial, e actual por comi ão, e ordem do Exrno. e Rvmo Sr.
Bispo da cidade de Marianlla de todas aquellas conqui tas, e
terras vertente. a ellas, e suas adjacentes, por pertencerem
ao mesmo Bispado, e logo e nos mai dia fez o dito Reve
rendo Vigario os actos· Pa rochiaes, em virtude das Ordens do
dito Senhor, que para tur10 trazia, tIizendo l\Ii as e admi
nistl:ando os Sacramentos da Igreja, cuja poso e tomou o dito
Reverendo Vigal'io mallça e pacificamente em contradição de
pessoa alguma, e para de tudo constar, mandou fazer este
auto de posse em que a ignolr sendo a tu lo te telllunhas
prezentes o Comandante da dita Expedição Bartho10meu
Bueno do Prado, o Capitão Frauci. co Luiz de Oliveira e
Marçal Lemos de Oliveira que todos assignarão com o dito
Reverendo' Vigario, e eu 1anoe1 Carneiro Basto que o es
crevy.-João C01Teet dC' A1eUo, O Conlandante Barlliolome1l
Bueno do Prado] JliJanoel Carneiro Basto, Francisco Luiv de
Ot-iveiJra, 1I1ar-çal de Lemos de O/ú:eim.
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IV

QUESTÃO DOS DISTRICTOS DE JACUHY,
CABO VERDE, ETC.

l-AuTO DE POSSE DO SERTÃO DO RIO S. JOÃo
(DE JACUHY) 1755

Anno do a 'cimento de o o enbor Jesu Chri to de
mil. etecel1tos cincoenta e cinco annos aos sete dias do mez
de Outubro do dito anno ne te Certão do Rio Grande para
gem cbamada BORDA DO lIIATTO desc!lberto de Pedro Frauco
Quaresma de Mina ele Ouro em o qual anela elle dito em
deligencia de De cuberto de Ouro em cuja paragem e achava
pre ente o Juiz de Orfãos «trienal» Martinho da Silva Prado
com comis ão do Senhor Doutor Ouvidor Geral e Corregedor
ela Comarca de S. Paulo, Intendente rle Ouro, Superintendente
da terra Mineraes da me ma Comarca João de Souza Fil
gueira commigo e crivão do seu cargo ao diante nomeado, e
sendo ahy tãobelll prezente João Monteiro das Neves, Procu
rador do Conselho da Villa de Jundiahy em virtude rio man
dado retro do dito Senhor Doutor Ouvidor Geral foi reque
rido ao dito Juiz que em ,nome da Camara da dita Villa vinba
tomar po se de todo o Certão onde anda Pedro Franco Qua
re ma em deligencia de descubrir ouro a saber :-do Rio de
São João que faz barra no dito Rio grande, e por elle acima
té onde finalizar o dito Pedro Franco com a sua deligencia,
e tãobem de todo o Certão além do dito Rio S. João até o
Rio de Sapocahy da Campanhas de Itajubá, e por elle acima
até onde se reparte o districto elas mesmas Campanhas) e
sendo ouvido pelo dito Juiz o eu requerimento por bem da
Caloara e elo mandado elo dito Seuhor Doutor Ouvidor Geral
por um rapaz ladino que fez as vezes ele Porteiro foi man
darlo a po se que requeria o dito Procurador e satisfazendo
este di se tres vezes:-PosSE JUDIGIAL, POSSE REAL E Po SE
ACTUAL TOMADA POR MANDADO DA JUSTIÇA NESTA PARAGEM
DO MATO AO PÉ DO RIO GRANDE E RIO DE SÃO JOÃO E
SUAS VERTENTES DADA A CAMARA DA ",ILLA DE JUNDIAHY
A REQUERIlIIENTO DO DITO PROCURADOR' HA AQUI QUElII
CONTRA ESTA POSSE SE OPPONHA?» E apregoando tres ve
zes asim na forma da ley de que dou minha fé) ao que asis-
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tirão por testemunha os abayxo nomeados e a. ignados, man
dou o dito Juiz cavar terra e' cortar Ramos, e botar terra e
agoa para o ar. ao que sati fazendo tudo o dito ra1)az por
nome Manoel e por não haver quem se oppoze se houve o
dito Juiz e ta po e por tomada do sobredito lugar, Rio de
S. João Mato Uros. o e toda as suas vertentes judicialmente
e ná me ma p<'lragem por e achar ahy o mai. concur o de
gente e requerilllento do dito Procurador houve por ratificada
a posse antiga tom::lda pela Camara daquella VilIa até o Rio
grande e todo o mai' Certão por elle abayxo, e por elle
acima já antigamente tomada pela me. ma Camara, e que
outrosim sendo Ilecessario nova 10 e de novo a tomava na
forma sobredita. como com etl'eito a tomou, e o dito. Juiz a
houve por tomarIa a refJuerimento do dito Procurador endo
a tudo presentes por testemunhas Francisco VieIra da Co ta
-José Bueno de Morae.·-Thimothio dos Reys de Araujo
José de Camargo Leme-ManoeI Vieira da 1\Iaya-Caetano
José e Cota-Manoel rle Siqueira Gil-Antonio Joé da
Motta-Belcbior .... da Fronteira, que todos a ignarão com
o dito Juiz e Procura 101' do Con. elho e eu Jo é do Rego e
Almeida e crivão de Orfãos com comissão do dito Senhor
Ouvidor Geral e Corregedor ela Comarca, Superintendente da
terras Mineraes, Intendente do Ouro, que o escrevy e asigney.
-José do Rego de Alllleida-J11m·tinho da itra Prado-João
1J!1ontei1"o das t\ el es --il1anoet Viei'm da ~1alJa- Caetano José
e Costa-José Blleno de lJ1oraes-F'ral/c/ co Vieira da Co ta
-.LlIanoet ele Siqueim G-il-'l7zimotheo elos Reys A1'a/ly'0.

2 -AUTO DE POSSE DE CONCEIÇÃO DO RIO GRANDE, 1755

Ignacio Pae de Oliveira Presbytero do Habito de São
Pedro, Certefico eUI como aos fJuatro dia do mez de l\Iarço
de mil setecento C'incoellta e cinco annos ne te De. cuberto e
AlTayal de No '"a enli()ra da COIl eiçaul do Rio Grande (*)
fui vindo com huma Portaria do EXH1o, e Rv 111 O. Sr. Bispo
deste Bispado da Cidade de S. Paulo para no me mo Descll-

(*) Este nome .não apparece nos mappas mocle1'l1os.
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berto servir a ocupação de Capellão Curado e delle tomar
po e, erigir altar )1ortatil, em razão de te dito De cuberto e
Arrayal ,e achar dentro do territorio que signala o MOTU

PROPRIO de S. anti(lade ao dito Bispado: e logo perante as
te temunha abayxo nomeada e a ignada . a ellas e a todas
amai pe soa moradoras (lo me.l1Io de. c111Jerto admoestey,
que em nome d Exmo. e Rvmo. Sr. Bi po do dito Bispado
yinha tomar po.. e e com effeito levantei altar Portatil e
tomei a dita])o e de então para a todo o . empre do dito
De coberto, e Arrayal do Rio Grande e o me mo de cõmum
consentimemto do dito moradores nomeey por tulelar Ora
go a en hora da Concei ão e locro declarei tãobem a elle
dito a obri<ração em que ficavão de obedecer ao ExlU. e
RVlllo. r. Bi po e nelle a mim e a todo os mai Capellães
Curado on", igari05 que de mandado do me mo Sr. viessem
a uceder-me a Parochiar, e admini trar-Ihes os acramentos
da Igreja e dar lhe pa to E piritual Ú~ licitis ei hone ·ti. no
que acordemeute se ugeitarão e pre tarão o1Jeelrencia e ele
como levantey altar portatil e tomey dita pos e do Descu
berto e Arraral )lor parte do me mo EXl11o. e Rvmo. nr. e
ele como foi recebida por Padroeira do Altar erecto a Senhora
da onceição e dd 0111 eifeito a tudo e ugeitarâo dito mo
radore e )lre tarão obediencia a a. Exa. Rvma. dezol rifTuei
a todo os a i tente. e aquelles que para o (lito De cuberto
C]uiz rão vir, pa o a prezente que juro in rabo rtcerdoiis e
me a ignei com a t. t 11lunha en'uinte :-0 Capitão Pedro
Franco OU3re ma, e apitão Franri co Vieira da 00 ta, Ma
noeI de iqueira Gil. o apitão .Januario de odoy Moreira,
ian el Ferr ira Dia, Belchior Cartlozo Fontoura. alvador

de iqueira 'iI, Jo é d amarcro Leme, o apitão Jo é Leme
da ilva e o Alfere Domingo Leme qne e achavão prezen
te -D sruberto de Ko a en110ra da Conceição do Rio
Grande dia, me7. e anno IIt IIjJrrt.-lgl/acio Pae' de Oliveim
-Pedro Franco Q//aresIllCl-Fml/ci co rieira da Co.la-J1Ia
lIml de iqll ira Gil-José de Call1ar,go L me-Belchior Car
do·o Ji'onloÍlra- rtlmilor de 'iqueim Gil-.Manoel Ferreira
Gil--Domingo. Le/lle da ilra-Jo é LelJle da 1·lm.



- 66-

3-AuTO DE POSSE DE DESEMBOQUE, ETC. 1761

Aos vinte e quatro dias do mez de Setembro de mil
setecentos e sesenta e hum annos, no sertão do llio Grande,
bispado de S. Paulo, a que serve de demarcação ou termo
dividente o mesmo Rio Grande, e na margells d'elle da parte
do Poente, fronteira ao sol, que nasce das Gemes, junto da
picada, que fizerão as companhias militares, que vierão con
quistar os negros fugidos do dito sertão e do Campo Grande,
ahi na dita paragem (estando o povo junto) apresentou o pa
dre Marcos Freire de Carvalho hUllIa ordem do Excellentis
simo Senhor Bispo de S. Paulo, D. 1"1'. Antonio da Madre de
Deos, em que lhe ordenava, que como seu delegado e vice
gerente tomasse pos e actual e pessoal dos novos descuber
tos de ouro, que no dito sertão do Rio Grande se tinha feito,
ou em diante se fizessem, por estarem todos dentro nos limi
tes da jurisdicção do dito Sr. Bispo, conforme o motu pro
prio do Santissimo Padre Benedicto Decimo Quarto, ex-vi da
qual ordem aposse ou elle oito padre os de cubertos chama
dos o Desemboque, Ribeirão de Santa Anna, Carrego Rico
Ribeirão das Almas, e Ribeirão Grande, vertentes do Rio de
S. João, e para haver de apossear este dos Macieis, como
tambem o Ribeirão do Pinheiro, que faz barra no apucahy,
cujo Sapucahy faz barra no Rio Grande, que tudo fica dentro
no mesmo bispado, como declararão os moradores da mesma
paragem, que se achárão no acto da pos e, e para apo sear
tambem o mesmo Rio de S. João, a que os Bandeirante. das
Geraes puzerão o nome de Jacuhy. Na diLa paragem do Rio
Grande acima mencionado leo em voz alta e intelligente ao
povo presente a ordem do dito Senhor Bispo de S. Paulo, e
depois de lida mandou a hu 111 pardo seu escravo, por nome
Manoel dos Santos, apregoar se havia alguma pe soa que pu
zesse duvida, ou se oppuzesse á dita pos e, que queria to
mar, e não havendo quem a encontrasse procedeo ene dito
padre aos actos p,ossessorios seguintes. Mandou arvorar o Es
tandarte Real da Santa Cruz, e revestido de Estola e sobre
peliz (depois de benzer agoa) proseguio com buma pratica
expondo as palavras do texto- «Ecce Crucem Domini» -e de
clarando alguns mysterios cl'este sagrado lenho, mostrou em
como os membros da militante Igreja em todas as suas em
prezas se devião valer d'este inexpugnavel baluarte, para
triumpbar de tres inimigos que temos á barba, e incessantes
nos fazem bataria, forcejando por resistir-lhes, como valoro-
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sos soldados da milicia de Ohristo para pela mystica Oruz dos
trabalhos e mortificaçõe subir a eterno ele canço, e morgado
Lia gloria que pelo Redemptor e Libertador das Almas, na
Santa Oruz no foi ganha(lo' e concluido a sim a pratica
(tendo já mandado levantar Altar) continuou o Santo 8acri
ficio da Missa. em cuja e. tação explicou as palavras do Evan
gelio-«Homo quidem erat dives qui habebat vilicum unum,
etc.»,-declarando segundo a exposição elos Doutores, que
cada hum he feitor de ua alma, cuja feitoria se reduz a tres
orden ele bens, que vem a ser da natureza, e os chamados
da Fortuna, e os da Graça. e explicando quaes erão huns, e
quae outro, mo trou que todos e devião empregar em be
neplacito, lucro, e approvação do Senhor que os dá, e não
em luxos ou em \aidades uperflua dú IIlundo, etc. e con
cluida as im a pratica e mi a elegeo elle elito paelre por es
crivão d e te acto de pos e a mim, Mathias de Sou a Mursa,
o qual bem e fielmente e (;revi e lavrei conforme por elle me
foi dictado, e declarou em que era o eu intento conformar- e
em tudo om a li posiçõe de Direito Ordeuações do Reino
e Reaes Determinações de 'ua Magertade Fideli ima, e ex
1l0rtou em sua pratica o povo recônhece em por proprio e
legitimo Pa tor ao Excellenti imo e Reverendis imo Senhor
BISpo de . Paulo não só d e te continente, mas dos mais
incertos nos limite da juri dicção do elito Senhor, dentro da
circumferencia que gira o Rio Granele, com quem e une o
Sapucahy da Oampanha, e que por ora devia dar obediencia
ao Reverendo "\ ioario encommendarlo de 10 0 i-gua SÚ, com
cuja licença os viera de obrirrar do preceitos quaresmaes no
anno pre ente de mil etecento e se enta e hum, a quem fi
cavão devendo p\lgar o ordenado emquanto Sua Excellencia
Reverendi ima não elava mui opportuna providencia, que
reservava para mai firme estabelecimento elo novos habita
dores, e d'e ta forma húuve o dito parIre por concluido este
acto de pos e que a ignou com as mai~ pe ~oa que sabião
escrever, e se achavão presentes. E eu Mathias de Souza
MuI' a, que o fiz e escrevi, era ut upra.
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4-AuTO DE POSSE DE RIBEIRÃO DE SÃO PEDRO DE AL
CANTARA E ALMAS, ] 761

Anno do Nascimento de No. so Senhor Jezu Chri to de
mil setecentos e sessenta e hum an110 no tre~ dia do mez
de Outubro na paragem challlacla o RIBEIRÃO DE S. PEDRO
DE ALCANTARA E ALMAS, termo da' illa de Jundiahy. Co
marca da Cidade -de S. Paulo, onde o Guardalllór Int rino
Manoel Roiz de Aro. Belem por Provimento ele quatorze dO.lllez
de Setembro do d.ito anno do Doutor Superintendente que tão
bem serve e Guardomór João de ouza Filgueiras ajunto cõ
migo escrivão interino abaj'xo nomeado e endo ahy prezen
te Capitão Pedro Franco Quare ma o apitào Jo é de 'i
queira Gil, Pedro Lourenço de Lima, o Capitão 1\lanoel Fer
reira da Silva, Manoel de Siqueira Gil e o mai Povo a ig
nado que se achavão no dito Di tricto logo o dito Guarda
mór Interino 1'1anoe) Roiz de Aro. Belem tOlllon posse sem
contradicção ele pessoa algUllla do dito Ribeirão acima decla
rado, como tãobem de Dou Corregos que nelle dezaIToão
comprehendendo todas as suas vertente ou contravertente
cujo Ribeirão corre do Poente ao Na cente, que vem a . er
do Rio chamado S. JOâ{), !Jue bum e outro tem confronta
ções com o Rio Pardo e apocahy das Campanha, e o
breLlitos Ribeirão e Corrigos fronteão uas cabeceiras que por
introdução se chama MORRO DO CHAPÉO. que este divide as
agoas para o Rio de S. João e Rio PardoJ e de apocahy da
Campanha,.cujas agoa juntas obedecem ao Rio de . João.
que cujo faz barra no Rio grande, e ratificou a po e que já
havião tomado os Officiaas da Call1ara da Villa de Jundiahy
Comarca da Cidade de S. Paulo. comprehendendo ne ta parte
o ribeirão chamado ~ os PINHAES») e os mais que sc tem
Descuberto, que dezagoão no 'obredito Rio de S. João de cu
jo. se deo manife. to, e se fez certo ter ouro ao Superinten
dente da sobredita Camara da Cidade de S. Paulo, mandando
dar Socavões, meter ba,teas tirar terra por G-eronimo de Cillla
que fazia as vezes de Porteiro por falta clelle, deitando terra
e aIToa para o ar gritando COlll clara e inteligi\'cl voz:-
«AGORA SE TOMA E RATEFICA A' POSSE DO RIBEIRÃO DE
PEDRO DE ALCANTARA E ALMAS E OUTROS que fazem bana
no mesmo Ribeirão, juntamente o ribeirão DOS PINHAES e de
sua vertente e cOlltra\'ertelltes, e do Rio chamado S. João, e
tudo o mais de cCltão e terras mineraes que comprehende e te
Districto que parte com as confrontações do De$tl'icto do Rio
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da Mortes, e para firmeza da (lita posse e rateficação della
mandou afincar hum IllarCO d páo cerne com duas testemu
nhas que âo as cunha, que hUllla olha para o Norte e
outra para o ui, e para a todo o tempo con. tal' lavrey este
auto de po e e rateficação della, que a ignou o dito Guar
clalllór e o Porteiro e a. obreditas te tell1unhas acima decla
rada e eu Jerollilllo Di IS Paes e crivão interino que o
escrevy. - O Guardall1ór Interino Jianoei Roi.: de Araujo
Belem. Jeronilllo de Lima Perlro F7'ClllcO Quaresma, Jo é de

iqlleira Gil .Mc(llOel 1J'erreira da ilm, .11Ianoel de Siqueira
Gil, Pedro LO/lrel/('o Lili/a, Domingos Le1IU ela iha, .Mal7oe~

Jlachado Coelho, José (le Call1argo Leme, Salmelo1' ele &
queira Gil, ncw/e Jlartins Leme, José Bueno de Jlomes,
Antonio de Sou a Brito.

5-AuTO DE POSSE DA I3ARRA DO <' APUCAHY, 1762

An no do a cÍlllento de J o o Senhor Jezu Ohri to de
mil etecento e enta e dous aunos, na paraO'em chamada
BARRA DO SAPOCAIIY ao cinco dia elo llIez de FevereirJ do
dito anno, na dita paragelu, e DESCUBERTO DOS l\IACIEIS,
DO RIBEIRO DO PINHEIRO E OONQUISTA em que ..e tem
achado ua mo tra de ouro, toda a ditas parageu dentro
do limites de ta 'omarca de S. Paulo por e acharem
para cá do Rio de apocahy que lhe sene de divizão com a
do Rio da :Morte, aly ~endo pre ente l\Iathia de Oarvalhae
por com missão do dito Senhor Doutor Ouvidor Geral junto
com hum pardo chamado lanoel do antos que faz a -re
ze de Porteiro, manJou apreO'oar que tomava 10 e dos di
to descolJertos ele Ouro e seu ontinente por parte da 00
marca de S. Paulo e que rateficava a em que e tava o certão
que OCUpaYfI o elito de cuberto por e acharem insertes
dentro do termo (leviJente da dita Oomarca que é o Rio Sa
pocaby, e que se houve se alo'uem que tive se juri dição de
c oppôr a dita po se apparcce se, e endo apreO'oado a posse

repetidas vezes com as ceremonia e formalidade e por não
haver pe oa alO'uma qne a lia se oppuze e' a tomava por
parte da dita Oomarca e Sup'erintendencia, cortando ramo
cavando tena e lançando aO'oa para o ar solemnemellte rate
ficando a em que se acbava á annos a Oanitania para divizão
de eu limites e certão de que de tudo para con tal' fiz este
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auto de posse sendo prezentes por testemunhas Jeronimo
Pereira ele Faria Manoel Machado Coelho, Jo, é ele Si(]ueir3,
PilltO Felix Ramo ele anta Martha e o mais que abaixo a iglla
rão, e eu ;Jlanoel Ferro Xaú r de Lacerda e crivão eleito que
o escrevy,-Mathia ele (JaTvalhaes, Jeronimo Pereira de J!à
'I"ia, JJ1.anoel ]/Iachaclo Coelho, José de Siquell'Cl Pinto, Felix
Ramos deSanta lJla1"fha, .F1'anc:isco XaúeT do Santo, JJlanoel
Pinheim, O Alferes Je1'onúno ele Rego Qllintana João ela
SiZ,1'Cl Roi'" Pe1'e:lÚt, João Pereira Ltssa, Antonio Set'erino Dias.

6-AuTO DE POSSE DE SÃO PEDRO DE ALC~~TARA

E ALMAS, 1762

Aos sete dias do mez de Setembro de mil setecentos
sessenta e dous annos neste Districto do Ribeirão chamado
S, PEDRO DOS ALCANTRA E ALMAS, e tãobem dos Pinhae" e
terra firme adjacente onde eu escrivão abayxo asignaclo fui
vindo com o Alcayde da Villa de Jundiahy Caetano Antonio
Rangel por ordem e mandado do Doutor JO"ão de Souza Fil
gueiras, Ouvidor Geral e Superintendente desta comarca de
S. Paulo para effeito de tornar posse do dito Ribeirão, e mais
corrigos terras e Certão a elles adjacentes e sendo ahi de
pois de apregoada a posse pelo dito Alcayde que tãobem fa
zia vezes de Porteiro, tomey posse do dito Ribeirão, cOl'l'igos,
terras e certão e. elles adjacente" cavando tel'l'as, cortando
ramos, e lançando agoa para o ar sem que pessoa alguma
contratli se se, ou se oppuzesse a dita posse que com alto e
intelegi, el pregão se declarou tomada IJor parte da Comarca
de a, Paulo, e Superintendencia da dita Comarca e se publi
cou por parte da mesma Comarca e Superintendencia por va
rias vezes estava tornada, tãobem sem con tradição e pl'ote to
a dita posse, e ratifiquei a tomada Ior esta Cam ara e por
esta Comarca e Superintendencia fiz este termo e auto de
posse que asignei com o dito Alcayde que faz as "ezes de
Porteiro sendo prezentes por testemunhas João da Cunha
Franco, José Roiz, José Xavier Cardozo, }i'rancisco Xavier
Borges, Lucas de Siqueira Franco, que todos asignarão, e eu
Francisco José lJiachado e Vasconcello escrivão da Superin
tenclencia que o escrevy e asigney,-Francisco José .l1iachado
e Vasconcellos-Caetan{J Antonio Rangel-Lucas ele Siqueim
Fmuco-Jo, é Rod'l'igttes-José Xavier Ca1'eloso --Francisco
Aa'l:ie'l' B01'ges.



- 71 -

7 - COPIA DA AUTUAÇÃO DE VARIOS DOCUMENTOS E AUTOS
DE POSSES QUE SE TOllIARAO no DESCOBERTO DE DEZEMBO

QUE PERTENCENTE A ESTA CAPITANIA. 1762

Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de
mil etecentos ses enta e dous annos aos vinte e tres dias
do mez de Janeiro do dito anno ne ta paragem chamado RI
BEIRÃO DE SANTA ÁNNA no De coberto tambem chamado do
DEZEMBOQUE (*) onde e acha o Doutor Ouvidor Geral desta
comarca de S. Paulo João de ouza Filgueiras como .. upe
rinten lente desta terra, e agoas Mineraes comigo Francisco
José Machado e Va concellos escrivão da Intendencia, e con
ferencia ná Ca a da Fundição desta Comarca, e nomeado e
provido pelo dito Doutor Ouvidor, para todo expediente e
mais precizos de te me mo De coberto, ahi pelo dito Doutor
Ouvidor Geral, Superintendente, me foi determinado que jun
tasse numeras e, rubricasse e autoas e os requerimentos e
mai papei que por elle me farão entregues que ão o se
guinte : Hum alvará do Exmo. Conde de Arcos General da
Capitania de Goya;:es ao Descubl:idor Pedro Franco Quaresma;
-hum requerimento do dito Pedro Franco e despacho delle
Luiz de á Queiroz Governador da Praça de antas de ta
comarca;-outro requerimento do mesmo Pedro Franco e
de pacho nelle posto pelo Doutor Jo é Luiz de Brito e Mello
Ouvidor que foi desta. dita Comarca ;-hum mandado do
me mo Doutor Ouvidor para o dito Pedro Franco poder des
infestar esta Campanha de negros aquilombados e foragidos;
-huma cada do dito Pedro Franco dando conta ao dito
Doutor Ouvi lar do Estado em que se achav~ e te Descu
berto ;-Outra carta do Officiaes da Comarca de Jundiahy
pedindo ao mesmo Doutor Ouvidor as providencias nece sa
ria para o dito De culJerto '-hum termo de Jununento dado
ao Juiz Pedro Lourenço de Lima ;-hum Auto de po se to
mada neste Sertão parte da dita Camara '-hum termo de
declaração do ~ocavador José Rodrignes ;-outro de nomea
ção e Juramento a outros mais Socovadores ;-outro termo
de declaração deste ;-outro termo mai da 3.a e -!.n posse,
e que conduzi se eu os Autos para que se con erva em na
intendencia da Cidade de S. Paulo" para onde elle dito Ouvi-

(*) O nome Desemboque não figura nos mappas moderno l

nos antig'os apparece na margem do Rio Grande logo em baixo da
barra elo Rio São João de Jacuhy,
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dor se achava de partida em razão de não poder proceder a
partilhas por senão terem feito a a\'eriCTuaçõe. preci.:l. que
as muita chuva impedem, como declararão os Socovadore
e ser-lhe preci o neste temIJo recolher- e áquella Cidade a dar
providellcias a varias ocu rrencias do Real Serviço o quaes do
cumentos com effeito tomei, numerey, rubriquey, e autoey, e
são os que ao diante. e eguellJ, de que para con tal' fiz e te
auto que escrevy e asigney, eu 'obredito Fraltcisco Jo é []fa
chado e Vasconcellos.

8-BANDO PUBLICADO EM JACUHY PELO GOVERNADOR

DE MINAS GERAES, 1764

Luiz Diogo Lobo da Silva, do Conselho de Sua Mages
taele, Comendador da Comenda de Sancta Maria 'de Moncôrvo,
da Ordem de Christo, Governador e Capitão General desta
Capitania das Minas Geraes, etc. Faço saber aos que este
meu bando virem, ou delle noticia tiverem, que Reconhecendo
comprehenditlas dentro da demarcação de te Governo da Mi
nas Geraes as terras que formão os novos de cubertos dos
Rios de Sam Joào do Jacu!ly, am Petlro de Alcantar:l, e
Alma, Ribeirão de Hancta Anna até a erra que tenllll1a no
Rio Grande e no sitio cLamado o Dezemboque, e todos o
mais De tricto , que fazem a divizão de ta Capitania na con
formidade da Real Ordem, de que faz menção a Carta elo
Illu_tri 'imo e Excellentissimo Conde de Bobaelella ele vinte
e sette de Ma.vo ele mil setecentos e quarenta e nove, Comet
tendo ao Dezembargador Thomaz Ruby ele Barros Barreto a
dita devizão, e ordenando-lhe a fize e, como com eifeito fez,
segundo a insinuação da dita Carta principiando-a do alto da
Serra da lJ:antiqueira, do itio onde se achava hum marco
conhecitlo como ponto ela demarcação da antiga Capitania de
Sam Paulo com a de Minas, o qual se conservaria tirando
uma !inha pelo cume da mesma serra, seguindo-a toda até topar
com o Morro do Lopo, e ele te com o de MogiguasslÍ. e desta
tambem pelo seu Cume. aos Rumos que seguisse, pertence
ria a cada hum elo. Govemos ate findar no Rio Grande, ba
liza tãobem do de Goyaz, e que tendo-se assim praticado pelo
dito Ministro perante os homens mais praticas, Sertanejos, e
de verdade; deferido o juramento dos Santos Evangelhos sem
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contradição algfla, ficou para sempre firme, e valiosa, não se
podendo altcrar ante lle nova Ordcm lle Sua Mage tade, pra
ticada as sobredita Devizas desde o Refferillo anno, posto
que depois se fize em inhabitaveis alguns dos mesmos Cer
toen por infe tado do egros fugidos vulgarmente chama
cio. Ualhambollas, cuja expugnação totalmente se deveo á in
du tria do Governadore de. ta Capitania, a expensa das
quatro Camaras elas uas Re pectivas Comarcas com dispendio
grande, alem das aS,istel1cias dos viveres, e Cavalgaduras, com
que occorrerão os seus moradores; e porque em consequen
cia de ta jurisdição, e ultima decisão do Illustrissimo e Ex
cellentissimo Senhor Vice Rey do E tado em carta sua de
vinte e quatro de Mayo deste presente anno, attentas todas
as referidas Razoens, corroboradas com documentos autenticas
deve praticar- e dentro dos mesmos De trictos a justissima
Ley fundamental do novo Restabelecimento (lo Direito Senho
rial dos Reae Quintos, Evitando-se todo, e qualquer desca
minha do Ouro em pó com as cautellas mais conducentes.
Ordeno que todos os Moradores deste Arraial de S. Pedro de
Alcantara, e Alma o de ancta Anna, e lle "am João de
Jacuhy Mineiros, e Negociantes de todo os seus destrictos
que Irezentemente se acharem com Ouro em pó ou moeda
de Ouro cunhada de qualquer valor venhão perante mim
aprezentalla no precizo prazo de trez dia sendo moradores
em alguns do dito Arraiaes' e no de oito sendo das
sua. circumferencia, onde pelo E crivão que serve na veda
ria, e fiel do Tbe oureiro da Fazenda Real desta Capitania,
com intervenção do Doutor Dezembargaclor Provedor da
me ma se permutará todo a Barras de Ouro fundidas, e moeda
Provincial de prata, continuanelo- e a me ma permuta pelo
tempo adiante, encarregada ao Fiel Cabo de Patrulha, ou outra
qualquer pes oa EIIeita a e te fim e não comparecendo dentro
do men ionado ternlo qualquer pes oa que for achada com (}
dito Ouro em I Ó. ou moeda de Ouro cunhada, deutro dos
Registras ficará sujeita á penas e tabelecida na Ley funda
mental de trez de Dezembro de mil e setecentos cincoenta e
hum e as do Regimento, com que e re tabelecerão a Reaes
Ua as de Fundição desta Capitania por er parte della, e os
seus descobrimentos obrigados á Cota das Cem arrobas,
as im como no caso de se não perfazerem a derrama com
que se deve inteirar. E para chegar á noticia de todos man
dei lavrar este Bando, que se publicará a som de caixas em
todos os lagares publicas deste Arrayal, e dos mais, que com-
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prehenderem nos novos Descubertos, e se Registará nos Li
vros da Secretaria, vedaria, e mais parte aonde pertencer.
Dada lle te Arraial de S. Pedro de Alcantara. e Almas do
J acuhy a 24 ele Setem bro de 1764. O Secretario do Governo
Claudio Manoel els Costa a fez eticrever. Lui;;, Diogo Lobo da
Sih'a.

S-INSTRUCçIO· DADA EM JACUHY PELO GOVERNADOR DE /

MINAS GERAES, 1764

Instrucção porque se deve Regular o Cabo de Esquadra
Antonio ela Silva Lanhoso, e todos o mais que lhe succede
rem em os descubertos ele S. Pedro de Alcantara, e Almas,
e São João do J acuhy, e seus anexos.

].n Será o maior ~uidado em viailar com os solda
dos, que lhe estiverem de tinad08 á patrulha obre as E tra
da que derem passo aos Certoens que medeiam entre o
A1'I'aial de S. Pedro, e o Registro do Orucujá evitando por
este modo, que se dezencaminhe o Ouro dos novos descuber
tos, que formão os Rios de S. Joao de Jacuhy, S. Pe 11'0 de
Alcantara e All1las, e ainda as faisqueiras do Cargo chamado
Santa Anna, porque sendo todos estes comprehendidos dentro
ela Demarcação, que por Orelem de Sua '1agestaele fez o De
zembargador Thomaz Ruby de Barros Barreto, em virtude da
Carta do llllllo. e EXlllo. Snr. Conde de Bobadella de 27 de
Maio de 1749 mandada ultimamente oh ervar pelo Illmo. e
EX1Ilo. Snr. Vice-Rey do E tado pela sua proxima decizão
firma la em carta de 24 ele Maio deste prezente anno ficão
todos contemplados dentro da Demarcação da Capitania de
Minas Geraes obrigados a Cota de Cem anobas, sem que
delles se possa extrahir qualquer diminuta porção de Ouro
antes que em a Respectiva Caza de Fundição pague o Real
Quinto.

2.n Toda e qualquer pessoa, e de qualquer qualidade
que seja. que fôr acbada conl Ouro em pó, salvando a Estra
da porque deve girar a patrulha, e será aquella, que compre·
benda as Faisqueiras do sitio denominado S. Anna, ficará
sujeita as penas do Itegimento fazendo alem da Cotta °
mesmo Ouro, com qne fôr comprebendicla, tendo-se por legi-
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timo extraviador, e como tal arlstricto a pagar o dobro, na
quantia do CJne pertencler extraviar, pertencendo este na forma
da Onlens de Sua l\lagestade ao mesmos Soldados, que
derem as bu cas, ou ao denunciantes havendo-os.

3." E porque no cazo de se encontrarem estes extra
viadores, deve saber o Oabo a formalidade com que ha de
proceder . e lhe adverte, que antes de tudo mande formar
pelo Juiz Autto de achada citado o comprehendido para 'Vêr
jurar testemunhas as quaes deve inquirir o me mo Juiz, sendo
escrivão o de seu OarO"o, para que, ou perrruntadas e]]as, ou
confes anelo o Réo, e depositando o dobro se Remetta o mesmo
Autto ao Iini tI'O competente, que he só quem ha de conhe
cer de sua legitimidade.

4," Terá todo o cuidado em que não gire no Arraial
do De cuberto, e eu anexo moeda algG.a de Ouro cunhada
por mai deminuta que seja ;)orque na fórma la Ley de 3 de
Dezembro de 1750 e Reo'imento com que e rest~belecerão

a Reae Oaza de Fundição de ta Oapitania, ão prohibidas
debaixo de O'raves pena publicadas em o meu Bando de 24
de etembro de 1764, e quando de fncto as ache procederá
confi cando-a prendendo os Aare ores sequestrando-os, e
Remettendo-o na fórma já declarada.

5." O mesmo praticará com todos aquelles aquem forem
achados Diamante, com a diferença só de que poderá Repetir
as bu ca em qualquer itio onde houver uspeita, se ach:i
este contrabando.

6." Porque comodamente se faça a permutta do Ouro
a barras elo me mo Ouro fundida, e moeda Provincial de
prata haverá bum cofl e de tre chaves da quae hüa terá o
Oomandante, ou Regente do Destricto, outra o Oabo da pa
trulha, e a terceira o Tabelliào do publico Judicial e ottas,
e a boca do me mo Cofre se fará a dita permutta remettendo
se á Intendel1cia do De tricto, aquella parte que se houver
permuttadC) com antecedencia. e de orte que antes de se
acalJar a ultima chegue o occono da [>rimeira.

7." O mesmo Oabo) a ignando primeiro o Oomandante
pa sará Guias a todos aquelle moradores Mineiro. e Nego:
ciantes que quizerem hir fundir o eu Ouro á Real Intendencia
desta Oomarca, arbitrando-lhe tempo em que e apre entam
com elJa, o qual nunca excederá o de vinte dia, e nestas
guias seguirão a formalidade aqui transcripta, ervindo-se a
esse fim do mesmo Tabellião.
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o Comandante do de tricto F., e Cabo da Patrulha F.,
fazemos saber. que deste Arraial de . Pedro de Alcantarn, c
Almas, parte Fulano com duzenta outavas (v. o·r.) de Ouro
em pó em hüa borracha, que vai lacrada e Sellada, e se
obriga a aprezentalla juntamente com e ta Guia em a Real
Intendencia ela Comarca do Rio da Morte. dentro em VIJlte
dias, pena de Confi, co, e para que assim con te lhe passamo
a prezente. Arraial de . Pedro de Alcantara e Almas tantos
le tal mez e Anno e eu Fulano Escrivão do publico Judicial,
e Nottas, que o escrevi.

Fulano. . . . . .. Fulano .

Dirá o Sello Minas elo J acuhy.

S.n Terá o mesmo Cabo da Patrulha hum Livro de ti
nado ao Registro destas Guia , do qual de seis em seis meze
mandará Ma Rellação á Intendencia Respectiva, para se con
ferir com as meSDJas Guias, e não mandará escreVGr em o
Registro mais, que as precizas palavras aq ui insinuada.

Em tantos de tal mez e Anno, ne te Arraial de S. Pe
dro de Alcantara e Alma deu ao Manife to Fulano tanta.'
oitavas de Ouro em p6, que levou a fundir a Real Intenden
cia desta Comarca, e se lhe concederão vinte dias para o que
se lhe passo Guia, e para que conste se fez e te termo que
assignarão o COlllal1dante do elestricto e Cabo de Esquadra
da Patrulha. Eu Fulano Escrivão do JUllicial, que o escrevi.

9.n Dará todo o auxilio precizo, e ju to, que por parte
do Admini trador do Contracto das Entrada, afim de que
cobre os seus Direitos, se lhes pedir.

IO.n Ob ervará e o Juiz Onlinario faz com que effecti
vamente se cobre o Real ub. idio Nomeaudo-se a e se effeito
pela Camara do Destricto Thezoureiro I articular, e isto pelo
que pertence á Vendas de todo estes de cnbertos, que devem
pagar hüa oitava por mez na forma do termo da Junta com
que se estabeleceo.

l1.n Ao me 1110 fi m fará praticar com todos os que
entrão de fóra e nas mesmas Minas a solução do dito Real
Subsidio, não constando terem-no pago em algum Registro
dos mais cÍl'cul11vizinhos, para o que deve saber compete por
este Direito a cada Escravo novo quatro mil e oitocento
réis, por cada Besta muar dois mil e quinhentos ré is,
e sendo Cavalar mil, e duzentos réis, as de gado Vacum
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quatrocentos e cincoenta réis a cada hua frasqneira de Vinho,
ou Aguardente trezento. réis, e o mesmo a cada caraa dos
elitos molhados, fazendo clareza de toJo e tes Direitos em
segundo Livro que a e te fim se lhe remetterá.

Em tudo o mai . que ue tas iJl trucçõen não for decla
rado offerecendo-se-Ihe duvida as proporá o dito Cabo de Es
quadra para que se lhe decielão conforme o en merecimento
e do que prezentemente e Ibe confia erá, como e pero, fiel
executor porque 111 lho r cumpra com as suaS obrigaçõens, e
COlll0 erviço de ua nIaae tade que Deus Guarde. Arraial
de "ão Pedro rle Alcalltara e Alma, vinte e ette de etem-
bro de mil e ette ento, e e enta e quatro annos. L 111'"

Diogo Lobo drt iira. Eu Clalldio Jlanoel da Cosia. a fiz
Copiar Sub crevi e A signei.-Clanclio J.llanoel da Coo ia.

10 - ASSENTO DO GOVERNADOR DE l\IINAS GERAES SOBRE

A POSSE DE JACUHY, ETC., 1764

o vin te e ei dia elo mez rle Novem bro ele mil ete
cento e enta e qnatro ne ta Vilia ele São João ele EIRey
Comarca <.lo Rio da ~Iorte na Caza. de Apozentadoria do
ll1mo. e EXl11o. UI'. Luiz Diogo Lobo da Silva, Governador e

apitão General desta apitania da Mina Geraes' endo ahi
prezente o Doutor Dezelllbargador e Provedor da nfe ma
Capitania, Jo é Gomes ele Araujo, e o Doutor Intendente da
elita Gomar a, ManoeI Caetano Monteiro Recolhido do larao
~iro, que denio pelo.' C nfins da me ma Comarca sahindo de
Villa Rica elll o dia quinze de Aao. to, e ele . João de El
Re} a cinco de ,'etembro em direittura ao no\'o de cuberto
de . João lIa J acu hy, . Pedro ele Alc,mtara, e Alma, que
di tão ela men ionada "' illa settenta e hua I goas com a pa
sagen elo Rio Grande onde faz barra o de Sapucahy de que
pa. Rrão ao de Cabo Verde pela qua i extinta picada do
Illatto que novamente e mandarão abrir quanto ba ta e
para os penetrar 1ela brevidade do tempo na distancia de
vinte dua le a a. que merleão pas ando depoi ao Comandao
caia nas vizinhança rio Rio Jaguari Regi tro do l\Iandú, a
I tlcaby Campanha do Rio Verde. Baependi. POllZO alto. Registo
do Capivari, e de. te pela erra da l\Ial}tiqueira ao Arraial do
Tajubá, de que voltarão ao mesmo Capivari, por não haver
e trada pela Capitania) eguindo a J Ul'oca, Cabeceiras do Rio
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Grande e Ibitipoca de que decerão pelo dito Rio Grande thé
a Ponte chamada da Caxoeira com mais de trez IlIezes de
marchas, e trezentos e cincoenta e seis leaoas de caminhos
dezabridos, e solitarios todo a efi'eito de Regularem os men
cionados descu\Jerto no modo que fo se mais util á Real Fa
zenda, e evitarem por tão grande circulllferencia os descami
nhos de Ouro, e ainda Diamante ; a cujo fim por eUe uni
formemente foi reconhecido, que endo todas a providencias
tê agora dada depoi cio Re tabelecimento do novo methoclo
das Reaes Caza . de Fundição a mai bem reguladas segundo o
tempo e as circull1 tancias do Paiz o pedião para se evitarenJ
os descaminhos do Ouro 11IostrD.Va a experiencia passados tan
tos annos á força dos novo descubertos, com que se alargou
a Capitania das Mina Gerae depois de expul ão, e extinção
dos egros aquilombado , que infestavão a maior parte dos
ditos descuberto nece itarelll de outras rnversas, prolllpta ,
e eficazes cautellas, para melhor se gnardarem as estradas,
que com facilidade dão passo aos extraviadores, e con traban
distas do Ouro COIll tanto pl"ejuizo dos Reaes Interesses, como
darono dos Povos na preciza cota da cem arrobas, a que
por beneficio da maior clemencia ão obrigado ; sendo este
prejuizo tão patente, como experimentado po anno de mil
settecentos ses enta e dous para Illil ettecentos se. sent.:'1. e.
tl'ez, o que tudo se poderia evitar por este modo.

Considerada a grande di tancia que medeia entre a "\ illa
de Sam João deI Rey onde e acha a Real Caza de Funtlição
do Rio das Mortes, e os novos descubertos ditos Sam João
do Jacuhy S. Pedro de Alcantara, e Almas pelo dilatados Cer
toens dos Rios Grande e Sapucahy, e que estes não só pre
zentemente são bons, mas que podem pela occorrencia do
Mineiros ser muito uteis a Real Fazenda sendo ao mesmo
passo as terra delles as mais ferteis; determinarão seria
muito conveniente, e indispensavel deixar em o Anaial de
S. Pedro de Alcantara hum Cabo com dous Sordados, que
obrigado a patrulhar a unica estrada, que guia á Capitania de
S. Paulo (por ser tudo fexado ainda de Mattos) invigilasse
sobre os descnminhos do Ouro' estabeleccndo- e a es e fim
para quantias modicas a permuta do' ouro, á moeda Provincial
e para as de maior quantia guias que fielmente conduzissem
á fundição todo o Ouro daquelles descubertos sujeitando tudo
ás instrucçoens que para maior acerto lhe deixou o Illustris
simo e Excellentissimo Senhor Governador, RegistarIas neste
Livro a fs. 30. que ficão servindo de parte deste termo,
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sendo não menos conveniente facilitar-lhe ans Mineiros outro
novo Caminho pelo Rio claro para rtue com mais facilidade
entrem ao ditos de cuberto , sem tantos ri cos e perda de
tempo, com que mai , e mais adiantarão os Serviços Mine
raes.

E porque destes de cubertos aos de Cabo Verde, ou As
sump ão se segue hua Cordilheira de Mattos, e Serra em
mais Caminho, que a picada que se mandou novamente alim
par para esta :lvericruação, em que ga tarão . eis dias, e é
muito conveniente qt1e pelo centro se communiquem hun, e
outros Mineiro, a entarão duvida a pe soa mais praticas
er util abrir- e nova picada, a qual ficará vensivel na me ma

communicação com dou dia e meio de viagem, mandando-se
que pela pl'imeira mais se não iga, deixando-a fexar com o
matto, e derrubando-lhe a ponte, com o que com menos de
seis mezes totalmente negará o passo.

endo certo que de te de cuberto de Cabo Verde ao do
Arraial do Ouro fino não ha mui caminho que a picada all
tiga por onde e de cu brio fexada toda de Mato Geral; a en
tarão cr indi pen avel f'fuardar- e e te dezemboque pai o
fica sendo ás Mina do dito Cabo Verde, e ainda ás de S. João
de Jacuhy, e S. Pedro, eguindo outra e trada a . Paulo
por fora do dito Arraial, em que tambem ha algua fai quei
ras posto que de tenue condição as quae e devem acautel
lar eO'uindo em tudo as di pozi oen do Regimento de 1751
e Ley de 3 de Dezembro ele 1750. Criando-se a e se fim
hum Regi to que bem evite os_ de caminho tanto na E trada
que egue a e ta Capitania, como na que guia a . Pattlo
ticando deste modo búa e outra sujeita ás entradaE pelo que
re peita ao Real contracto das pa agens, e a permuta da
moéda, nos que ahindo não bu carem para a fundição de
eus Ouros a guias que O'ratuitarnente e lhe devem elar em

os descuberto de . Pedro de Alcantara e Almas.

Ao que melhor o persuada reflectir que sem mai cres
cida despeza da Real Fazenda, antes mai bem regulada e
evitão tantos de caminbos porque conservando- e sem nece 
sidade do tempo da Capitação em o Arraial da Campanha do
Rio Verde hum Escrivão chamado de Guias com o nóvo ·Me
thodo fica inutil por di tal' aquelle Di tricto da Villa de
João' tão somente vínte e sette legoa' toda no Centro das
Minas, pelo que com melhor applicação passando-se aquelle
novo Registo com o encargo de Fiel delle; e o mesmo 801-
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dado destacado em a Campanha se evitão os de caminhos,
que nella e suas estradas interiores se não podem temer' e
no aberto aquelles são infaliveis.

Igualmente convierão, que o antiO'o ReO'isto chamado do
Mandú senão devia conservar em o Sitio em que o acharão'
porque sendo do Arraial do Ouro Fino ao do Camandaocaya
dez()ito legoas, em que pelos maus pa. os, erranias, e l\lat
tos gastarão quatro dia, todo fica de fora e livre do mesmo
Registo com a dita E trada da(juelles de cuberto devendo-se
por essa razão pas. ar ao Rio chamado Jaguari que o com
prehende sendo um dia de :Marcha Regnlar aeliante do Cainandao
caya ficando por e te modo cercada de Guarda a deviza por
esta parte com a Capitania de S. Paulo, e dando-se do modo
passiveI as mãos buns aos outros em qualquer occorrencia, e
por esta forma do Jaguari ao Ouro fino do Ouro fino a Ca
bo Verde, e -deste peln nova picada aos Arraias de S. Pedro
de Alcantara, e S. João do Jacuhy estrada corrente pelo Cer
tão de 1inas á Cabeça da Comarca fexada esta Grande ex
tenção de Caminhos com os Rios, Terras e Matos, que occu
larmente examinarão.

E para que não succecla (como atbe o prezente succe
dia) que quando o Soldado dos Regi to, levando Ouro em
pó da permuta á Intentlencia Re ]lectiva, fique qualquer do
mesmos Registos entregue só ao Fiel, e sem quem Regule as
precizas busca ; e que elle Fiel só deve assi til'; as en tarão
que no de Ouro fino ou Jaguari, se clevião conservar dois
Soldado para que hUlll delles Recebida a permuta elo Ouro
fino, e as do Registo) a que está de Guarda, a leve á Real
Intendencia, entregando depois em os dois Hegistos a moeda
que 11les destinarem.

E passanelo depois a Capivari com treze dias de Mar
chas na distancia de cincoenta, e quatro leIToa!", convJerao,
examinada a circulllferencia em que e te Registo e tava e;;ta
belecido em o mais importante sitio que dava sabida pelo Rio
do mesmo nome á erra da :\Lmtiqueil'n. com lJua unica es
trada bem defensa, el' mas por(jue não havia Caminho algum,
que guiasse ás Minas do Itajubá, senão atraves ando dous
dias pello destricto de S. Paulo o que cedia em Grande des
camado dos moradores do dito Arraial, e Grande damno da
Real Fazenda; pois todo o Ouro daquella Freguezia se expu
nha a descaminhos, não entrando em a Fundição Respectiva
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franqueando a porta a introducção de quaesquer generos na
Gapitania de Minas em a olução rios devido direito, a sim
como a sahida do pl'ohibido. porque entrando da e trada de
S. Paulo por Capitania diversa á Serra da J\Iantiqu.eira por
outra ela suas quebrada., e sahindo clesviado do Arraial elo
Itajubá na di tancia de trez legoas encontrarão o Rio ,'apu
cahy de facil Navecração e em qualquer parte delle, que de
zembarca em e achavão o COl1trabandi ta em Minas, ou
fora dellas, ahindo ~elll perigo algum de Confi co, pelo que
a entarâQ que e devia abrir hum Caltlinho, que 101' entre
o l\Iatto, vies e sahir ao Recri to de Capivari onde achanrlo- e
Fiel, Guarda, e a Patrulha de antes daqueUe Certão destinada,
. eria mai facil a vicrilancia prohibinclo-. e totalmente aquelle
que nenhum comodo fazia ao Moradores antes lhe cauzava
O, di comodo que elle tinham experimentado . ahinclo pela
Serra da ~1antiqueira Capitania de . Paulo entrando outra
vez por lia á rio J\Iinas na di taocia de trinta e quatro le
goa de ida, e volta, o que tudo e evitava com esta nova
providencia, que locro urtil'ia etl'eito, mandando- 'e cegar aquella
ahida. que em meno de um anno athe ignorada ficaria

aurindo- e a dita e trada franca ao Registo de Capivari; e
porque e fazia precizo examinar a picada) com que Antonio
Gon alves de arvalho e outro pouco advertidos ocios se
animarão a romper o ::\'Iatto da JUl'Uoca com tenção de a
hirem em o Continente do Rio de Janeiro e Co ta cio lar o
que lhes foi prohibido mandando- e proceder contra eBe' na
Real Ordem de nove de Abril de 174:- com a penas imJ..lo 
ta lia Ley de 27 de Outubro de 1733 a examinarão com
effeito, sahindo de Capivari a Lacroa da me ma Juruoca. e
achando o Registo ou Quartel de oldados que a impedem
mal e tabelecido, porque não obria algua Fazenda ele 1110
radore , que na mesma e ul'havão lDai ao largo determina
ri'ío ~je pa sasse a dita Guarda á Caza de Ma ultima Fa
zenda deixada que COIl tou er de Joaq uim P're, da qual
não consentiss 111 pa as e para fora pe~soa algfla defendendo
enão povoa ~em mai terra algfla, ficando com o fexo o

l\'Iatto em que olIe e principiou, e tãobem quo de llIez em
mez Jl lo 1IIel10 I atrl1lha em o dito 'olelado a e trada
chamada do Facão pOl'qne Jlo to húa e outra e acha e ~m

buraçada. e sem dar Jla o pela impo ibilidade. que o tempo
com o barranco e derrubada lhe tinha feito, cOllltudo por
ficar desviada mai dl1u lecrou e devja vi itar ele quando
eill ql1auclo, a e ·te mesmo .fim 'Ordenou . Ex.n e Remata e
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Q antigo Quartel Reedificando-se o moderno de que ficou en
carregado o Doutor Dezembargador e Provedor da H.eal Fa
zenda.

E seguindo pela' Juruoca ao Sitio chamado de Francisco
da Costa nas 'visinhanças da Serra <.la Mantiqueira a exallli
nar as terras de hum novo descuberto para o qual com Or
dem do Doutor Ouvidor <.la Comarca e tinhão aberto picada.
consignando dia para a ua Repartiçâo qne lhe foi impiJi<.la
pelas que expe~io o 1111110. e EXlTlo. Snr. Conde de Bobadella
man<.lan<.lo-se-Ihe embaraçar, ele burrancar, e patrulhar a boca
da picada acharão que e ta estava totalmente im[Jidida e sem
ra to, ou ignal algum, de que mai e tive e penetrado, e
a sim era conveniente e~tive :e emquanto ua Nlage ta<1e nâo
determina se o contrario, nem e devia permitir de modo al
gum naq uelles matos repartição de terras emq uan to j uriel ica
mente e com os mais exacto exames não con. tasse a ua
riqueza porque nesse ca. o como o Mato geraes eram de
bua con i<1eravel exten ão. e em pre ficarião defensa vei ,[lo to
mais ao laro-o bem se poderia perlllittir algúa largueza, em
prejuizo da Real Fazenda, nem perigo, de que e extravia e
o Ouro dellas' dando-se-Ihe as provlelen ia que nessa occa
sião o tempo mostras e serem maL convenientes, o que não
encontrava as Ordens de Sua 1\la rrestade; pai. forão expedi
das para impedü a picada da Jllruoca; e outro quae quer
caminhos, que e intentassem fora ela Capitania. e não ]Jara
embaraçaI: o lavrarem-se aquellas terras tendo Ouro, que fi
carem nos limites delias havendo erras, e Mato, que emba
racem a cOl1lunicação, como nas imidiatas, se encontravão pelo
que lhe parecia que determinando-(l assim o dito Senhor no
cazo de terem riqueza bem se poctiam licencear e por agora
se elevião recomendar a todo o Capit1ens dos Destrictos, e
Milicias, para que não consentissem que pessoa algela rorn
pesse as vertentes embaraçildas atM nova Ordem.

E pelo que respeita ao Grande Saco de terras que forma
a mesma Serra da Mantiqneira no Sitio chamado 1bitipoca.a
que depois passarão se achou e não devia impidir a sua
cultura por ser de hüa extensão l11uito granue, e de que rc
zultarião não pequenos Interesses a Real Fazenda, com tan to,
que ficassem rezervadas as ultimas vertentes da <.lita Sena,
ou Mattos, que impidiRsem a Comunicação para fora da Ca
pitania tudo debaixo da rezolução de Sua Magestade, sendo
servido detenninállQ assim, pois lhe parecia não encontrava
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este parecer as suas Reaes Ordens, permittindo-se justo titulo
a aquelle moradore que não excede sem a dita baliza. depois
de feitas toda a. averignaçoen precizas, manrJou o 1l1mo. e
EX1I10. UI'. Governador fazer e te termo que a ignou com os
ditos Ministro a' im nomeado. Eu Claudio Manoel da 00 ta
Secretario do .overno o escrevi.-Lllix. Diogo Lobo ela Silva.
-Joxe GOlJles de Am/ljo-JIrl71oel Caetano JIonipiro-O Se
cretario do Governo Claudio Ianoel da 00 ta, a fiz Copiar,
Sub crevi, e a ignei Clcwdio ~IalZoel ela Cosin. (*)

(*) O itinerario descripto ne te locnmento acha-se represen
te'ldo n'nm mappa, em data nem nome do antor, da Comarca do
Rio ria }[Ol't con en ado, por copia anthenticarla, no Ârclúvo Mi
litar do Rio de Janeiro. O facto de trazer e te itinerario identifica
e te mappa com o apresentado etn 1765 por Luiz Diogo Lobo da
SihTa ao Conde da Cunha e por este remettido a LisLoa junto com
a 11a carta de 31 de Outnbro (VIII, 5). A fronteira conforme o
Govprnador Luiz Diogo a entendeu, nào figura neste mappa mas
im no ele toda a apitunia organi nrlo em 1767 e egnalmente con
en'ado, em orig'inal (meno a lJOl',ja e coordenarlo que são mais

modemos do que o orpo elo mappa), no Archivo :Militar. :Na ca.rta
de 10 de Abril dE. 1767 (IX, 31) Luiz Diogo communicon a. D. Luiz
Antonio de ouza qlle e ta va confeccionando nm maplla da sua Oa
pitania e ponca. duvida pode haver que o do Archivo Milite'lr eja o
original do referido mappa. Na e. tampa juntas são fielmente re
prodnzido (a metade do tamanho do originaes) o mappa üa Co
marca do Rio das Mortes proximamente a quarta parte do grande
mappa de 1767 da Capitania mo trando a parte que intere a a
que tão ele limites com São Paulo.



- 84-

- II-CARTA DO SECRETARIO DO ESTADO AO GOVERNADOR DE

:MINAS GERAES, 1767. *)

Pelas duas Cartas que V. S.a me dirio'io nas rlattas de
cinco de Março, e dezanove de Julho de mil sette cento e
ses enta e cinco forão prezente a ua :Maaestade a. provi
dencias que V. s.a deu em S. João, e . Pedro de Jacuhy
Cabo Verde, Ouro fino, Jaguar}', e Tajubá para evitar o. e'
travios de Ouro, e Diamante: e. obre o de cuberto de Juruoca.
Ao me mo Senhor forão muito agradaveis a me ma provi
dencias, e 'igualmente o assento que no dia 26 de ovembro
de 1764, se tOlllOU na Villa de S. João ti I Rey Conlarca do
Rio das Mortes na prezença de V. S.B Dezembargador Prove
dor da Fazenda, e do Intendente daquella Comarca, o Bando
lançado em o arraial ele S. João de Alcautara lo Jacuh}' e a
in trucção que V. S.B mamlou dar para e regular o Cabo de
E quarlra Antonio da ilva Lanhozo, e todo. o mais que lhe
uccederem em os de cubrimentos de S. Pedro de Alcantara

e Almas) e S. João do Jacuhy, e seus annexos, e Ordena
Sua Magestaele, que V. S.B faça executar tudo na conformida
de da' ditas Cartas, Assento, Bando, e ill trucção' e perando
que destes acertos, e do 2e110, com que V. S.B . e emprega
no seu Real Serviço con iO'a a ua Fazenda, a maior al'l'eca
dação) e evitem os Contrabando, e não seja nece sario haver
Derrama para e completarem a cem arrobas do Ouro que
as Comarcas de sa Oapitania se obl'iaarão a dar de Quinto
em cada hum anno. Deos Gllarcle a V. .a Sitio rle J o . a
Senhora da Ajuda a 25 rle Março de 1767.-Frallcisco ~Y.alirtl'

de Jlendonçct F//'rtado - Snr. Llliz Dioao Lobo da ilva.

(*) E ta carta. se acha regi tra<la em São Paulo em gni<la a
uma do Conele de Yalladur de 23 de Julho de 1772 como se ti
ves e sido remettida junta, bem qne não ha menção della na refe
rida carta. nem na corl'espondencia do pr prio Luiz Dioo'o Lobo da

ilva ·com o Governador de ão Panlo endo que a ultima carta re
gistrada traz a uata ele 2:3 de Fevereiro de 1768. Lllir. Diogo deixou
o Governo ele Minas a 16 de JuTho de 176 .
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1.a QUESTÃO DO RIO PARDO (*)

l--CORRESPONDENCIA Da GOVER 'ADOR DE ÃO PAULO COM

O COMMANDANTE DO REGISTRO DE ITAPEVA, 1760-66

a-Ao GOL'erllCtcior de Santo.

Snr. Coronel Governador. Hontem que se contarão 1
de Ago to cheguei a e te Reo'i. to vindo do descuberto do
Dezemboque, onde e tiye dez dia a eOUl'ar e a cobrar o
rendimento da eutrada de te Re"i to, e como trouxe celll
oytava ell1 diuheyro que cobrey da~ ditas entradas, a quae,
não he muito conveniente ter ue te Reai to, por erem caza
de palha, onde pode haver incendio - me rezolvo a reOletter
ao Provedor pa Fazenda Real, IICUl1 endo Ó o llIai se"uro,
como lIIe tem '\. . ordenado, que para o fazer me be pre
cizo hir ou mandar o call1Hruda acompanhar aos viandante
atê o descuberto do Dezelllboque e Rio da velha 1 e As un
ção que tambem eutrão pelo Dezemboque: ficam devendo o
Comerciantes no Livro reo'j tado cento e cincoenta e duas
oytava com com, que vão. alll duzenta e cincoenta e duu
oytavas, que tenho regi ·tado de Jill1eiro até boje e tudo com
segurança} que e faz onde hão ele di por as ditas carga,
poi ne te Re,ri to o não po. o fazer, por não haver quelll
seo-ure, e a im hirey ou ervantlo, elllquanto estiver ne te
lugar donde me determinar \. S.

(*) Veja- e tambem a COlTe pondencia do Go,ernador de
ão PanJo com Luiz Diog'o Lobo lIa Silva e com o Governo de

Li 'boa.

Os. descoberto denominado nA tes documento pelo titulo de
«Cabeceira do Rio P,u'c1o» 011 «N. Sra. da Concei('ão las Cabeceiras
do Rio Pardo .. acham- e na vertente uI do e pigão entre o Rio
Pardo e o Rio ão João do Jacuhy no li tricto de 'ar;oncle, cnjo
nome já appal'ece em lo 11l11ento ti 177 J, O mappa de- . Paulo de 1766
l'epl'e 'enta doi ribeirOe com o nome le Conceil.:ão e Bom ne
ce o, qne e nnem com o ão lliatl1en ,em nja eonflu acia com
o Bom Je llS foi depoi (1775) tabele ido o Regi tro do me mo
nome. O Registro le Itnpeva ou Itapenl e ta,a na e trada de
Goyaz na marg'em do rio do mesmo nome, ailluente do Mogyguas ú
e entre Mogygnas ú e Casa Branca.



_. 86-

1'a111be111 dou parte a V. S., que chegando eu no De
zemboque, achei muitas novidades a respeito de hum novo
descuberto, que e acha nas vertentes, ou cabeceiras elo Rio
Pardo, qlle fica lla COlllal'ca lie S. Paulo, na Illin!ur chegada
no Dezelllboque tinha partido o Comandante das ditas lllinas
com o Capitão Mór Espindola, e Vigario COllI todos os Mi
neiros, só por sahir o Descobridor, ou bandereante, dizendo,
que tinha achado hum corrego, onde deo hum huraco de
seis palmos em quadra, e tirou quatro oytava e meya de
ouro bem grosso, e deste para baixo deo dons acitou a mesllJa
pinta, sahio o dito para fóra, por falta de Illantimento', a
procuraios, deixando· cantaradas no mato com esta noticia
sem mais certeza, começaram a Levantar hU11la ballela, qu
vinhão já de S. Paulo tomar ])0 se, e Logo partiram todos a
tomar pns e, e chegarão com treze dias ele viagelll, e no dia
que chegarão, socavaram, e ao outro dia ele manhã tomaram
posse, e fizeram mais algua experiencia, neste tempo soube
ram, que eu e tava no Dezemboque as eobranças, logo no mesmo
dia voltarão, ficando socavadores, e alguns botando roça, e a
mim não me queri9-m dizer a vel'datle, só me disse o Coman
dante, que no socavam, que se deo, foram as bateadas de
dous vintens, e a menor foy de vintem, e que o que via
seria perto de lllllua Legua de distancia com esta pinta para
baixo não viram, nem para as cabeceiras: mas tambem houve
quem disse, que se tirarão alguas bateadas de qua tro vin ten s:
eu não eguro isto, mas vi o ouro llluito melhor, que o do
Dezemboque, disto ficou o Comandante dando parte para as
Minas, e eu Logo parti para este Registo a dar parte a V. 8.
pois pertence a Comarca por estar dent.ro da divizão do
bando do Snr. General ele lVIinas ficará deste Registo pouco
mais fIe dous dias de viagem pela endireitura, donde se
avistão os fogos, e deo Licença o dito Oomandante para o
socavaelores entrarem atê para dentro deste Registo.

Tambem se me faz precizo dar parte a V. S., que em
11Ieo poder se acha hua precatoria da Fazenda Real, c porta
ria de V. S. a requerimento de Marcos da Oosta, renlieiro
que foy elas passagens para auxillialas: acitase mais hum
mandado geral do' Doutor Procurador a requerimento do
Administrador das passagens de S. Magestade para eu fazer
as cobranças, ou mandar pelos meus camaradas: achase mais
outro mandado ela Fazenda Real a requerimento do Oontra
tador dos dizimos, deste Destricto tudo com ordem para eu
auxiliar, e porque não posso fazer sem que ache varios
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oppostos, que por isto quelrao fazer OppOSlçao, e carga fl
milll, desejo, que V. . seja crvido, ou a que eu fique izento
ou onlem de ,. . para todo que e oppuzer as cohranças
das rendas Reaes eja relllettitlo a ordem de V. S., do contra
rio empre vivo lembrado do que V. S. me recomendou, e de
em pre observar.

Atê agora não tem ainda chegado os cavallo Reyuno,
que bem falta me faz para melhor e facilitar o trabalho, atê
agora vão ervindo com o men. Snr.. o Rendeiro da pa
çages não querem dar passagelll, quando himos em diligencia
do erviço em que ~e lhe pague: eu duvido pagarlhe por
andar na dilifTcncia que ando, ou alfTum camarada sem ordem
de V. S. não. aberei me tletel'lllinar. Rê o que pos o dar
parte a ,. ') que Deu guarde muito annos. RefTj to de
Itllpeva 20 de Ago to de 1765. De", . humilde oldado
O SCtl',gento Jeronilllo Dia Ribeiro. Alexandre Luiz de Ollza
Menezes.

b-Ao Governador.

Illm.o e EXITl.o nr. Hontem q. se contarão 1-1 do cor
rente, chefTuey a este Rerristo de Itap.", tendoseme pelo call1.U

noticiado q'. o descoberto do Rio partlo e tava de erto por não
fazer conta aos "Minr. 08 q. p." elle tinhão entrado, por faltar o
ouro' aresp.lO doq. mediz o Sarg.to Jeronymo Dia, terem
sahido nâo tanto por e ta canza, como por nào haver aly
q.m reparti e a terra, para oq'. e e~pera aaora da gerae
o Suprentendente, ou '0 eo . u tituto.

Daqui p." o d.o de coberto não ha cam.o. pelo q'. me he
precizo hil' bu callo quatro legu3' antes do Arraral do Elll
baque, oqual dista deste citio, tanto como daqui a e sa cid.e,

e depoi tenho de marchar por matto, e certão dezerto, treze
rlias q'. tantos ga tarão o do El1lboque, q.dOforão tomar a ua
posse por ]l.e das Gerae ; p lo q'. e por falta de be~ta p."
levar o mantimento precizo p." aqnelle de erto, e crevo ao
cap.m 1.el Roiz. de Ar.O Belem morador na !reg." de 1\logy
gua ú, p."q'. me mande inco, ou sei homens frag. os, forte,
mateyros, e caçadores, tanto p." de embaraçarem o cam.o das
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árvores q'. tenhão cahido, como para fazerem algua ponte, ou
estiva q'. se precizar; e p.a com caça, e mel me ajudarem a

- viver e a toda a m.a cometiva; e por q'. me diz o d,o ,ar
gento, q'. deste Registo ao tal descoberto, serão quatro dias de
viagelll, fazendose o cam.O por aqui, se VEx." for servido q'.
seabra, o mandarey fazer.

Depois de chegar ao d.o descoberto, darey p.c a 'I Ex!
do q'. me acontecer, e empre rOO'arey a Deos felicite, e g.c a
VEx." p.~ amparo dos eos humildes, e obedientes Subditos.
Registo de Itap.a 15 lle SettI:.o de 1765. Cnpitão Ignacio da
Sitm Gosta. D. Luiz Antonio de Souza.

c-Ao GOl'lwzanclante

Pelo que contêm a parte que Vmcc me participa de 1
do corrente, sou sciente de haver 'chegado a es e Registo de
Itapeva com bom suce so, e esse Destacamento, e do seu
contexto vejo se achar demorado té m" resolução sobre a
abertura do caminho para as novas Minas, e CabeoeÜ'as do
Rio Pardo que achando vnl ce não servir de de via, e de ca
minho á extracção do Ouro, e menos ao direitos Reaes, que
se devem pagar nes e Registo, VIII ce porá toda a diligencia
na factura do dito Caminho. fazendo que os povos mai' vi i
ubos, e a Cam ara do mesmo Districto concoJTão para o bom
exito desta diligencia; e ainda que as notici,as que conem de
que o descoberto será de lemitação, cOl1ltudo he mtO conve
niente se venha no conhecimento que a extenção de te Go
verno passa além do dO Descoberto e sempre de qualquer
acontecimento, e movil1l tos que se fação por parte das Gemes,
Vm ce me hil'á dando a ,aber de tudo o que houver a esse
respeyto. Deos gC a VmCC

• Santos 29 de SetbO de 1765.
D. lAti::. Anion'io de Sou'Xa. Sor. Capro Ignacio da ~)ilva

Costa.
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Illm.o e EXlI1.o nr. Sem contradição ue Pe oa algúa)
antes com geral ati fação de todo. e oferrecilll los q'. me mandou
fazer o cabo elo emboque, dequanto me fo e precizo) cheguey
hontem a este citio onde e acha arancha.do o Descobridor
de ta miJla~, q'. di La bila legua do lugar onde e tá o ouro;
doq! leva a mo tra o portador de ·ta, q'. com o mesmo Desco
bridor o foi tirar. p' VExa \ er.

Aqui ó e acha o do De cobridor com quatro camara
das eos) o li uaes estão a sabir p' fora por lhes faltar man
timento , polvora e chumbo) q'. ne ta altura he ummame pre
cizo pu e )Joder viver' e diz não tornará a entrar enão pS Março
do anno q'. vem p' continuar a deligC8

, de achar o corrigos
que procura, por não ser ainda e te o deq'. trata o seu
roteyro: cuja ahida fa.z por não haver qm lhe a ista com os
dos mantimento". lolvora. e chumbo o q'. ]Jrometendolhe manclar
dar o Ex.mo nr. Gen'! das Geme, egdO elle diz até aO'ora,
nada Ibe deo.

Ne te de erto não ha roseyro algil pS a i tirme com fa
rinhas, e mais mantimentos I rccizos, pelo que ordeney ao
sargento Jeronymo Dia, mos mandas e do ReO'i to de Itape
va.; e pon( o citm. O de lá ps cá he umam .. máo, e extenço;
e por me parecer mIo conveniente abrir e a picada de q. já
d y pe a VEx.s daqui pa o do Reo'i to. ficolhe dando princi
pio, com os Ma.te.rro q'. memandou o cap.m Manoel Roiz. de
Araujo Belem.

Por ser precizo registar na camara da Y.s de Jundiahy
o tI·O que se fez cle ta ])0 e, pll atouo tpO con tal' q. com
a i teneia daquelle cameri ta fltomey. deyxo cle remeter in·
cluzo nesta, e vay em mão do Escrivão.

Das Gemes ainda não veyo re olução da pe q'. are pO
deste de cuberto, deo o cabo do Emboque pela qual e e pe
rava p" virem repartir as terra, e do q'. acontecer depois de
cheO'ar a [[a re olução e de tuclo o mai dar y pe a VEx.a
cuja vida augm.o, ge Deos mS anno . Descoberto de .r. Sr.a da
Conceyção de Outubro de 1766. Capitão Ignacio da 'Íll'a
Costa.
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111111.° e Ex-m.o Snr. Logo depois q'. cheguey a e te de 
coberto, man ley os M;iteyros q'. loe acompanharão) atraveçar
o mato daqui [l.n 1tapeva para saberem por onde melhor se
pocleria abrir o cam.O p.n ])Ol' ella entrarem as tropas calTe
gadas, depoi que VEx. n for servido mandar repartir esta
terras a quem as lavre elll ser precizo hir bu cal' a gr.e volta
cio Emboque, nem uI ir, e de ceI' os muito, e alto mOITo
q'. tem a e trada, da encruzilbaua cio ciO Emboque pn aqui, de
cujo novo camo, não e segue extravio algum ao Riai direi
tos' porq. tudo q. entrar por elle pn e te descoberto, como
pelo outro pn o dO emboque, no me mo Reai to de Itapeva
se ha de examinar) e regi trar' pelo q'. logo q'. recebyaordem
de VEx.n, encarreguei ao Sargento Jeronymo Dias RiLJro. ajull
tase a gente q'. fos e preci.a,e mantilllentos;eq'.instantaneamo
mandas e abril' o camo, para por elle me continuar amandar
os mantimentos que me fossem nece r08 por serem os mOlTos de
outro, tai) q'. agora me 1'0 forçoso mandar os oldado ao
meyo do caminho, buscar a farinha, feijão e toucinho, q'. o do
Sargento me mandava em qnatro cava1Jo por cançarem) e
frocharem todas.

E te Ribeyrão não tem tão pouco ouro como pelo cam O
me disserão pois me eO'uro o descobridor, q'. poderá qlqr tra
balhador fazer jornal de seis e o)'to vintens por dia; e q . pinta
do mesmo modo) mais ou menos fundo) em clistancia de hua
legua e mais, porém como corre por entre monos e só junto
ctagua se trabalha, se senão descobrirem outros corrigos, po
derseha acabar depreça o serviço deste.

O do Descobrirlor, ahio já pn fora, comseos camnrarla,
por falta rte mantimento ; e dizendome quando aqui chegue)',
q'. não tornaria senâo pn Março do anno que vem, agora me di se
hia só ajustar os mantimentos com qm lhos trouxes e' eque
em 20 dia tornava pn dentro a e peral' as ordens, e pl'ovimtO
de polvora, e chumbo com q'. espera que VEx.n lhe mande a 
sistir, pn continuar a sua deligencia.
. Das Geraes ainda não chegou rezolução algfla, a respeito

das l:ontas do Cabo do Emboque, de cujos acontecimentos, e
de tudo o mais q'. suceder darey pC a VEx.n a qm Deus gC
sem sombra (Ie molestia) ]ln bem, e amparo dos seos humil
des subditos. Descobrimento de N. Srn da Conceyção 19 de
8bro de 1765. Capitão 19nacio ela Silva Costa.
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f-Ao GOI eruado1'

I111ll~ e Exm.O "nr. Hoje cheo-arão a e te citio quatro
homen Pay anos com a carta incluza do Cabo do Emboque
na qual me prote ta por pe do EXllIo Snr. Gen."l das Geraes,
a po e que de te de c0berto tinha tomado. alegando as ra
zo n q'. teve para o fazer; ao q'. re pondy. como VEx." verá
na co ta da eI" Carta. e por não e. tal' totalme instruido nas
circum taneia daquclla divi7.ão. e no antigo dominios de a,
hoje llIai' feliz, Capitania, nào di ~e Illai . pur er certo, q'. a
m" lcarta vay logo á mão do dO Exm.o Snr. Geu"l q'. IDe dizem
ordenara ao eu Cabo do ElUboque. menão deixa se tomar
pos e daquelle AlTaJ'al, em expre a ordem do Exm.O nr.
Vi e Rey, e q'. a e ·te de coberto vie se, ou mandasse inti
marllle o tal proptesto, q'. feito de te IIIOdo, em ser por télla
judiciaria, me parece denenhft vigor.

Tão bem llie consta q'. por dizer o Cabo, q'. eu vinha
tomar pos e do do Emboque. e de te de coberto. e q. elle por
se achar ,ó. em oldado, menão fora tomar o pa o lhe
vierão agora oldado não sey se p" defender a força d armas
o Arrayal, ou e para me virem deytar fora daqui, o q'. não
e pera.

O Descobridor, q'. daqui ahio, com eo camarada, ainda
não apareceo no Arraial do EIll boque. não ,ey porq. cauza'
e os abridore do 110VO amO ainda aqui não ahirào, nem te
nho noticia delle .

Detudo o mui q'. for acontecendo darey pe a VEx.· a
quem Deos ge na po se ela llIai perfeytFl saude e p" 111eo al11
paro. D scoberto de N. Sr." da Conceição do RlO pardo, 27
de Outubro de 17(j5. GapítcIo 19l1acio da ilca Co ta.

g-.do COllll7lalUlante

E timo q'. Vll1. conclui e a ua dillio-ellcia de tomar pos e
des e de coberto de J. ." da Conc yção. não só. em con
tradição aI O'U ma, mas com geral sati fação de todo e athé
com o ofrecimellto do cabo cio Dezelllboque. Teuha rm. toda
acautella a resolução de Minas, para q'. e ta po poridade não
degenere.
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AttendO comtudo aos emcomodos desse citio, e q'. neUe
não pode hl1manam oo ~on erva r-se toda e. sa tropa, sou de pa
recer q'. Vm. elleja des es soldados, auto q'. lhe pareção llJais
habei , q. deixará á ordens do Alfere., e Vm. e recolherá
com o resto pu am Paulo. Ante de pârtir deixará \ m. re
comendado ao dO Alf.es q'. me dizem be babi!. o cuydO da
Con erva ão c!::t no sa pos e, procurando haver e com toda a
purelencia pU q'. não succeda praticar-se uma questão entre o
mesmos vassalos, como se devera Iraticar entre o inimi ·os,
o q'. se pode conseguir) remetendo todo' os cazos de duvida
á decizão tio respectivo Generai; Tão bem Vm. procu
rará dar as providencias neces..aria para a subsi teneia ela
tropa q'. 1& deve ficar e ao Capp.um 11101' de . Paullo q'. traz
os DIzimas q'. aqui se acha, lhe dey já a ordens pU a si til'
a \ m. com o q. Ibe pedisse.

Ao Descobridor prometta '\ m. da minha parte dar todas
as assistencial'> precisas, e 1l1elhor ..erá q'. Vm. o traga com
sigo pa que não succeda, hir vadiar para outra pto, e para o
termos certo a nos a ordem, qdo elle houver de voltar pU Março.
Todo o referido poderá Vmce acomodar egundo o que lhe
parecer he mais convenien te.

Estimarey q'. sempre me dê boa not.R5 na para o q'.
rogo a Ds Ge a Vm. m. a. Santos o 1.0 Novbl'.° de 17Gf>.
D. Lu';;;. Antonio de SOUJ:.a. Snl'. Capp.1I1 Ignucio da S." Costa.

h-Ao GOL'ernador

IlIm.O e Exm.o Snr. Bem quizera eu ser de broDze
pa rezidü' emq.J q.r p. e, e por todo tempo q'. VEx.u fo se ser
vicio, executando o serviço de sua MagO debaixo das acerta
dissimas ordens de VEx.", q'. mais q'. tudo prezo, e veDero'
pprem vencendo ao fragil da natureza. o antigo achaque de
emonboidas q'. padeço, fico pro trado de cama, entindo os
mai atormentante efeito. q'. e podem con iderar; e porq'.
não teDho esperança de melhoras ante de tornar hüa cura
radical, por ser o mal antigo, e crescer com a mudança de
clima, ou falta de dieta emq'. vivia assim nessa Praça, como
em S.- Paulo, deq'. pode ser abonada testemunha o mesmo
Snr. Gov.or ; vou rogar a VEx.u pa mandarme render pll mehir
curar; por não haver neste certão remedia algu que aproveyte
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ás enfermidades do corpo e ll1eno" as el'alma q'. he o mais.
Depoi de enviar a "Ex.a a carta q'. tive do cabo do Embo
que. não hOll\'e mais Dovid e; nem me persuado que a haverá
antes q. a ma re po ta chegue á mão do EXIll.o SUl'. Gen.al da
Gerae.

A impo ibilide emq'. metem pa to a ma mole tia, he
occa ião (1e nào er esta fej'ta de meo proprio punho' ma
e!l1(lto Ds N. nr. me consenar a vida. empre lhe upplica
rej' pro pere, filicite e ge a VEx." mOS an pa amparo do~

eo uudito. Descoberto de . Sr.a ria Conceyção elo Rio
pardo ) <1e Novr.° de 176-. O Capitão Ignaeio ila Silra
Costa.

i-Ao COJIIlna1ldalltr.

Ao Capm. Irrnacio da S.a Co ta. Como a orclen que
a '\. 111 e. participc' para pa ar de . e de coberto so e enca
minhão a executar a Reae ordeno que . IaO'istade foi er
vido encarreO'ar me na in truçoen. que me diriO'io imme
diatamente a minha partida c de nenhum modo e deve alterar
couza alguma do e 'tado actual elll que e achão o intere e
tle~ta Capitania e o de Minas Gerae e a dependellcia do
lemite entre hunl3 e outra apitania e tá afeito a decizão do
Exm. Sll1'......onde da Cunha 'ice Rey de te E. tado: V. "JIce.
con ervará a ua po . e em que por forma alO'uma e entrú
lueta em couza que pertença a terra daquelle Governo,
au tendo e de pa ar alem do termo que ao dito e tão
pre~criptos, emquanto e ta l1lateria e não decidir pelo ~obre

dito nr. Conde ir.e Rey, o que participo a V. i\Ice. por
cantella. ainda que ey da ua capacidade o não havia de fazer.
Deos Guarde a V. :Mce. ]9 de ~ovembro de ]765. D. Lui:

l1Ü01U'O de SOlt7.a.

j -Ao COIJllna1ldante

Dezlioiz de ter e cripto a '\ m. na carta do primro ele
Novr.° em que lhe dizia. que attendendo ao e11 encomodo
podia recolher c a . Paullo. deixando ne e citio o Alfere.
'oll1parte cio de tacamento que la se achava e que tudo Vm.
obraria na forma q. fosse mais con ,enieute; recebya sua carta
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de 27 de 8br.o em que me llá pto do protesto que o cabo do
Emboque fez a Vm. por parte Llo Sr. G.or de Minas; ao que
Vm. respondeo admiravell1l te, e 100'0 poucos dias despois, me
escreveo tão bem aqui com mm largue7.a o mesmo Gor ao q.
respondy funclandome na verdade, e lem brandolhe q'. os antigos
Limites desta Cap.nlt herão e cieviãb ser pello Rio Sapucahy;
porem q'. como esta dellio'encia la demarcação e tava a di po
sição do Sr. Conde Yice Rey q'. a elle pertencia o decidir
esta materia e nó o e tal' pIo que elle fize e. Q'enqto ao
novo descoberto em q'. Vm. e achava, q. exi tia eO'undo a
opinião do q. melhor o ententlião, dentro <.lo. limites q. o
Ouv.or Thomaz Rubim (juiz deixar a e ta Cap.na e que o fim
para que \ m. e foi mand,'ldo a e e citio, não he a tomar do
dezemboque nem dos outro de coberto, como elle dito Gor
entendia; mas sim, para VnJ. executar a ordens rle que
S. Mag.e me tinha encarreO'ado; para cujo efeitto e crevy a
Vm. huma carta derJ'. remetto a copia, para com ella satisfazer
toda a desconfiança IJ'. da pto de {inas haja a esse respeito.

E para q'. "\ m. eja mais bem inztrllic10 do que. etem pa 
sado a re pto de tas po se remetto o papel induzo, em q'.
Vm.ce verá a hi to ria dellas.

Juntanlte rellletto outro papel em q. Vm.ce verá ainju ta
demarcação que fez o Ouvor Thomaz Robim, excedendo as
ordens' lJue para isso lhe deo o Sr..Bobadella; e a vi ta do
referido poderá Vm. vir no conhecimento claro e evidente, de
que e se citio em q'. se acha, está (lentro 1I0s limites (como
talllbem o Dezemboque) que o dO Ouv.or Rubim quiz deixar
a esta Capp.nll

Remetto a "' m. Polvora e chumbo, (*) e se for necessario
maiz) terá com seu avizo' e avista destas novidos não será
dezacertado, que Vm. e demore mai alO'um tempo nesse
citio, athé esta couzas tomarem mai alO'um a ento e socego.
Ds Ge Vm. m5 annS

• 'antos 20 rle .J: ovr.O de 1675. D. LuÍJ..
Antonio de Sou a. Snr. Cap l1l Ignacio da Silva Costa.

(*) O Provedor da Fazenda Real ordene ao .A.moxarife la
mesma entreg'llf3 ao Cabo le esquadra Joaquim da Silva oito livras
de polvora, e de~,asseis ditas le munição, que he necessario para
ser remettido ao No\"o Descoberto, proceclendose no referi lo com as
clarezas nece saria. Santos a 18 de NovemlJro de 1765. (Com a
rubrica de S. Ex.)
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k- Ao GovenwcloT

Illm.o e Exm.o Snr. Depoi de ter suplicado a VEx."
fo e. ervido mandarme recolher á Praça pa curarme da grave
mole tia q'. me afl icria, receby a ordem de VEx." do primo de
Novr.o pela qual me mandava entrecrar este de tacamento ao
Alferes Felipe Corr" da "e retirarme p" •.,\. Paulo; e demo
randorne a eSI erar os Indios q. tinha mandado bu. cal', por
não poder marchar a pé nem a cavallo' com elles me cheO'ou
outra ordem de VEx." de 20 elo me mo mez. p" q'. me demo
ra e té a. couza de te De coberto tOlllarem a enta e socegn'
e porq'. entre a m" pO' e e ta ultima ordem de 'Ex." medeou
mai de h-o mez em cujo tempo quiz a Dirina Providencia.
q'.. e minoras e o meo mal; aos Indios mande}' p" a ua
Aldea, e eu umamO crosto o fico ati fazendo o preceyto de
\ Ex." in truido em tudo o q. 101' VEx. a me he advertido,
para oq. acontecer.

Receby a polvora e chumbo que Ex." foi en'ido re-
meterme, p" ajuclar a viver ne te certão que he tão exteril
de caça q'. epa ão emana.em qneapezar da ua maiordilicrca

e trabalho. tornão os oldado p" o rancho depoi de anda
relll doi, e trez dia, em trazerem equer hua pomba: pelo
q. Ille foi precizo mandar vir c!on alquOS le feijão. e dua
aroba de toucinho, pa . e comer em cada mez; doq. e ua
farinha, onVlO agora relação ao Cap"' moI' Manoel de Oli
veira CardO para na conformide da ordem de VEx.". me Ul.dnr

o d1'0. tendo.i II to a im' o alqrO de far" como de feijão. e a
arouba de toucinho, a 1760 cada couza; preço lJ1to acomodado,
pelo exce ivo trabalho q'. dá trazer aqui e te mantimtos da
FreO'." de l\Iogy gua Ú, e l\Iogy merim e porq. touo e
xibem de a i til' com elles, etrazello principalm to na prezente

estação da' agua, q'. emcapacitão os caminho e fazem dilata
da a jornadas; fas seme precizo rogar a 'Ex." qr" llJandal'
ao Cap"' da ordenan a da d" J!'re cr." de l\logy gua ú. ou
merim, obrigue aos Lavradores q. tiverem mai po e, a tra
zer-me ou mandar-me, cada hu em seo mez o mantimento
q'. la ma parte lhes pedir o sarrrento do Regi to lle Itapeva,
Jeronymo Dia' Ribro. aq"' eu mandarey dizer o q'.me IlUde
ser nece sro para se lhes pagar ou pelo preço a ima d.O ou
pelo q. VEx.' for servidotayxar p" e\ itar duvida attendendo
ao mayor traI alho q'. lhe hade cauzar a repetida chuva : e
p" q'. os anime apromptidão do pagamto e não haja risco de
vir o dro de S. Paulo, bom seria q. o des e o d.0 argento de
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Itapeva do q. em seo porler tem da FazdR Real, á vi ta dos
bilhetes asinado por mim que lhe forem apre entado, porq'.
de outro modo não poderá uzí til' e te destacam to por falta
de mantimento, com' os quaes não achey pela circumvizi
uhança do Emboque qm me quizesse a i til' ainda sendo as
f~rin!Jas de Illilho q'. he doq'. elles mai' uzão, e sendo-lhes
a courlução 111 to mais facil q'. aos de :MooJ.

Ao Descobridor de ta Mina, q'. ainda e acha no Em
boque, e crevy c1izendolhe tinha Cl. participar lhe da pe de
VEx.a porem té agora não apareceu, e me dizem q'. faz tenção
hir pR S. Paulo,. pareceme q'. hira falar a VEx."

Nesta ocazião remeto pR a Praça, ao soldados Franco
Xer e Lourenço Cardoso. por doentes, e a J oaqm J o eph da
Cruz, por não ser capaz p" o serviço deste certão' senJo
bastantes para aqui a i tirem, os mais q. comigo vierão,
excluindo tãobem de tornarem os q'. levarão a ma pe de doente.
Queyra Deos pro peral', e gnardar a VEx." mS annOS para
amparo dos eos fiei e hUlllilde ubJitos. De coberto de
N. r.a da Conceyção do Rio pareio. 26 de Dezembro de
1765. Capitão Ig7lClc1o da S1'Zra Costa.

Os primros Picadore. do novo Camo daqui para o Re
gisto de Itapa, errando o norte q'. devião seguir, sahirão, sem
fazer uada depois çle andarem pelo mato mai de hü mez; e
entrando outro, a emendar e te erro, dizem 1I1e q'.já sabirão,
porem não sey in da o q'. fizerão.

1- Ao COlllmandanfe

Ordeno ao Sargento Jerunimo Dias Ribeiro comandante
do Destacamento do Registro de Itupeva que do dinheiro que
houver dm seu poder pertencente á Fazenda Real desta Praça
as ista com o nece sario para pagamento do mantimentos
que forem precizos para llluniciar o official e olclados que
e achão no Descoberto de Nos. a Senhora da Conceyção do

Rio Pardo, não excedendo a dous alqup.ires ele feijão, e duas
arobas de toussinho por mez, e huma quarta de farinha para
cada homa pe oa de dez enl dez dia, el1llo tudo pago pelo
preço que estabeleceo o Capitão Ignacio da Silva Co~ta

quando lá e teve, e para sua de carga nas contas que der de
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seu recebimento, servrrao os recibos que se lhe aprezentarem
as ignado pelo official comandante do dito Descuberto, sem
o qual não fará pagamento algum sob pena de se lhe não
levar em conta. Santos a 28 de Janeiro de 1766. D. Luix
AlltO/úo ele SOtt a.

m-ORDEM SOBRE Á PICADÁ DO DESCOBERTO DE OONCEIÇÃO

PÁRÁ O REGISTRO DE ITAPEVÁ

Ordeno a Iauacio Oabral da Ounha passe ás Freguezias
de Mogiguassú, e mirim, e uellas notifique e alliste, a minha
Ordem, todos os Oapitães do mato, e mai pes oas dezimpe
didas de que necessitar para effeito de poder hir endireitar
a picada que ahe do De cuberto cle N. enra. da Oonceição
para o Reai to de Itapeva, e para outras mai diligencias que
e offerecerem do erviço de S. Magestade. parll as quaes dou

faculdade ao dito Ianacio Oabral da Cunh::t para o poder do
minar,e o me'mo noteficados erão obrigado a obedecerlhe e
. e algum lhe não quizer obedecer no que o me mo lhes orde
nar: O Oapitão Manoel hotlrigues de Araujo Belelll, a quem
mando ordem a este re peito. o mande logo prender remeter
á minha pre ença para er ca tio'ado a meu arbitrio. Santo
a 2 de Janeiro de 1766. D. L/li,~ Antonio de oum.

2-0ÁRTÁ DO GOVER ÁDOR DE ANTOS ÁO OÁPITÃO

GE rERAL DE ÃO PÁULO, 1765

Elmo. e E.vlI/o. SI/I'.-De cobertas as minas da Campa
nha do Rio "\ ertle por nacionae de ta Oapitania de . Paulo,
mandou o Il\mo. e Exmo. r. D. Luiz 1I1a carenhas, Governador
e Oapitão General della a Barthololl1eu Correa Bueno de
Azevedo com Provizão de Guarda-mór, Reo'ente das ditas
mina, que quando cheo'ou a ella já o Dr. Ouvidor do Rio
das 10rte ypriano Jo é da Rocha lá e achava com hum
grande numero de Povo impedindo o ingre o ao dito Bar
tholomeu Oorrea Bueno, ficou e te sem admini trar acto algum
ela ua.i uri dição, por não ser cau a d huma alteração de
Arma, entre hum e outro partido e aly fez o dito M.ini tro
autos de devi ão pelo Rio apucahy que ficou enelo raya
entrhuma e outra Oapitania. Esta devizão se conservou thé
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o anno de 1749 em que o Doutor Thomaz Ruby de Barros
por comissão do Exmo. Sr. Conde de Bobadella General que
foy destas Capitanias, alterou fazendo outra muito por aquem
do dito Rio Sapocahy, de orteque ficarão para a Capitania das
Geraes as minas de Ourofino e Santa Allna que se achavão no
destricto de . Paulo. Correo o tempo e sendo em o anno
de 1761 de cubertas a nova minas vu!aarmente chamadas
Denemboque-que comprehende os Arrayaes de Santa Anna
São Pedro de Alcantara, São João do Jacnhy, e Asumpção ele
Caboverde,. e tendo desta Cidade passado ao dito Dezemboque o
Doutor Ouvidor de, ta Comarca João de Souza Filgueiras, e
feitos autos de posse naquellas minas deixando em sua auzen
cia quem administrasse j u liça aos Povo e depois delle seu
sucesor o Dr. Domingos João' iegas que fez eleição, e do
Juizes Ordinarios. Porem tudo i. to ficou abandonado no anno
de 1764, vindo em pessoa o Exmo. Sr. Luiz Diogo Lobo,
Governador e Capitão General das Geraes e correndo aquelles
Certões desele as Campanhas elo Cabo Verde, Rio Claro,
São João do Sapocahy, vulgo Dezemboque, fez huma tievizão
por propria rezolução e ficão com ella todas as minas dentro
da dita nova devizão com total exclu ão de ta Capitania de
S. Paulo, de tal sorte que athé as Igrejas de que se achava
de posse na forma do mot~t prop1'io de te Bispado, ficarão
expoliadas e providas pelo Bispo de Marianna, e atbé agora
asim existem.

Agora se descubrirão minas de Ouro, e com grandeza
em suas pintas. nas cabeceiras ou vertentes do Rio Pardo,
que banha a estrada que desta Cidade egue para Goyaz, e,
sendo tanta a ju tiça desta Capitania, por ficarem as taes
minas dentro da Linha devidente que deixou por balliza o
bando do Exm. Sr. General das Geraes, se tem tomado
posse por aquella Capitania deste novo descuberto com futuro
prejuizo do Real Erario, sendo certo que o Ouro extrabido
nellas deve vir buscar a Intendencia de ta Cidade para com
guia ir pagar o Real quinto do Rio de Janeiro como se
pratica.

E ta materia constará melhor a V. Ex. pela parte que
incluza remetto, dada pelo Sargento Jeronimo Dias Comman
dante daquelle Registro da Ita}Jeva, o qual tãobem remeto
nesta ocazião a importancia de úem oitavas de Ouro que
cobrou de Direitos pertencentes ao mesmo registo, corno tudo
da mesma parte se vê, cujo dinheiro envio ao Dr. Provedor
da Fazenda Real para o fazer recolher ao cofre, ou o que
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V. Ex. for servido Ordenar-lhe; e porque a respeito do novo
descubrimento não devo já providenciar cousa alguma sem
que V. Ex. me determine ficl) esperando as ordens de V. Ex.
para saber o que heide dizer ao Sargento. Deos Guarde a
V. Ex. 25 de Agosto de 1765. - .Alexandre ]jui~ de SoU'xa
J,[enex .-Illmo. e Exmo. Sr. D. Luiz Antonio de Souza.
(Acompanha copia do documeI\to 1 a)

3 - ORDEM AO COMMANDANTE DO DESTAC4MENTO DO

Rro PARDO, 1767

Para o Alferes Felippe CD1Têa que está destacado no
De..~cuberto do Rio Pardo.

Vejo o que Vmcê. me diz tem obrado impedindo ao
Guarda-mór que veio a e se Descuberto, a delirrencia de soca
var, e repartir a terra, como predendia fazer, e me parece
que em tudo satisfez Vmc. ao que devia: E he necessario
que "\ mc. faça perceber a t(lc!a e qualquer pessoa, que intentar
a mesma execução que eu sou o maior venerador, e executor
de todas as Orden cio Senhor General de Minas, porém, que
neste pauto não po 'so ceder, porque a Onlen que Vmc.
executa e eu lhe mando não ão minhas, mas sim de . 1\1a
gestade que Deos Guarde, que tem ordenado se impida este
Descubertc, reconbecendo- e das palavra das me ma Ordens,
que nào . ó manda prohibir e se do Rio Pardo mas outro
qualquer que se iutente de cubrir de novo por e sas parte,

. o que Vmc. executará sempre emquanto por outra Superiores
e Reae Ordens de S. l\Iarre tade e não mandar o contrario,
em cujos termo parece não tem lugar os protestos que o
dito Guarda-mór a Vmc. faz, por er tudo o que Vmc. está
obrando em virtude do que 8. larre tade que Deo Guarde,
como Senhor Arbitro de todas a cousa. ma!lda executar,
e immediatamente á Sua Real pe oa he que se deve
requerer, pois Vmc. e eu ó devem fazer o que e nos
manda, nem eu tenho outro Í11teres e ou empenho, mais do
que o de satisfazer ás Ordens que me são expedidas.

E assim continue Vmc. a me ma prohibição não só
nesse Descuberto IDas em todos o mai que e quizerem
intentar de novo por e sas parte. Deos Guarde a Ymc.
S. Paulo a. . . .. de..... de 1767 (*).-D. LU?' Antonio de
Sou-a.

(*) Sem data, porém parece ser de Agosto.
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VI

...

QUESTÃO DE JAGUARY E 2." DO RIO PARDO (*)

1 - ORDEM DE PRISÃO CONTRA O COMANDANTE

DO REGIS'fRO DE ITAPEVA, 1770

Ordeno ao Alferes Felipe Freire dos Santos pas e com
toda a brevidade e deligencia ao Registo de Itupeba, e nelle
faça aprehenção no livro em que se costumão assentar os pa
gamentos que fazem os viandantes naquelle dito Registo, e
sequestre todos os ben', que achar pertencentes ao Coman
dante delle o Sargento Jeronimo Dias Ribeiro: (**) e depois
de por tudo em mão de pessoa segura, que de conta na forma,
em que se lhe entregar passe a seguir ao mesmo Comandante
onde quer que o encontrar; advertindo que se passar a outra
qualquer Capitania depreque ao Comandante mais vizinho lhe
de auxilio e favor da parte de S. M:agestade para ir fazer o
dito seguimento, e logo que o encontrar o prenda com tudo
o que lhe achar, e o traga em sua companhia com a guarda
preciza para sua segurança te o entregar no Corpo da Guarda
desta cidade. O que espero execute com todo o cuidado at
tendendo a que não he justo se deixe auzentar o dito Coman
dante, como consta, com o dinheiro todo o que tinha em si
que havia cobrado á Real Fazenda. S. Paulo a 16 de Mayo
de 1770. D. Luix Antonio ele SOtt'Xa.

(*) Veja-se tambem a correspondencia com o Conde de Val
ladales e com o Governo de Lisbõa.

(**) O Sargento Jeronimo Dias Ribeiro era Commandante por
parte de São Paulo do destacamento em Jacuhy na occasião da posse
daquelle lagar pelo Governador de Minas em 1764. Passou depois
a ser Commandante do Registo de ltapeva, onde no C0111e('O da 2. n

que tão com Minas a resp13ito do descobertos do Rio Pardo ficou
suspeito ao Governador. Parece que se justificou las accusações
porque já em Fevereiro do anno seguinte a esta ordem estava outra
vez. no servlt)o (22) e em Agosto de 1775 era Uommandul1te do Re
gistro de Bom Succes o no Rio Pardo e em 1789, com U patente
de Alferes, do Registro de São Matheus, posto este que aiuda occu
pava em 1807. As suas cartas indicam pessoa de III trucção supe
rior á sua patente militar.
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Porquanto o Alferes Filipe Freire dos Santos vai encar
regado ue certa diliaencia muito importante ao Real erviço
ordeno a toda as pe. oa, a quem e ta for apresentada lhe
dem toda a ajuda e favor, de q. precizar, as im de gente) que
o acompanhe na referida diligencia, como de cavalo no cazo
de lhe faltar o em que vai montado, e em tudo o mais, de
que carecer, em ordem a que não perigue tão importante di
ligencia como a de que vai encarreaado. São Paulo a 16 de
:Mayo de 1770. D. Luú Antonio de ouxa.

2 - ORDEM DO COMMANDANTE DO REGISTRO DE ITAPEVA

PARA AVERIGUAÇÕES, 1770.

Ordeno ao Sargento Comandante do Destacamento de
Itupeba, que logo que receber esta mande k esta cidade á
minha pre ença os oldados João de França, e João :MendeE>,
que ão pl'ecizos para certa averiauação do Real Serviço. S.
Paulo a 14 de Julho de 1770. D. Luú Antonio de SoU/,a.

3 - ORDEM PARA ABRIR PICADA AO DESCOBERTO

DE JAGUARY, 1771.

Porquanto me tem dado parte Simão de Toledo Piza do
novo de~cuberto) que achou entre a freguezia nova de Jaguary,
e o mesmo Rio, (*) e me tem certificado não s6 pelo conhe
cimento, que tem daquelIes de trictos, mas juntamente por
carta rio Comandante de Ouro tino Luiz de Freyta ,ilhalva
de 22 de :Março deste prezente anno, que pelIa inforniação
que dá da deviza que serve de separação das uas Capitanias
mostrou ficar para a parte desta de São Paulo, o dito descu
berto: lhe ordeno que valendo-se daquellas pes oas que julgar
mais habeis faça abrir uma pir:ada para o dito descuberto) e
me dará logo parte para e proceder aos exames nece ario.
Sam Paulo 10 de Abril de 1771. D. Lui Antonio de oW.a.

(*) Parece ser no actual districto de São José de Toledo.
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4-CARTA DO COMANDANTE DE CAMANDOCAYA AO CABO

COMANDANTE FRANCISCO DAVID OTONI, 1771.

Tempos_ ha em que me deo Simão de Toledo Piza huma
parte na qual me Illanifesta hum Descoberto na sua Campanba
o qual segundo as confrontaçoens fica do Morro do Lopo para
dentro da demarca(;ão destas Minas, buscando para Ouro Fino;
esta parte já eu a dei a S. Exa. e o dito Sr. mandando se
iuformar, veyo o Ajud.e Domingos Soares -de Barros, e se in
formou de pessoas apaixonadas pela parte de S. Paulo só a
fim de que eu ficasse mal pela razão de que na mesma conta
que dei do Descuberto, tambem dei de dois oficiaes, que me
deixaram fugir dons prezas, os quaes oficiaes farão o meo
Ten.e Manoel Per.a, e o meo Alferes Braz Estives da S.a, e
estes mesmos farão que (lerão a informação ao tal Ajud.e,

fazendo a demarcação ser por bum Cargo por onde nunca
foi, pois a demarcação, e marco desta Capitania he pelo Morro
do Lopo, por cuja razão está o dito Descuberto em cauza
parada, e eu zellozo, e fidedigno a S. Mag. e dou a V. Mcê.
esta parte para ver a providencia que lhe dá, porque aten
dendo a consternação dos Povos de Minas pela sujeição, em
que estam das celll arrobas, como tambem pelo gosto que sei
V. Mcê. ha de ter de dar esta parte a S. Exa. para que tenha
no tempo de seu feliz Governo este aumento. Desejo a
V. Mcê. saude que Ds. Gde. 111. ano Camandocaya a 22 de
Junho de 1771. De V. Mce. mto. v_enerador e Criado. O
Cap.m Com.de Antonio C01'1'eya. Gallax. (*)

5-CARTA DE SIMÃO DE TOLEDO PIZA AO GOVERNADOR

DE SÃO PAULO, 1771 '

IUm. e Exl'/w. Sn1·. Farão as letras de V. Exa. para
a minha veneraçam hum mimo especial da ventura, e buma
particular Lizonja para o meo gosto, pois o descostume desta
honra que sempre apetici, me duplica o afecto, e augmenta o meu
gosto. Curtos seram meus rendimentos para a honra que recebo
de V. Exa., e me permita todas as ocassioens de seu serviço.

(*) Este oEficial em 1785 era ainda Sarg'ento-m6r de Coman
docaya, conforme se vê no livro da· Conespondencia do Governador
Cunha e Mene:t.es,
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Dentro da alma sinto nam dar execuçam ao que V. Exa.
me ordena na ,'ua nam tanto pela notificaçào, que me fez o
Cabo, que fallou a \. Exa. da parte do r. Conde para eu
daqui nam aITedar com pena de er prezo como me ha de
impedir huma Guarda de 11l1a Esquadra de Soldados que ca
e tào nesta Campanha, que a vi ta de ta julrrue V. Exa. o que
poderei obrar, que me con ideTo a] ertado de duas partes, de
V. Exa. porque o d zejo ervir. e nam po O' do Sr. Conde,
porque infalJivel me ca tirrará. De. cursando V. Exa. o aperto
em que me vejo, me não 'dará o nome de desobediente, e
para tudo o mai terá V. Exa. sempre a sua obediencia que
Us. de. m. ano Campanha hoje 1'6 do Corrente (Julho?)
de 1771. De V. Exa. O mais obediente -. e afeituoso Or.
Simão de Toledo Pixa. D. Luiz Ântonio de Souza.

6 - CARTA. DE Il\1ÃO DE TOLEDO PIZA. A. UM OFFICIA.L

DO GOVERNO DE l\lINA.S 1771

Por me ser con tante o zelo, e a fidelidade com que
V. mce. se porta no Real serviço interes ando só no aumento
Regio' sou a dizer a V. Mce. por meio desta, que confio da

ua actividade exvi do conceito que o IIlmo. e Exm. r. Conde
General faz de "\. l\1ce., para que logo em demora ponha na
prezença do dito Senhor a fidelidade com que me de ejo
empregar no Real erviço e o quam atento ou a . Exa.,
suposto dei para . Paulo bum Descuberto nos dias em que
o General de S. Paulo chegou, por me ter egurado o ar
gento MoI' Pedro Taques e D. Jo é, que natJuelle vinte dia I

ou hum mez tomava po e o uito General de apucahy para
ca a quem logo di e ou ao me mo General, que era do
Lopo para dentro, ao que me respondeo. que e nam reparti
ria, senam depois de tomar pos e e como nunca tomou, es
tive tudo em silencio todos este anno. He enam quando
em Dezembro pa ado recebi carta do Guarda MoI' de S. Paulo
para que fo e falar lhe a beneficio de e repartir o meu
Descuberto, e sem lhe re 1onuer, lorro fui ao Ouro fino
mostrar a dita carta ao Cabo Manoel Jos', e ao Alferes Luiz
de Freitas, pedindo a estes que de simo huma conta disto ao
Illmo. r. Conde General, e que upo to o tinha dado para
S. Paulo foi com a certeza que tenho dito da po e, ma
que como nunca a tomava, que sempre eu me queria mostrar
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fixo firme, e leal á minha Capitania e especialmente a quem
era verdadeiramente meu Superior, como o IUmo. e Exmo. r.
Conde General, nam ql1izeram e tes dar e ta conta, o Cabo
Manoel Jose de Azevedo, que so depois de repartiria o faria
e o Alferes com razoens frivolas se escuzon de sorte que
alterando vozes com o dito Cabo disse a todo os que se
achavam prezentes, como Lino Jose de Freitas, c o Fiel
Antonio de Souza, e Joam Pereira, que todos me ervi em
de testemunhas para a todo o tempo mo tram que eu tinbo
feito o que devia c cazo lllm. r. soube se, me nalll culparia
a mim, mas sim a estes pois mo. travam DaIU ser con tante
a esta Capitania, mostrando tambem, quererem qua i ceder
desta jurisdiçam para a de São Paulo, e voltando para e. te
sitio achei carta de São Paulo em que me chamavam
em nome do Sr. General, a quem forçozamente havia o1Jede
ceI', o qual me disse estava informado, que o meu De cu
berto lhe pertencia, dizendo me daria hum a parte, ou satis
façam ao Sr. Conde General, e como vejo esta uzura que se
faz a Capitania de l\iinas, digo a V. Mce. que o meu Descu
berto he verdadeiro, porque tenho socavado meya leaua com
jornaes certissimos para quatro vintens até meyas patacas e
só falta sQcavar o mais até a barra que terá huma legua.
este ha bum ribeironete, que nasce da erra Neara. Tam bem
está o rio de Camandocaya, rio grande com oiro de de a
dita Serra egra até o Salto Grande, que terá 6 até 8 leguas,
de distancia do principio da SeITa Jegra para baixo até certa
distancia com ouro para jornaes certos de quatro vin tens; e
dahi para baixo espero jornaes de muito mais avantejados,
fora outros Carregas, e ribeiroens, que de aguão no lito rio
que está tudo por ver bem, pois tudo mostra oiro cm qualquer
parte, e como sei o quam util será ao Povo de Mina, e
muito mais ao agrado de S. Exa. faço esta a V. l\Ice. para
que com toda a brevidade faça saber ao Illmo. Sr. Conde
para que logo e logo mande socavar e repartir, antes que \)
Sr. General de S. Paulo o mande repartir, pois me determina
por carta sua, que mande abrir o caminho para o dito efeito
e eu como vejo que ha tirar o 11ireito ao Illmo. Sr. Conde
General, alem do muito desejo, que tenho, e fidelidade com
que sempre fui a minha Capitania de Minas, pois della sou
freguez, e para la pago Dezimos, avizo a V. Mce. rogando
lhe por meyo desta para que me ponha na prezença do dito
Sr. Conde, para que se nam ponha contra mim, pois pelas
muitas limitadas forças nam vou pessoal aos seus iUustres



- 105

res beijar lbe a mam, mas se se quizer informar melhor da
minha verdade, e ser conhecerá, que nam sou de fabula, e o
Capm. MoI' José da Sylva Pontes, Agostinho Soares, e meo
Irmão Franco. Xer. Paes, que 1I10ra em MarianlJa, estes darão
a dita informação, e tam bem quero que o Sr. General de S. Pauio
nam fique contra mim, exvi da cautella e recomendaçam que
me fez, pelas quaes ainda mais desconfio, e o Sr. Conde Ge
neral que e compadeça .e1as necessidade que ba, e mayor
mente alllercé, que havendo este remedio nas minhas terras
estou padecendo a falta de se não repartir, e pode V. Mce.
segurar ao dito Senhor, que repa.rtido isto, ba muitos mais
cOlTegos e rios para se descobrirem, por haverem tenas,
mato, serras e cOlTegos infinitos. As mostras do dito Des
cuberto as vio o Sr. General de S. Paulo e he oiro muito
bonito e ele muito pezo. E timarei a boa aude de V. lVIce.
que Ds. Gdn. por m. ano Campanha da Lagoa, hoje 2 de
Julho de 177]. De V. lVIce. seu muito venerador, e afeituo O.

Simão de Toledo Pi;;:a.

7-CARTA DO COMMANDANTE DE OURO FINO A SIMÃo
DE TOLEDO PIZA, 1771 (*)

Senhor Oapitão Simão de Toledo Piza. A respeito do
que V. 1VL quer saber da demarcação das Capitania, e in
formaçoens que diz a esse respeito ao Ajudante Domingos
Soares de Banos foi o que me escreveo pedindo a informa
Ção, a qual era por ordem do Illmo. e EXlI1o. Snr. Conde de
clarando tudo o que e perguntou. Como dis e eu a "\. M.
informei que a demarcação ou marco que e poz era no lopo
no caminho velho e segundo o que me praticou o Capitão
Verissimo João ele Carvalho nào o hUllla vez senão muitas
vezes que foi o que se achou com o Ouvidor Rubim que
mandou passar o termo, ou lavrar dizia que daquelle
marco correrílJ, rumo direito a buscar o caminho de Guayazes
acima da Freguezia de lVIogy Guassu dua legua, e daly
correria pelo caminho de Guayazes até o Rio Grande o qual
rumo não poderia correr ele sul a norte, e que poderia er de

(*) Este e os documentos que seguem até o n. 24 com a
excepção dos ns. 19, 20 e 23 foram annexo a carta de 27 de Feve
reiro de 1772 de D. Luiz Antonio de Souza ao Marquez de Pombal.
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sul a nordeste, e nesta forma poderia pass.,'}r o caminllO qu~

hoje serve para Jacarehy pelo Lima chamado pouco mais ou
menos nesta forma informey. Ouro Fino 22 de Março de ]771.
-Oe V. M. Primo Amante e Atento \ en.or e obrio'adi imo.
Lui.~ de Flreitas ViLlalm.

S-AUTO FEITO EM SÃO JOÃO DE ATIBAIA PELO JUIZ

ORDINARIO DA CIDADE DE SÃO PAULO 1771.

Anno do Nascimento de N. Senhor Jesus Christo de
1771 annos aos vinte e quatro dias de Julho do dito anno
nesta paragem chamada Campanha da Lagoa, a onde foi
vindo o Juiz Orden.ro da Cidade ue S. Paulo o Ldo. Jero
nimo Raiz. comigo Tabellião de seo cargo ao diante nomeado
Ajudante de Auxiliares de Cavalaria Theotonio Jose Zuzarte
Comte. da Guarda da Villa de S. João de Atybaya para efeito
de averiguar se esta dita Campanha e acha nos lemites da
Capitania de S. Paulo pela divizão feita entre ella e a de
Minas Geraes na observancia da ordem do Illmo. e Exmo.
Snr. D. Luiz Antonio de Souza Botelho Mourão Capm. Ge
neral de. ta Capitania com assistencia do dito Ministro acima
nomeado, cuja ordem he do theo1' segztinte: Porquanto se
me deo parte que no tie trito de Jaguary pertencente a esta
Capitania se descobria junto ao Carrego de Simão de Tolledo
terras Mineraes com jornal de conta sobre os quae ainda
nam houve exame de socavadores conforme o Regimento que
com claras informaçoens se poderem repartir ao pu blico e me
consta que da Capitania de Mina Geraes se pertende tomar
posse elo dito Descoberto e levantar o Registro dentro dos
lemites deste Governo ordeno ao Juiz ordin.ro desta Cidade
Jeronimo Raiz, e ao Ajudante de Cavalaria Aux.rn Theotonio
Jose Zuzarte que passem logo a dita paragem, e ahy com
assistencia da Camara da Villa mais praxima ao dito Desco
berto, e pessoas practicas no conhecimento e divizão das di
tas Capitanias que por esta serão obrigadas a assistir na
mesma deligencia de com um acordo examinem com toda a
individuação e certeza em qual dos Destrictos se achão as
referidas terras do descoberto, e achando que pertence ao
desta Capitania porão logo Registro com a devida formalidade
na parte mais proxima e acomodada para a segurança dos
5°". de S. Mag.e, e no caso que se ponha em questão de du-
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vida a qual das Capitanias pertencem as sobreditas terras por
falta de verdadeiro conhecimento dellas, e pela dtl Minas Ge
raes se levante Registro dentro da raya de seos lemites, e
igualmente e levante outro em fronte na mesma Raya em
terra de te Governo e se fação subst.:'1.r toda a deligencia de
extraçào de ouro e extravios que possão haver. O que se pra
ticará com reciproca união e boa concordia-de ambas as partes
fazendo cessar tudo, e dando cada hum individual conta ao
seo respectivo Governo para com madura consideração, e claro
conhecimento se decidir sem detrimento dos Povos, a que di
rectamente ueve pertencer de Justiça, e para esta diligencia
sendo neces ario darão todo o auxilio precizo ás ordenanças
mai proxima ao continente. ão Paulo, 17 de Julho de 1T l.
Com a leitura desta ordem a qual logo foi pelos dito Minis
tros feita na presença de Angelo Baptista, Vicente Pimenta
de Abreu, Manoel de Barcellos Leite, Beuto Domingos Paes
João Pires de Oliveira, todas pessoas de verdade competente
conhecedores de ta Campanha pela terem vadeado, fazendo se
nella muitos praticos com experiencia de antigos ertanejos
das Serras da Mantiqueira e de Mogygua su: E deferindo lhes
o juramento dos Santos Evangelbos, em hum livro dos quaes,
pondo cada hum sua mào direita na forma devida lhes foi
incarregado que debaixo do juramento que recebido tinhão
declarassem bem e fielmente sem dollo ou malicia alguma a
qual das Capitanias pertencia esta Campanha pela Divizão
feita pelo Dr. Ouv.or Geral desta Comarca do Rio das Mor
tes Thomaz Roby de Barros B3rreto, cuja ordem e devizão
lhes foram lida clara e intelligivelmente para que bem per
cebessem a demarcação, rumo, e linha que tiri.lrão para a
dita Divizão, e bem entendida por elles uniformemente dice
rão que debaixo do juramento que recebido tinhão promettião
declararem bem e fielmente sem dollo alO'um o que soube em
pelo bom conhecimento que tinhão; e uniformes di serão que
pela experiencia que tinhão de ta Campanha, e Serra pelo
que havião explorado o conhecimento da Divizão que fora
feita contra a ordem que lhe foi lida abião que da mesma
individa demarcação do Morro do Lopo correndo o rumo
Direito a finalizar a devizão pelos termos que se declara fi
cava desta Campanha dentro dos lemites da Capitania de São
Panlo sem a menor duvida. A vista do que e conforme a
transgressão da mesma urdem cometida por aquelle Illmo. e
Exmo. General ao Dr. Ouvidor se verificou a incurialidade da
devizão porque alem de exceder a terminação della por falta
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de opozlçao a Capitania de São Paulo em que não havia Go
vernador nem Cabido, o Ouvidor re pectivo e procedeo a
revalia, o que se conhece da incurial dirizão pois principiando
cio lriarco do alto da Serra da Mantiqueira tirando hnma linha
pelo cume da dita serra viera esta em dircctura ao Mono
chamado do Lopo e ahy finilizarão sem' tirarem mais linha
alguma e nem fizeram padrão para eguimento della te aquelle
Rio Grande e som ente fizerão huma declaração fan ta tica
ainda qualIdo para e ta decizão precizavão as circum tancia
necessarias de geometrico de bUl1la e outra Capitania que
ol>servanclo a alturas, houvessem de fazer huma discripção
astronomicamente pondo os marcos nas extrimidades da dita
Divizão fazendo os angulos que pela mesma direcçâo do ru
mos fo sem preci as a mesma na forma determinada, porque
correndo esta conforme a ordenação se tiraria linha que viesse
dar ao dito Morro do LOIJo por ficar excluido elella em tras
gressão da qual veyo ao dito Mono fazer hum augulo agudo
alterando a quadra que devia fazer em linha recta cumpri
mentando a dita ordem ao rumo que devia seguir a demar
cação do Rio Grande devizão das tres Capitanias São Paulo,
Minas Gerae e Goyaz, para curial devizão. O que pelos
mesmos praticas Sertanejos, Ministros declarados e mais pes
soas nobres da republica que se acharão presentes a este
Concurso assentarão lmiformes vir assim em verdadeira de
vizão pertencer a esta Capitania as l\linas do Ouro Fino, Ca
beçeiras do Rio Pardo, e Desemboque, cujas Minas se achão
nas extremidades da dita Capitania em contemplação da
luesma ordem, bem interpretada a sua devizão. Tanto assim
que o mesmo Exmo. General reconheceo ser a paragem do
Pouzo Allegre pertencente a Capitania de São Paulo, estando
muito adiante da demarcação do Mono do Lopo porque que
rendo Claudio Furquem de Alllleida duas Jeguas de terras
por sesmaria entre o dito Morro e Pouzo Allegre confi
nando com o dito Morro, e Campos do Ribeirão Fundo
que comprehende as Vargens e Carupestes do Ribeirão Ca
mandocaya fazendo Pião no Ribeirão das Arêas onde faz
huma cachoeira grande para hUl11a e outra parte com matos
de meya legua mandou vir a Camara de S. Paulo como tam
bem o Providor da Fazenda Real de Santos e com consenti
mento daquellas respectivas governanças concedeu o dito Ge
neral a dita Sesmaria que se acha confirmada por S. Mage.
Fedilissima a 15 ele Setembro (?) do anno ele 1770. O que não
obstante indo no caso rogado e não concedido a que seja
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vallida a incurial demarcação do Morro do Lopo precedendo
se desta c1evizão a tronomicamente tirando hnma linha para
a Serra de Mogyguas u a procurar o padrão Rio Grande
sempre fica e ta Campanha eos Continentes e De coberto
muito dentro das extremidade desta Capitania de São Paulo,
o que a im com pleno conhecimento uniformes a entarão
todos o. do Curso-de que para constar fiz e te auto em
que assiO'narão o dito Juiz Camari ta que foram prezente
Pedro Domingues Pae, Juiz, Bernardo Correa de Morae
João Preto de Oliveira, João Antunes de Lima, Vereadores,
1\1al1oel de Siqueira Barboza Procurador Ajudantes obre, e
praticos E eu Ignacio Antonio de Almeida Tabellião que o
escrevy. Declarase que a dita Se. maria Mandou S. MaO'e.
comprir pelo IJImo. e Exmo. Senhor General desta Capitania
como da mesma Sesmaria e verá endo necessario, e Eu
19nacio Antonio de Alme1'da o escrevy-Jeronimo Roin, Theo
tonio Jo é z,nxa1'f.e Pedro Dom1'ngues Paes, Be1'1wrdo Correa
ele .Morae., João Preto de Olireim. João Anhme úima., Ma
noel de 1'queim Bm'boxa, Vicente Pimenta de .Abreu Angelo
Bapti ta, 'nIanoel ele Barcelo. Leite Beuto Domingues Pae
João Pire de OliveirCl, José de Oodo,l/ U01'eira, Jo é .JIa
clzado Lillla, Francisco de Araujo Chares, Domingo Roi;;. de
Siqneim, Ignacio Alx,. Cal'doxo, Jorge Ferreim de Call1argo
Bento de Oorloy JJIoreira Franci. co Pire Cardoxo João Pe
dro de Oliveira, IgllClcio Pedl'oxo de lJIomes, Ppdro da Al
meida .JIachado.

9-CARTA DO COllIMANDANTE DA GUARDA DO DESCOBERTO

DE JAGUARY AO GOVERNADOR DE . PAULO, 1771

1/./1120. e E1JJno. SI'. Mandado pelo Exmo. nr. Conde
chegou a e ta Guarda JorO'e de Almeida Lara com ordem
para mandar sucavar o novo De coberto e para e e efi'eito
tinha mandado vir Ministro de anta Anna e Cabo Vertl .
porem tendo a noticia em como V. Esa. tinha mandado po 
tal' aqui e ta guarda mandou su Dellder a sua "inda para
saber se haveria algum impedimento, e chegado que foi me
entregou a mesma ordem ao qual encontrei da parte de V.
Exa. por não estarem desfeitas a duvi la re. pectiva a e te
descoberto.
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Elle dá parte do Senhor Conde se lhe encontrar a or
dem e .Eu a V. Exa. della para que me determine o que hei
de obrar para cujo efi'eito estarei sempre prompto, e para tudo
o mais que for de dar gosto a V. Exa. cuja vida augmente
e Guarde Deos feli;>,mente muitos annos. Campanha de Ala
goa, 13 de Setembro de 1771. De V. Exa. ::lubdito Obe
diente Servo e Cr:o O Alferes, Feli1}e Con'ea ela Silva.

lO-CARTA DO CAPrrÃO DA ORDENA.1.'<ÇA DA FREGUEZIA

DE JAGUARY, 1771

fUmo. e EX17lo. Sn1·. Nesta hora que se cantão cinco
do corrente me chega a ,noticia ou avizo em como hum Cabo
com treze soldados vindo de Ouro Fino e logo notificarem a
Simão de Toledo pela parte do Sr. Conde, para que não sa
hisse da sua casa isto he a respeito do Descoberto, e dizem
estar a espera dos mais companheiros para tomarem a posse
e tambem disem vir por os marcos na Estiva no mesmo ca
minho distante desta Freguezia duas leguas e meya e deste
avizo faço a V. Exa. sciente para qne possa mandar o que
V. Exa. for servido.

Mais que tudo hei de estimar que V. Exa. desfrute a
melhor saude igual ao que V. Exa. merecendo e o meu afeito
lhe desejo para a nossa conservação e a desta Capitania por
m. ano Hoje, Jaguary, a 5 de Outubro (?) de 1771. De
V. Exa. Subclitó etc.) Jose Leme ela Silva.

ll-TERMO DA JUNTA QUE SE FEZ, SOBRE OS DESCOBERTOS

DE JAGUARY E RIO PARDO, 1771

Aos vinte seis dias do mez de Setembro de mil e se
tecentos e setenta e hum annas nesta Cidade de São Paulo,
e Secretaria do Governo onde foram vindo os Officiaes da
Camara desta Cidade, estando presente o rllmo. e Exmo Snr.
D. Luiz Antonio de Souza Botelho Mourão Governador e Ca
pitam General desta Capitania, e sendo ay todQs juntos foi
proposto pelo dito Snr., quanto era publico·, e constante o
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grande zello, cuidado, e desvelo com que se empregava no
serviço de 8. Magistade, augl1lento, e conservação dos Natu
raes desta Capitania, e que desejando não faltar ocaziam al
guma de poder ser util ao eu Bem comum, e obrar tudCl de
accordo COI\I elle ,e com o seu aju tados Con elbos, lhes
propunha, em como muito bem abião e tarem a Mina do
Rio Pardo e J aguary, dentro dos lemites desta Capitania, con
forme a demarcação que mandou fazer o Exmo. Conde de
Bobadella, pelo Ouvidor, que então era do Rio das Mortes,
Tbomaz Ruby de Barros, encarregado da divizão das duas
Capitanias de Gerae , e São Paulo e que desde o principio
do eu Governo as estava defendendo e impedindo a sua ex
tração, por ob ervancia da Reaes ordens que lhe forem ex
pedidas para a im o practicar, e que não obstante a sua di
ligencia, se tinha oppo to as ditas Minas o Exmo. Conde de
Valladares, Governador das Geraes, querendo as meter para
dentro dos seos lemites, e repetidas a.o povo de sua jurisdic
çào, como era publico, sem embargo de serem constantes en
tre os ubditos de hum, e outro Governo, pertencerem as
sobre dita terras a e ta Capitania e se achar er as im pela
avericruação que manuou fazer ao Juiz Ordinario de ta Ci
dade e Officiaes da Camara da " illa de ão João deAtiba-ya com o
sertani tas mai practicos, e vesinhos do Descoberto de Ja
guary, como constava do termo que se fez da referida dili
crencia, assignado, e firmado com juramento de todos' e por
que tem feito varia representaçoen por carta ao obredito
General obre e 'ta importante materia, e o não podia de va
necer a que deixa e de per i til' na pertençoens do dito
ue coberto, e mai terra adjacentes. que e acham dentro da
demarcação e lemites desta Capitania lhe parecia er conve
niente mandar e pessoa de toda a capacidade, e intelligencia,
fallar, com documentos authentico ao me mo General para o
informar, edis uadir com verdade, que tae Descoberto lhe
não pertencem, por estarem fora da demarcação da sua Capi
tania, e dentro do lernites de ta, para conforme á sua res
posta e resolução, que tomar ele não querer dezi tir, e pu
char pelo Direito, e Ju tiça, que competia a juri di ão e ub
ditos deste Governo, e que para ir a e ta deligencia pe oa
de sUl0zição era preciso que pelos rendimento do Conselho
se lhe desse a neces aria aj uda de cu to para os eos trans
portes, e ubsistencia, para o que lhe parecia ba tante a
quantia de oitenta mil reis e que e por mole tia, ou por
empate da Resolução gastasse mais tempo do necessario,
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se atenderia a tudo como fosse justo: O que sendo por
todos ouvido e ponderado, assentara uniformemente, que por
evitar discordia entre os doi Governos, era justo, que fosse
o dito enviado com os documentos, e exposição que S. Exa.
quizesse fazer, para tirar toda a duvida, que se oferecesse, e
que supo to não tinha aCamara reditos para suprir as suas
despezas annuae . e contribuir com os oitenta mil reis arbi
trados ao enviado, que não tinhão duvida as istir com a dita
quantia do dinheiro, que houvesse pertencente aos novos im
postos das tabernas, e que não chegando a lita quantia o
que se achava na mào do Procurador actual do enado, fica
ria a Camara obrigada a palTur o resto para o anno proximo
futuro pelos mesmos reditos dos novos impostos das taber
nas, e que a im determinasse Sua Exa. o que fosse servido
a respeito da ida do sobredito enviado a Capitania de Mina;
mas que no que tocam a esperar e a resolução daquelle
Governo, de nenhuma forma devião consentir, nem convinhão
que para a mesma Capitanía por mai instancias que fizessem
se largasse a po se dos referido de cobertos, porque a de
Sào Paulo so partencião desde o tempo da sua creação; e
porque por parte daquelles Povos, e Governo, como ja por
varias vezes lhe tinha sucedido, lhe podião vir repentinamente
fazer o insulto de a repartir, e minerar como pertendião, e
costulllavão, desde .ia requerirão, e incessantemente pedião em
nome destes Povos, que sempre foram fieis a S. Mage., que
S. Exa., attendendo a sua pobreza, sem demora, lhas man
dasse repartir em beneficio do bem comum de todos, e que
do contrario ficavão expostos, e reduzidos a ultima mizeria,
por não terem outros meyos mais proprios de sua conserva
ção, e augmento como S. Exa. evidentemente conhecia, em
atenção ao que esperavão do Paternal Amor, e cuidado, com
que estava governando esta Capitania, lhe não falta se com a
Justiça de mandar lhes repartir as ditas terras, e que sem
embaraço as possão minerar por sua utilidade e de como a 
sinl foi tudo proposto, assentado, e determinado, e mandou
fazer este termo, que assignou o me. mo Sr. General, com os
Ofriciaes da Camara. e mai. pe Da que se achavão prezen
te., e Eu TholJla,~ Pinto da Silzla, Secretario do overno o
fiz escrever, D. Ln'i:;, Antonio de Sow:a} Lopo do Salltos
Sum, Juiz' Jeron'Í1Ilo Roü, Juiz OrcJjnario; O Vereador, João
Dias Cerqueira,. .Uanoel .lJIonteiro da Fonseca, Vereador; e
reador, Ant01n'o Fm1lásco ela Sih:ct,. Joaquim José de Al
'1neida, Procurador; Antonio lJ'mxão de 1J1e?'elles, Commissario.
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12-0RDEM E INSTRUCÇÃO PARA AS DILIGENCIAS NO DES

COBERTO DE JAG ARY 1771. (*)

(A ordem 1'8172 tmnsG1'ipta no Auto n. 8).

A primeira diliO'encia. que se deve fazer he averiguar
e as lena do De coberto e tão dentro. ou fora ela Arraya

de ta apitania. E ta delJgencia e deve fazer com a si ten
cia da Camara, e pe oas pratica da villa ma.i proxima ao
de coberto, e que tenhão cabal conhecimento da devizão das
dua Capitanias, para o que se dá a copia do termo Ja mesma
divizão' e se com efreito e achar que o tal De coberto e tá
dentro do lemite de ta, e levante logo regi to na parte mais
propria e acomodada para a egurançu do Reae Quintos de
S. l\lagestade. e se nào con inta que da Capitania de l\Iinas
Gerae se e tabeleça RRgi to algum dentro ela jurisdição, que
compete a e te Governo. Se o official, Ilue vier encuneO'a(lo
de a diliO'enciu, trouxer ordem do r. Conde General ela
,me ma 'apitunia de Mina para a im o executar, e lhe re
qneira com toda a medida e politica. que, por serviço ele

. 1I1aO'e tade, e Bem comum das dua Capitanias, e retire
para o De tricto da na juri. dição. ellllluanto se dá parte aos
dou. re. pectivos Governo para decidirem, de comum acordo,
com exacta informação o que for ju.to. em a menor contro
ver ia, ou implicação, que po a inquietar os Povo.

I~to se praticará no cazo que a terras do Descoberto
se conheção e tarem dentro dos lemite de te Governo. porem
se e tiverem conhecielamente de fora, e dentro da Capitania
de Mina, poderá o e1ito Official lrvantar o Regi to dentro dos
seus lemites, na parte que lhe for ordenado para a egurança
dos mesmos Reaes Quintos.

Porém no cazo de se porem as r.ouzas em questão de
duvida por faltar o verdadeiro conhecimento das sobreditas
terras, e o dito official queira pre~i til' em levantar Registo
da ua parte na Arraya da dua apitanias, em ú'onte deIte
e levante outro na me ma Arraya da parte deste Governo,

substandose toda a extração, que po a haver ele ouro, e pondo
a mayor cautela no eu extravio, até e decidir pelos dons
Governo" aonde compete a sua arecadação, e qual dos Re
o'i tos d ve prevalecer.

(*) E te documento se refere ao A.nto feito em ão João de
Atibaia (N. ) levendo o preceder. (.Nota da Redacção).
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Tudo isto se praticará do melhor modo, com muita pru
dencia, e sem di cordias, n~m falta de attenção alguma, e se
me dará parte de tudo judicialmente com muito clara infor
mação, para se promoverem o meyo conducentes ao que for
de razão, e ele justiça.

Para esta deligencia se puxará um Offi inl, e dez solda
do Auxiliares da companhias mais proxima ao me mo Des
coberto, e se houver alrruma oppozição tumultuosa e puxarão
a me mas companhias, e ordenança, não para fazer alvoroço,
nem violencia alguma, ma sim para atalhar, e pôr no devido
sflcego qualquer motinl, que incon ideradamente ~e levante,
como em semelhantes cazos, e pela me ma cauza, muita
vezes tem sucedido, o q'. por todos o macio' se deve evitar,
para que não haja entre os povo o menor prejuizo, e a. si.m
o ordeno, e o hey por muito recommendado. S. Paulo 17 de
Julho de 1771.-D. IÁtü, Antonio de 80w:a,

o Comandante do Registo ob. ervará todas as orden
geraes que ha em todos os regi to., não deixando haver ex-o
travios de ouro, ou diamante., e impidirá, que e não bula no
lugar descuberto, nem e tire delle ouro, nem se façam soca
vões nem exames até nova ordem. S. Paulo 17 de Julho de
1771.-D. IÁti" Antonio de 801.l7:a.

Acompanhozt esta ordem o extmcto das ordens gemes
dos Registos.

13·-0RDEM E INSTRUCÇÃO PARA O COM MANDANTE DO DES

TACAMENTO DO DESCOBERTO DO JAGUARY, 1771

Porquanto o I1lmo. e Exm. Conde de Valladares, Gover
nador e Capitão General das Minas gerae tem mandado hum
destacamento de Dragõe a illfonnarse do sitio ell1 que fica o
o novo descoberto de Jaguari, para se vil' no conhecimento
se pertence a esta Capitania de S. Paulo, ou aquella de Minas
Geraes; e porque o dito descuberto pertence claramente a esta
Capitania de S. Paulo, por estar cá para dentro, não só con
forme a indefinita demarcação feita do Morro do Lopo á Serra
de lVIogiguasslÍ, que aJuda S. Magestade não confirmou mas
muito mais claramente, e em questão ue duvida, á vista dos
titulas que se aprezentão da sesmaria pa sada a favor de
Claudio Forquim, que fica muito máis para dentro, ell1 que o
EXJIjo. Conde de Bobadella mandou informar a Camara de
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S. Paulo, e S. Magestade confirmou mandando ao General da
dita Capitania, para que a executasse; pelo que ordeno ao Al
feres Filipe Corrêa da ylva vá com os ditos titulas, e instruc
ções a avi tar-se com o Official de Minas, que vem encarre
gado desta deligencia, ao qual fará demonstração pelos ditos
titulo e pelo que con tar tia cituação do dito descuberto, em
como pertence a e ta Capitania de S. Paulo e convindo o dito
Official de Minas geraes ne ta verdade, se fará termo, que
a ignarão entre ambo', e havendo duvida se me dará parte,
para determinar o que for mai conveniente. O que assim
espero execute o dito Alferes Felipe Correa da Sylva com
aquelle zello, e actividade com tl.ue costuma empregarse no Real
Serviço. S. Paulo, 24 de Ago to de 177J.-D. Lili;;, Antonio
de SOl/xa.

I'llstrucção, que acompanha a ordem aeima.

Mandando S. Magestade ordem ao Sr. Conde de Boba
della para devidir e, ta Capitania de S. Paulo, da de u'1inas
geme pelo Rio .. apocahy. ou por onde melhor lhe pareces e
e encarregando o dito Sr. Conde esta deligencia ao Dezell1
barga lar Thomaz Robim, veyo e te ao Sapocahy. e devidio
a duas Capitanias allargando tanto os lemites da de l\Iinas
Geme, que pô o marco de devizão no uforro chamado do
Lopo, seguindo a serra de Mogiguaçú, e dahy a Rio Pardo,
unindo de ta sorte para a Capitania de 1VIínas todo o sertão
que pertencia para a Capitania ele S. Paulo.

E ta devizão ainda não e tá approvada por S. l\Iage
tade antes pelo contrario, quando fui mandado para este Go
verno, determinou o me 'mo 'enhor que a jurisdição da Ca
pitania de S. Paulo, e eu lemite, erião do mesmo modo
que havião sido antigamente.

Cheo'ando ao Rio de Janeiro. e tendo ordem o Sr. Conde
de Cunha, Vice Rey, que e,ntão era. para demarcar estes le
mites, assentou comigo, que não houves e por agora novidade
e aquelles descoberto de que estives e de posse a Capitania
de Mina, os deixa e estar, e que nem eu me allargas e para
aquella parte, uelil daquella parte e allargarião para e ta,
emquanto dava conta a S. Mage tade, c a sim ficou aju tado
e te partido com o Sr. Vice Rey entre mim, e o Sr. Luiz
Diogo.
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Achandome ne ta conformidade, e aparecendo logo o
descoberto do Rio Pardo, mandei tomar pos e r1elle, e impe
dilo com uma guarda, e dando conta a S. Magestade, foi
aprovado este procedimeuto,

Vindo depois governar Minas aeraes o Illmo. e Exmo.
Sr. Conde de Vallada.re~, com elle aju.'tei, que ate decizão de
S, Magestade ficas em as cou a do mesmo modo não me
estendendo eu para a sua parte, nem o dito Sr. para a minha.

Agora apparece o De cuberto de Simão de Toledo Piza
junto de Jaguari, e seO'undo as informações que tenho, ainda
suposta a demarcação do Dezembarrrador Thomaz Rubim de
Barros, pertence a e ta Capitania o dito Descuberto porque
lançando uma linha do :Morro do Lopo a l\logiguaçú, e vê
claramente ficar muito para dentro desta Capitania o dito
Descuberto.

Alem de ta Prova evidente, ha tãobem outra, que ão
o titulos, que temos da sesmaria, que o Sr. Conde rle Bo
badella, autor da rlemarcacão, concedeo, mandando informal'
e Gamara de S. Paulo e clH'gar huma dellas confirmada por
S, l\lagestade remetida a mim para a executar, da quae e
vê claramente per encer a jurisdição de ta Capitania outras
muitas terras que fiCã9 ainda mais alem do Morro do Lopo.

(Acompanhou esta Úl interno a cOlJ1'a da esmaria con
firmada que 'l/ClY no Livro clelLas a fls. 90 e a copia do do
cumento lançado no Liul'o dos Despachos a fi', 181),

14-CARTA DO COllIlIIANDANTE DO REGISTRO DE ITAPEVA AO

GOVERNADOR DE SÃO PAULO, 1771.

IUmo, e EXUlO, Sm'. Com a mais profunda humildade
dou parte a V. Exa. que com a chegada de um viandante
deste caminho ao Anayal de J aeuh}' a este Registro sou be
que se achava buma guarda de soldarias das Geme do Rio
Pardo na pas agenJ de cima citio chamado do Bezerra, como
me não sabem explicar a que tim está, e so dizem que he
para assentar Regi tI'O novo logo mandey hum soldado deste
destacamento a saber que novidade era aquella o qual che-



- 117 -

crando avizarey a V. Exa. com toda a individuação o que na
realidade' e pas~a. Deos CTuarde a V. Exa. por muitos an
no dilatado. Reai tro da Itupeba, 17 de Setembro de
1771. De 'I. Exa. ubdito humilde e Reverente Criado. O
Sargento Com mandante L1Ii;;. Roi::. Lxa.

15-CARTA DO COi\1l1rANDA.J.~TE DO REGISTRO DE ITAPEVA AO

GOVERNADOR DE SÃO PAULO, 1771.

lllmo. e E.WIO. /l'l". Ja dei parte a Y. Exa. da novi-
dade que se deu no Rio Pardo com a guarda da~ Geraes
como tambelll por mandado de hum oldado cle te Registro a
saber a que fim se vinhão alJ' a ranclJar ao qual respondeo o
Cabo que aI}' ranchara porque vinhão demarcar as terra per
tencente á Capitania da:; Gerae e que ja a dita demarcação
e tava feita por quanto ja e achava o marco a sentado no
dito Rio Pardo como tam bem vinhão allJ' ficar de gnarda para
melhor patrulharem e verem o ouro que daquele Arrayaes
poderia abir. em guia: esta he a novidade e parte qne posso
elar a V. Exa. o que melhor se pode informar do portador
de ta que he aproprio oldado que foi saber desta novidade
e V. Exa. mandará o que foi servido. Deo Guarde a Y.Exa.
pelo anno do eo de::;ejo. Regi tro de Itnpeba, 25 de e
tembro de 1771. De V. Exa. O mais humilde Servo, e fiel
Cativo. O Sargento Commandante Luix Roi::. Lxa.

16-CARTA DO CAPITÃO DE DRAGÕES DA. '\ ILLA DE l\!OGY

.GUASSÚ AO GOVERNADOR DE Sio PAULO, 1771.

lUmo. e Exmo. 811,7". Em 26 do mez pa ado dei conta
a V. Exa. de que João Lopes da ouza que veyo de J acuby
disse que se vinha por Reg-i~tro ou guarda no Barranco elo
Rio Pardo por parte das Geraes, cuja parte mandey por hum
soldado a entregar ao Sargento 1\101' Manoel Caetano de Zu
niga donde fo ,e alcançado para fazer inviar com bre, idade
de que foi entregue.
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Agora recebo a carta que inclusa remeto a V. Exa. pela
qual verá V. Exa. o que se passn. e ser certo o dito avizo.
Do mesmo portador e de Franci co GIz. que tam bem chegou
a esta Freguezia me informey e acho er verdadeira a carta
e me disserão mais que o dito Cabo que veyo a e ta dili
gencia mandou mudar o Porto de passagem do meS!!10 Rio
Pardo do Caminho que seguia para o dito Jacuby para ima
donde diz a carta, e tapar e trancalo, e que depois que poz
o marco passou para ca e seguio ao Citio da paciencia (*) que
dista duas leguas pouco mais ou menos, escrito ou Edital
que' ninguem seguisse o caminho tapado não sei com que pe
nas, e que tambem dizerão chegara a e te Arrayal, mas não
disse ao que: Eu pre umo que virá tamhem por marco uo
caminho que vay desta Freguezia para o Arrayal de Ouro
Fino que entra na borda do mato distante deste Arrayal
quatro leguas, ou no mato. V. Exa. mandará o que for er
vido. Deos Guarde a V. Exa. por infinitos nonos com muita
Saude para amparo nosso. Mogy Guassu, 1 de Setembro
de 1771. De V. Exa. muito humilde Subdito e Creado. Ma
nael Raix. de Ar. Lima.

17-REPRESENTAÇÃO DA CAMARA DE SÃO PAULO, 1771.

lama. e Exma. Sm·. Recolhendo se para a Corte o
IlImo. e Exmo. SnL D. Luiz ]\la carenhas GOVL e Cap. Ge
neral que foi desta Capitania se unio esta, e a de Minas Ge
raes, a do Rio ele Janeiro, Governadas todas naqnelle tempo
pelo Illmo. e Exmo. ~11I'. General ele Batalhas Gomes Freire
de Andrarla, e resultou desta união o virem se apoderando
se os de Minas Geraes de varios descoberto, e Arrayaes
pertencentes a esta Cr,pitaoia, e opondo se os desta parte no
Arrayal de Santa Anua, e Sapucahy descobertos que estavão
de posse pela parte de S. Paulo, se suscitaram varias duvi
das entre os desta, e daq uela Capitania, da quaes se deo
conta a S. Mage., e foi o me mo Senhor ervido, pelas evi
tar, que o General Gomes Freire de Andrada fize se divizão
destas duas Capitanias, e novo Governo de Goyazes por onde

(*) No mappa de 1766 o sitio de Paciencia e acha. situado
na antiga estrada de Goyaz na illru:gem do segundo carrego acüante
de ·Casa Branca, tributaria ele Tambaú, (N. da R.).
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mais conveniente fosse, e em virtude da Real ordem detel'
minou o dito Teneral aos Ouvidore. das duas Comarcas con
finante , ao desta Domulao Luiz da Rocha, (*) e ao daquela
Thomaz Roby de Barro Barreto para fazerem a dita Divizão
na forma, que determinava S. Mage.. o Ouvidor desta Co
marca pela sua incapacidade e ineptidão não foi, nêm mandou,
e o daquella Comarca a não fez I'omo determinava a commi 
são como se mostra da copia della e Ordem Regia e o Com
mi ario que excede a cOl1lmi~ ão, na forma de direito, fica
l1ulJo tudo quanto obra nella. poi diz a ordem «no Cami
nho, que vai de S. João de El Rey para a Cidade de S. Paulo
no alto da serra da Mantiqueira e achará hum marco conhe
cido, como ponto ele demarcação da antiaa Capitania de S.
Paulo, e o dito marco lhe servirá de baliza, 'tirando uma li
nha recta pelo cume da dita erra emthé cheaar a Serra de
Mogygua su e seguirá elllpre pelo cume della pelo rumo,
que lhe der o agulhão enthé chegar ao Rio Granele, e que
e te servirá de demarcação da trez Capitanias, da de Villa
Rica, e do novo Governo de Goyazes e da antiCTa Capitania
de S. Paulo.»

Obrou aquele Mini tro tanto pelo contrario, que não
eauio couza algullJa do que e lhe determinava na dita Com

mis ão, e Iteal ordem, e êm lugar de seguir pelo alto da dita
erra, veyo em direitura do Rio da~ Mortes, cabeça de sua

Comarca ao Arrayal le apucahy, que ainda naquele tempo
e~tava da parte de ta Capitania e ComaI'ca de . Paulo, e
intimidando aos moradores daql1el1e Districto que trazia or
dem do General para lhe darem obediencia, e ficarem sugei
to a Comarca do Rio da Morte da -Capitania de Minas: e
como o Juize ordenarios erão huns homen leigos, e não ti
verão la ua parte General e Mini~tro Regio loao obedece
rão, e fizerão quanto elle quiz, e m:mdou o dito Mini tro pela
estrada, que vem de Sapucahy para e ta Cidade, no 1\1orro
chamado do Lopo, que não tem conexão alguma com a dita
Berra de lVIantiqueira, meterão hUlll marco, ou e culpirão hu
mas letras em hum penedo nativo naqueUa parte, que dizem
-«Divizão da Capitanias de São Paulo. e de 1\1ina »-cujo
Illorro fica di tante tre' ou quatro leguas da nova Villa de
S. Joào de Atybaya e doze, ou treze de. ta Cidade, mandando
adiantar o Registro para OamanLlocaya, e impedindo o Co-

(*) Não é exacto que hOlwe ordem ao Ouvidor de ão Paulo
para tomar parte na demarcação. Veja- e ill, 2-, pago .12. (N. da R.).
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m r ia de ta "aI itania om o"!'ande pr~iuizo do bem Ol1lnllln)
da Real Fazenda: d pai. vind para Go,ernador da

Mina :reme o Illmo. e Exmo. nr. Llliz Diogo Lobo da
ilva adiantou llJai~ o R "'istro tomaudo varias JJ . cober-

to d qu ta.va d p c ta apitania e chegou a tanto
ex e o, qu athé botou fora das Igr da ao Rda. Paro 110.,
que e tavão po to por L. Bi pado, provendo antro por
parte de Mina com grav pr juizo elo bem e piritual pela
nullidad lo acramellto por falta de juri dicção: e vendo
e o Povo de ta apitania ne ta con teruação relre entarão

a .~IalYe.. pedindo lh Teneml para o defender da opre-
ào. em que e acba\"ão. foi o me 1110 nhor en'ido pela ua

Real clemencia at nder a na upli a~. fazendo eleição na
III ma. Pe. "oa de Y. Exa., m que achou toda a" circnm tan
cia nece aria para <'-'0\'01'., o apitão General desta antiga
'apitania. fazeudo a re"tituhir ao eo antigo e ta<lo com tudo

quanto goverua"ào o~ antec ore de V. Exa. como . e mo 
tra da Carta de Cren a e crita a e ta Comarca, e upa ·to
temo experimentado em V. Esa. bUl1l paternal afeito, e vemo
o di velo, com que e tem portado em novo. de coberto. e
conqui ta d Certoen in ulto . como he o de Tybu l1Y, Glla
tem . e com iucauçavel zelia da rcação das Tropa Auxilia
re depé, e de ca"allo tndo para bem do Real en'iço e aug
menta da Cal itauia.

Corutudo i to não vemo qne Y. Exa. evite o clefrau
ele~, que no" fazem 08 ela apitania de l\lina Gel'ae· a e ta,
pai no con ta, que novamente e querem apoderar dos dous
novos Descobertos de Rio Panlo, e Jaguary, ambos citas no
Distrito de ta Capitania, pai ainda por aquella nulla divizão
que fez aquele Mini tro de l\Iinas, botada huma linha recta
do Morro do Lopo ao cume da Serra MOlYy-Gua su el1ltbé o
Rio Grande como determina a dita Real oruem, fica o tal
morro fazendo bum anO'ulo agudo no centro ue ta Capitania,
empre lhe fica pertencendo como lbe pertencia o Arrayaes
anta Anna e apucaby. Ouro Fino e Cabo \ erde e Desem

boque cbamado de . Pedro de Jacuby, e mnito mais os dous
novo De cobertos do Rio Pardo e Jagnary por ficarem muito
para ca no centro de ta Gapitania, como mai claramente se
mo tra do auto de declaração que a poucos tempos se fez
na Campanba de Alagoa, com assi tencia da Camara da nova
Villa de S. João de Atybaya e com todo os practicos' e Ser
tanista daquelle Continente, e bem conheceo e ta verdade o
Illmo. e EX1l10. Snl'. Gomes Freire de Anrlrada, Governador

,
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que foi de todas as trez Capitanias, pois pedindo lhe por e
maria Simão de Tolledo Piza huma terra na Campanha da
Lagoa mandon ouvir esta Camara, e o Providor da Fazenda
Real de'ta Capitania. como se mo tra do eo di~pacho. e
pedindo lhe Claudio Furquim de Almeida outra em Camall
docaya muito alem do l\Iorro do Lopo da me ma orte man
dou ouvir a e ta Comarca, e .ao me mo Proíidor. e endo
e ta Se maria confirmada por . l\Iage. o anno preterito pro
ximo de etenta mandou o dito enbor que fo e comprida
101' V. Exc., e não pelo General de Mina.

As razoens expo~ta nos obrilTão a repre~entar a V. Exa..
que mande logo repartir. e deffender no modo po ivel o
mencionado. Descoberto, citas ne ta apitania. pelo prejuízo.
que do contrario se seO'ue não ó ao bem comum de~ta Ca
pitania, tambem ao Real Erario' por exaurirem o morador ~

daquela Capitania os Quinto. de ta, unindo o á cem aroba
que 110 anno de 1734 oiferecerão e seO'urarão a . l\IalTe..
tempo, m que a divizão de ta Capitania estava feita muito
para la do Sapucuhy, e !le certo e . em duvida, que onti
nuando na uzurpação que continuamente fazem o daquella
Capitania nos Descoberto de ta, ti cipação como tem del'i
pado muitas aroba de ouro ao Rea Ouinto de 1\Iag .
e de nos a parte e em nome do Povo, e da parte de . l\Iaue..
repre entamo' a V. Exa. para lhe dar u proyicl n ia nec~

saria. ão Paulo, em Camara a 30 de etembro Ie 1~71.

JeruuilJlo Roi-, JuiZo Dias erqueim. AI/tonio Fmnc/ co de
ti, Manoel JJlonieiro de FOJl'eca Joaquim JO'é de .A lllleida.

1 -REQUERIMENTO DO PROCURADOR DA COROA. E FAZEND.\.

DE SÃO PAULO, 1"'71.

lUmo. e Exmo. Snr. Diz o Procurador da oroa, e
Fazenda desta Capitania ele São Paulo Joã ue . Paro P i
xoto, que descobrindo se buma terra. linera s na paraO' III

chamada o Caconda, e no De trito le ta Capitania m xac
tissima Providencia mandou V. Exc. tomar po. _ do tal
coberto pelas J Llstiças desta Cidade logo no prin ipio li
Governo, adiun tando se mais a por guurd,\ 11 me mo D 
coberto, que ha seis annos a e ta parte e eon
despeza da Real Fazenda desta mesma Capitania



122 -

prezente se ter repartido, não obstante o universal clamor
de te Povo; e suposto V. Exa. be que s6 saberá a razão,
porque o não tem feito cOllltudo nenbuma pode haver para
que no tempo prezente o não faça repartir; porque tem o
SUl e. por noticia, de que o Illmo. e Exmo. Snr. Conde Ge
neral da l\Iinas Gemes, por requerimento do Povo daquelJa
Capitania, talvez mal informado} quer mandar proceder a re
partiçã.o no dito Descoberto, quando este, por todos os prin
cipias, pertence a esta Capitania, na certeza do que V. Exa.
mandou tomar po se do mesmo Descuberto' ecomo de se re
partir pelas Minas Geraes redunda a Fazenua de S. Mage. que
Deus Guarde, gravissimos prejuizo , em razão} de que vindo
a ser assim, vay todo o ouro, que se extrahir no dito Des
coberto, para as Intendencias das ditas Minas, e para debaixo
das cem arrobas, de ouro, que os habitadores das ditas mina
se obrigarão a pagar a S. Mage., e sendo que eja repartido
por esta Capitania} todo o ouro que se extrahir no me. mo
Descoberto} se vem fundir na Real Casa de Fundição desta
Cidade, onde paga o Real Quinto de S. Mage., e atenta es
tas circumstancia , he bem patente os grandes prejuizo, que
se seguem ao Regia Erario, os quaes poem o Supte. na pon
deração de V. Exa. para que se sirva logo, e sem demora
mandar repartir o dito De coberto, como tambem o de Ja
guary cbamado do Tolledo, que concolTem neste as lIlesmas
circumstancias expressadas, e se' acha ainda mai no interior
desta Capitania, pois so di la desta Ciuade doze, ou quinze
leguas, em razão do que, e daquelJe prejuizo, que se segue á
Real Fazenda nos 50S do dito Ouro, como tambem a esta
Providoria, que he sumamente pobre, e parã ua de peza
]Jode perceber os Reaes Direitos, que trazem com igo seme
lhantes Descobertos pelo Real Contracto das Entradas de
Minas, e passagens ele Rios. Termo, em que não so <.leve
V. Exa. mandar fazer repartir os ditos Descoberto ,ma tam
bem como do Descoberto do Caconda segue hUUla picada
para as Mina Geme, deve V. Exa. na mesma picada e nos
confins desta Capitania man lar pàr huma guarda e hum Fiel
com direito Provincial} aquella para evitar as passagens do
Ouro para as ditas minas, mas im que o emcamillhem para
a Fundição desta Cidade. onde deve pagar o Real Quinto,
como tambem para que defenda outra qualquer estrada, por
donde possa haver dizcaminho do ouro, qne se extrahir e o
dito Fiel, que sirva para trocar aos viandantes, que eguirem
para as Geraes} o ouro, que carecerem para os seos transpor-
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tes, praticando-se o mesmo no outro Descoberto do Tollerl0,
na con itlnração de que pede a V. Exa. se digne dar as. pro
videncia nece sarias, para que logo ~e repartão os ditos Des
cobertos com aquelles, que requer o Supte. para egurança do
ouro, que se extrahir nos novos Descoberto ; pai do contra
rio com a mais devida venia, e submissão l)rotesta o mesmo
Supte. a V. Exa. por todos o prejuizos, que se seguirem a
Real Fazenda, e para isso as igna o supplicante este eo Re
querimento e Receberá Mercê. João de . Payo Peixoto.

19-REPRESENTAÇÃO DA CAMARA DE S. PAULO, 1771.

lllmo. e Exmo. Snr. O Povo de ta Cidade nos inviou
a dizer por sua petição, que a sua noticia tinha chegado que
o I\lmo. e Exmo. Senhor Conde de Valladare, Govor. e'
Capm. General da Capitania de l\lina Geraes] mandara plan
tar hum marco obre as margen do R. Pardo com huma
guarda, adiantando de te mario dez, ou doze leguas o seo
destricto para dentro desta Capitania tapaudo a estrada geral,
que hia para a Villa de S. João de El Rey, e abrindo outra
e tI'ada por outra parte em a qual tem posto huma CTuarda,
e ReCTi tro; e que outro im tinha adiantado o Regi tros,
que tinha em Ouro Fino muita legua ca para dentro até
Jaguar}', o que tudo e colhia er a fim de apanhar para
dentro dos seos lemites as Mina do Rio Pardo, e Jaguary,
que são sem a menor duvida desta Capitania, por ser arraya
da inju ta demarcação, que fez o Dr. De .or Thomaz Robim
de Barro Barreto, por ordem do Illmo. Conde de Bobadella,
pai em embargo de apanhar com aquella inju ta demarcação
para a Capitania de Minas Geraes todo o Certão da Capitania
de S. Paulo, e não e tar a dita demarcação confirmada por
S. Mage., e pari so nulla, e ainda a~sim ficão a Minas Rio
Pardo, e Jaguary, muito 1l1etida~ para dentro de ta Capitania
catorze, ou quinze leguas, como COIl ta do titulo de Sesma
rias que ha. e averiguaçoen ,que e mandarão fazer; e por
que e te Povo necessita mnito] que se anime, e se re taure
da pobreza, e decadencia em que se acha ha tantos anno
por não terem prezentemente outra esperança mai, de que
na extração do ouro da dita Mina que clari amamente
lhes pertencem e se vem no perigo de lhe serem uzurpadas
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para as l\'Únas Geraes como o foi todo o Cer'tão deste. Capi
tania, e ainda alguns descoberto, que ao depoi. Ia dita de
marcação do Dr. Des.or Thomaz Rubim forão aparecendo, por
cuja razão, como cabeças desta Republica repre. entamos a
"'. Exa. o requerimento lle te POyO, e sua Nece idade, Ra
zão, e Justiça, que tem, visto S. Mage. que Deos Guarde)
ter mandado a V. Exa. a esta Capitania para a restabelecer, e
re tituir ao seo antigo estado, para que lhes mande sem de
mora repartir as ditas Mina, vi to não terem duvida o serem
desta Capitania, e pari o pidimos. e rogamos a V. Exa., que
logo s.em perda de tempo a sim o mande executar) antes que
de Mina Gerae se adiantem a meter se de po~ e dellas,
como tem feito por varias veze como estão progno ticando
os factos, que presentemente se estão obrando de levantarem
os marcos, e meterem guarda, e porem re(fistro, e lhe ta
parem a. e trada , por onde e co tumarão servir e do con
trario protestão com todo o devido respeito por toda a con
servação de seo Direito, e posse e por todas as conveniencias,
que e puderem seguir a e te povo, e bem comum, e comer
cio delle, por toda a utilidade, que pertence á Reae rendas,
e os direitos das entradas, que tacão a esta j)rovidoria; e
finalmente protestão pelos Reaes Quintos, que das dita Minas
tacão directamente a S. Iage. e devem pagar e. eparado
na Real Casa de Fundi,<ão t!esta Cidade, em erem confun
didos na conta las cem arrobas, a que não deve tocar: a
vista do que esperamos da rectidão, e justiça, com que V. Exa.
costuma obrar, do grande zelll), com que sene a . Mage.,
e procurar o. seos Reaes Interesses e daquele Paternal Amor,
com que atencle, e se aplica ao bem caIU um, e augmento
desta Capitania, que sem perda de tempo lhe defera ao eo
justo requerimento, e de todo este Povo, que junto oferecemo,
a Illma. Pes.oa de V. Exa. que D. Gde. muitos annos. São
Paulo, em Gamara a 16 de Outubro ele 1771. Lopo dos
Santo Sel'J'a, João Dias Cel'q zteira) Antonio F'rancl; CD ele Sá,
Joaq~tim José de Almeida.
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20-REQUERIMENTO QUE FIZERÃO OS MORADORES,

MINEIROS, FAISCADORES, E MAIS POVO DE SÃO PAULO

Á CAMARA 1771.

Snres. do ;"'obre Senado. Os Moradores, Mineiro. Fais
cadores e mais Povo desta Cidade zellozo. do auO'mento dos
Reaes Quinto. de S. Mage., e da con ervação das Familhas,
e Bem comum le te me mo Povo, ellevados tambem de pai
xão natural do augmento da Patria, ja não podem ofrer as
incivilidades que com elles se tem practi ado pela Capitania
de l\lina Gerae querendo aquella pela ambição do eo auO'
mento a total extinção de ta, alarrrando cada vez mai o le
mites da sua jurisdição, não reparando, que tanto ella como
esta, am bas são propria do mesmo Rey, e Senhor, e Va alas
da mesma Real Coroa.

Pelo que repre então a V. Mces.) que ja em outro tempo
por evitar o exce o, que o de Mjna Gerae tinhão per
petrado em acre centar demar'açoens a demarcaçoens em pre
juizo de ·ta apitania foi S. Marre. ervido, por evitar e te
damno~, mandar ao "'onde de Bobadella a dividis e com
igualidacle, e ju tiça pelo Rio Sapucahy, e esta medição e
"fez tanto pelo contrario que excedendo o dito Exmo. Conde
de Bobadella a ordem Real. ordenou, que a demarcação e
fize se pela eITa da Mantiq ueira tirando linha á de Hogy
gua . u, e cometendo e ta c!elirrencia ao Dr. Thomaz Ruby de
Barros Barreto e te acre centou sobre maneira que vindo
direito ao Arrayal de Santa Anna poz o marco de divizão no
Morro elo Lopo distante desta Cidade l-! leguas, apanhando
todo o Certão desta Capitania, e excedindo a sua com missão
por muito consideravel espaço le leguas, não reparando que
como deleO'ado ou comi sionario não podia exceder os lemi
tes da execução, que lhe foi recomendada, o que talvez faria
por agradar aquelle Povo, que então exi 'tia debaixo da sua
jurisdição, como Ouvidor Geral daquella Comarca.

O facto daquella llulla divizão que tanto de ejava e te
Povo para sua tranquilidade, o poz em mayor de çoceO'o, e
perturbaç,ão vendo se lhe queria tirar o que Sua Mage. lhe
tinha dado; e nãO contente o Povo da Capitania de MJna
com as terras quasi uzurpadas pela nulla medição, e querem
ainda no tempo prezente introduzir dela para dentro. com
animo de se apossarem dos doi novos De coberto) chamados
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Jaguary, e Rio Pardo, dizendo ainda, que lhe pertence até o
Jaraguá que fica nos . uburbios desta Cidade pertendendo
tirar os 5tos de S. l\lage., e o remedio deste me mo Povo,
que se acha na ultima decadencia sendo aquelles ditos Desco
bertos a unica esperança do seu remedio.

Dizem tirar os 50S, porque sendo o ouro que dos Des
cobertos se ha de extrahir, fundido na Ca a de Fundição
de ta Cidade} tem S. l\lage. a utilidade delles, e endo extra
hido pelo Povo de Minas. como entrão os ditos 50S na Cota
de Cem arobas que prometerão fica a Fazenda do dito Snl'.
com prejuizo grande, e o remedia do Povo, ]Jorque indo o
ouro para Capitania de l\lina.. , fica e te mesmo Povo sem ter
com que ocorrer as suas necessidades para a sua e tabilidade,
e conservação.

E para alcançarem a ultima consequencia daquelles in
civis factos, obrados contra a lamentavel queixa deste Povo,
mandou o Exmo. Conde de Yalladares, General da dita Ca
pitania de l\linas, plantar hum marco sobre as margen do
Rio Pardo com huma guarda, tapar a e trada geral, que hia
para São João de El Rey, e abrir outra para outra parte, em
que poz huma guarda e Registro; alem disto mandou adian
tar o Registro, que tinha no Ouro Fino, e por no Rio Ja
guary, entrando com elle muitas leguas para e ta Capitania,
tudo a fim de apanhar os dito De cobertos para a sua Capi
tania, e os mandar repartir pelo Povo della.

E como não tem este Povo para sua consistencia, e res
tauração, da pobreza e decadencia, em que se acha, ha tautos
annos, outra esperança de remedio mais lo que na extração
do ouro dos ditos De cobertos, que clarissimamente lhe per
tencem, estando estes, como e tão, no evidente periO'o de se
rem uzurpados para as ditos Minas, como tem sido todo o
Certão desta Capitania, e outros Descobertos depois da in
justa demarcação que fez aquelle Des.or Thomaz Ruby, sem
se atender que o Naturaes desta Cidade, forão os de cobri
dores de todas as Minas} e a muita justiça, que, alem disto,
lhe assiste.

Querem que V. Mces., pondo por nossa parte na Pre
zença do IlIlllo. e Exmo. Snl'. General desta Capitania a quem
S. Mage. t III incumbido, pela sua muita fidelidade, intereza}
e animo, o restabelecimento augmento, e restauração do seo
antigo e tado, os referidos factos lhe supliquem o eficaz re-
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medio a tantas incivilidades, e perturbaçoens para que o dito
Snr., ponderando por elles a nos a comum opre ão mande
sem demora, nem perda de tempo repartir os dito Desco
bertos, antes que o Exmo. Sill'. General de illinas se adiante,
e se meta de pos e delles, como se tem practicado por muitas
veze em emelhante ocazioen, atendendo ao infalivel prog
no tico, que certamente 11a de vir do referidos facto] como
ão a planta dos marco, tapagens da estradas) e in tituição

de Regi to ] e do contrario, com todo o devido respeito. e a
mais profunda submi . ão] prote tão ao dito nr. e a V. Ice.
pelo auglllente do Reae Quinto] que das ditas Mina tocão
directamente a 8. Mage., e se devem pagar separados na Oasa
da Fundição desta Oidade, em erem confundido na Oota
da cem arobas) a quem não devem pertencer, pela utilidade,
que pertence as Reae Rendas nos Direitos das entradas que
tocão a esta Providoria, pela conservação do Direito, po se e
inconveniencias, que se podem eauir a este me mo Povo] em
utilidade do bem comum, e comercio deBe.

A vi ta do que esperão da rectidão e justiça, com que
o dito Exmo. SUl'. e V. 'Ice. co tumão obrar com grande
zello no ervi o de S. Mage. a~sim lhe diferão' e Receberão
Merce.

O Sargento Mar da Ordenança J1rulOel oares de
Carralllo O Oapitão de Auxiliare e Bacharel Formado pela
Univer idade de Ooimbra e Profe o no Ordem de Ohri to
Antonio Ji'emandes do Va,lle] O Oapitão Mnndante de Oaval
laria Al1xar. Salvador J1arque. Brandão O Oapitão de AllXar.
depe José Gix. Coelho, O Bacharel Formado na Faculdade de
Leys c Profe so na 01' lem de Ohri to .dlltom·o J1ende de
AllJlâda] O Bacharel Formado pela Univer idade de Ooimbra
em Oanone , e Opozitor ao Il1O'are rle letra. como habili
tado pelo Desembargo do Pa o Antonio Caetano Alx. de
Castro] O Oidadão e Republicano de ta Oidade Joaquim J11a
noel ela 1'lm e Castro] O Sargento MoI' da Ordenança da
Villa ele Fachina .l.11anoel Joaqui/ll da ilra e Castrú O Oi
daelão e Republicano de ta Oidade e Familiar do anto Oficio
Francisco Kal1l'er dos aulos, O Tenente de Drago ns Auxi
liares ele ta Oapitania José Antollio da 11m, O Alfere de
Drao'oen \..ux. de ta Oapitania JoaqllúlI JO'é do, anto, O
Guarda 101' J.11anoel Joaquim de Toledo e Pi;.a O Alfere de
Infanteria Auxar. do Regimento desta Oidade Pedro de AL
meida Lam e Fig~teim] O Oapitão de Oavallo, e Cavallaria
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Professo da Ordr.m de Christo Francisco Pe1'eim Uendes O
Alferes Auxar. de Cavallo de huma das Companhias desta
Cidade e Republicano della 19'1lacio Antonio ae Almeida O
Capitam das Ordenanças João PeTeim da Silm, O Bacharel
Formado e Procurador de Coroa e Fazenda João de SamPayo
Peixoto.. Homen de Negocio desta Cidade e Sargento da
COll1]Ja. de Auxiliares de I e desta Cidade Antonio FerI/andes
OZtf1·O. LÚlla, Homem de Jegocio de ta Cidade Republicano
della. Domingo Frx. Lima Homem de egocio Amaro An
tunes da ilra. Homem de egocio de ta Cidade e Republi
cano della Jllanoel Roi'. Jordão, Homem de egocio desta
Cidade Franci co da Costa Pereira Requic7o) Homem de Ne
gocio desta Cida(le Republicano della J.llanoel Jo é Gomes,
Homem de Ne"ocio desta Cidade Ant07úo Alx. do Rey. ,
Homem de J egocio desta Cidade Republicano della l1.ntumo
Gomes JJlach{(do Homem de Negocio desta Cidade J.llanoeJ
Jo é Roix., O Cidadão Republicano, e Homem ele Neaocio
desta Cidade Jlanoel Tei.Teira Coelho, Homem de Negocio
desta Cidade Antonio Jlú. de Almeida, Homem de egocio
destá. Cidade 11Irl/lOel Francisco rax, Homem de Negoóo
desta Cidade Antonio lvlix.. de Aguirl?" Homem de Negocio e
Familiar do Santo Oficio D01llingo Gmdes O Cidadão e
Republicano de ta Cidade jJlalloel José de amPayo, Homem
de Negocio desta Cidade Lourenço Ribro. Gzâ/llaraes O De
positario do Cofre dos Orpho e Boticario do Pre illio Fran
cisco Coelho 1yres, O Cida(lão e Republicano desta Cidade
José Antonio de Lacerda, O Cidadão Republicano desta Ci
dade Franásco Correa de Lemos, O E crivão da Ouvidoria
Geral e Republicano e Cidadão desta Cidade Agostino Del
gado e A1·o1whe.

21-0RDEM PARA REPAR'l'IR AS TERRAS JlHNERAES

DO RIO PARDO E JAGUARY, 1771.

PorCluanto 110S destrictos de Mogyguassu) e de Jaguar}',
Limites desta Capitania se tem descoberto algumas terras
minerae , que mandei u pender, na forma das Ordeu de
S. Mage tade, atê que o mesmo Senhor fos e servido permi
tilas ao Povo, e novamente me consta, paI' representação
deste, que o Exwo. Sor. Conde de Valladal'es, Governador e
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Capitão General de 1\Iinas Geraes, sem embargo das reprezen
taçoens, e protestos que lhe tenho feito a este respeito,
manda repartir, e dar aos Povos da sua Repartição, permitin
elolhes geralmente a extracção do ouro) com prejuizo grave
do Naturaes deste, e dos Reaes Quintos, que pela sua Re
partição devem competir a S. Mage tade; e por esta cauza se
queixão e me requerem, lhes faculte Licença para poderem
minerar nas sobreditas terras, e utilizarem se daquellas con
veniencia., que para outra Capitania se lhes querem uzurpar,
contra todo o direito, e posse, que lhes assiste por parte
desta: Pelo que atendendo ao seI) ju to requerimento, e aos
prejuizo , que podem rezultar ao Publico de semelhante in
fracção: Ordeno ao Coronel Francisco Pinto do Rego que
por erviço de S. 1\Iagestade, em beneficio do Bem Comum, e
socego dos Povos, pa e ao lugar dos ditos Descubertos, e
ali junto com o Oficiaes das Cameras imediatas aos mesmos
De cuberto , e homen bons da Repu)Jlica. que por esta lhes
encarrego, o acompanhem, fa a toda a nece aria averiguação,
e exame sobre as dita terras minerae respective a ua ri
queza e o districto, a que pertencerrl; e achando q.' verdadei
ramente estão dentro dos Limites deste Governo; e que pelo
de Mina Geraes se mandão repartir ao Povo de sua juris
dicção em concentilllento meo, ou Ordem de S. Mage tade,
que assim o determine, não ba tando as Ordens que tenho
expedido, afim de suspender todas as diligencia de extrahir
ouro na obredita terra, emquanto o mesmo Senhor e não
servir d rezolver e ta importante materia' nestes termo, por
utilidade do Seo Reae Quinto, e conservação dOE vassalos
de ta Capitania, e lhe mandarão dar e repartir as ditas terras
mineraes, na forma do Regimento della, e e pon11ão os Registos
nece sarios nas pa sagen competente para a devida seaurança
elo. extravios, e arrecadação do Reae Direito, seguindo sem
pre a direção do caminhos por dentro dos Limites de ta Ca
pitania' em interromper Regi to. Pa agen, ou Guardas,
que se achem po tadas pelo 1Ilmo. Sr. onde de Valia dares,
Governador e Capitão General da Capitania de Minas Geraes,
e e dará logo parte de tudo, o que for acontecendo para
Ordenar o mai , que se ha de fazer o que espero, que se
pratique em violencia, ou alteração dos Povo, e com aquella
rezignação de boa concordia, que deve haver entre o uditos
deMa. e outra Capitania, para cujo effeito: Ordeno e mando
a todo o. Oficiae de Ju tiça, 1\Iiliciae, e da Ordenança dos
dé trictos, a que chegar o dito Coronel, o acompanhem ne ta
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importante diligencia, e lhe dem todo o auxilio de gente, que
for nece ario para a sua boa execuçào e lhe obedecerão em
tudo, o que for concernente ao Real l)erviço, re pective a
diligencias, de que vai encerregado; esperando da sua activi
dade, e honra de to los) se obrará tudo com o devido acerto)
sem perturbar os Limite de hÍla e outra jurisdição. S. Paulo
a 7 de Outubro de 177 J. D. Luix Antonio de Souza.

22-INSTRUCÇÃO, QU~ ACOMPANHA A ORDEM ACIl\IA)-l771.

Será o projecto desta diligencia ocupar com mayor bre
vidade os dous Descubertos de Jaguary e Rio Pardo; e
quando não possa ser ao mesmo tempo, se fará com o me
nor intervallo, e com a mayor brevidade, que couber no pas
siveI, para o que vão nomeados dous Guardas-mores, para que
possa ficar hum, e adiantar-se outro, e trocarem-se, se for ne-

. cessaria; obrando tudo de comum acordo, conforme ditar a
prudencia, que he o mais conveniente.

Os ditos dous Guardas-mores assentarão entre si, qual
delles deve ficar em Jaguary ernquanto o outro se adianta a
fazer sua diligencia em Rio Pardo, ou ao menos a egurar as
couzas, para que possa haver Lugar de se fazerem com
aquella boa ordem, e disposição, que se requer.

Aqufllle, que houver de adiantarse para o Rio Pardo,
procurará seguir os caminhos por dentro das terras desta Ca
pitania; evitando, quanto for pos ivel, o vadear pelas terras,
que forem do Senhor General de Minas.

Em quanto a entrada para o Jaguary, se poderá fazer por
aquelles caminhos já abertos, e que verdadeiramente perten
cem ao districto de ta Capitania; pois nâo pode haver razão
equivalente, para que, estando nós de posse delles por Or
dem de S. Magestade, com outro qualquer pretexto no-los
pertendão impedir.

No cazo não esperado de que algumas das terras destes
Descubertos estejão já ocupadas por outra alo'uma Ordem,
que não seja di tribuida pelo Governo desta Capitania) se fa
rão abandonar I ar todos aquelles meyos que sugerir a pru
dencia, na conformidade das Ordens, que 8. Magestade tem
mandado expedir a este Governo.
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Procurar-se-ba toda a arrecadação da Real Fazenda, tanto
nas Datas que lhe competem, como no estabelecimento dos
Registos, em que se hão de pagar os Seos Reaes Direitos.

a repartição das Datas serão sempre pl'efp.ridos os moradores,
e aturaes desta Capitania, tanto porque a elles se devem os
descobrimentos como por estarem a muito tempo carecidos, e
ser de razão, que agora se favoreçam.

O mais, que aqui faltar nesta I~strucção, se deixa ao
arbitrio e discernimento do Comandante, de quem se fia, pro
cure dar as providencias necessarias nos cazos, que não admi
tem demora como tambem o discorrer aquelles, de que deve
dar parte o que muito se lhe recomenda, faça a miudo, avi
zando de tudo, o que for sucedendo, para o que se mandarão
pôr as Paradas prontas para virem as Cartas com mayor
brevidade. D. liuix Antonio de SOZtxa.

23·-0RDENS REFERENTES AO IMPEDIMENTO DOS DESCO

BERTOS DE JAGUARY E RIO PARDO, 1771.

a-Porquanto as Ordens de S. Magestade de 22 de Julho
de 1766, cujas copias serão com esta, além de aprovarem o
procedimento, que mandei fazer para impedir, e abandonar as
minas do Rio Pardo, me ratificão, que por todos os modos,
que sugerir a prudencia, e couber no possivel, as faça impe
dir: Ordeno ao Coronel Francisco Pinto do Rego, que em
virtude das mesmas Reaes Ordens, no cazo de se terem intro
duzido nas sobreditas mina os Povos da Capitania de Minas
Gerae, a extrahir ouro, por Ordem do Exmo. Sr. Conde de
Valladares, os faça retirar, iutimandolhes as referidas Ordens,
para que ali se não possão e tabelecer pur modo algum, en
quanto S. Magestade por ua Real Rezolução o não determi
nar assim. Em cujo procedimento se farão por Termo Judi
cial os Protestos necessarios, São Paulo a 7 de Outubro de
1771. D. L1lix Antonio de Sou7:a.

(Acompanha1'ão esta ordem duas copias das de S. Ma
gestade de 22 de Jú1ho de 1766 assignadas pelo Exmo. 81'.
)Jfa1'quex de Pombal, então Conde de Oer!J1'as).
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h-Porquanto tenho nomeado ao Coronel Francisco Pinto
do Rego, e ao Tenente Francisco Jozé JHachado no emprego
de Guarda mores para os dous Descubertos, I]ue novamente
se hão de repartir no dou De trictos de J aguary. e Rio
Pardo, e porque pode vir em rluvida qualquer ponto de juris
dicção, declaro que o Coronel Franci co Pinto be o primeiro
Guarrla mal' dos ditos Descuberto e o Tenente Franci co
Jozé Machado hé seu sub tituto em' qualquer da parte, du
rante a auzencia do dito Coronel. São Paulo a de Outu
brQ de 1771.-D. Luix Antonio de S01lxrt.

c-Ordeno a toda as Justiça, e officiaes de Guerra e
pessoas que ficarem obre o dito caminhos, que vão de ta
cidade para o Ouro fino, e para Jacuhy, ponhão as paradas
prol1Jptas para se fazerem passar com a mayor brevidade to
das as cartas que e oiferecprem do Real Serviço. S. Paulo a
8 ele Outubro de 1771.-D. Luix Allionio de olixa.

cl- -Ordeno aos Officiaes da Cam ara da Villa de Mogi
mirim, que sem perda de tempo façam avizo a todo os mo
radores do seu De tricto que se apromptem com mantimen
tos, e se preparem para certa diligencia do Real Serviço, que
tenho encarregado ao Coronel Francisco Pinto do Rego, o
qual le para bem e utilidade dos me mos Povo desta Capi
tania. S. Paulo a 8 de Outubro de 1771.-D. Luix. Antonio
ele SO'tbJ:a.

e-Ordeno a todos o Officiae das Tropa Auxiliare. ,
como tambem de Ordenança, que há nos Destricto ela Villa
de 'S. João da ~tibaya, Jundiaby, e l\1ogimil'im, e da Fregnc-

. zia de Mógi-guaçii:, que· sendolhe requerida por parte do
Coronel Franci co Pinto do Rego quaesquer Guardas, ou de 

;tacamentos dB soldados, que forem neces arjos para bem do
·.Real Serviço, e das deligencias dc que vay encarregado, sem
a menor duvida lhe dem toda a ajuda, e favor de que carc
cer. S. Paulo a ( de Outubro de 1771.-D. Lui,~ .J1utollio
de Sowxa.
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(-Porquanto pode haver cazo, em que o Coronel Fran:
cisco Pinto do ReO'o, que vaj' encarregado de deligencia~ do
Real erviço ao Descuberto de J aguary . ~ja neces. ario pas-
ar a outra parte. e deixar no dito De cuber o pes oas que o

su tentem: Ordeno que tocla aquella. pessoa, que J)or or
dem ua ficarem no dito De cuberto, não possão dezamparar,
durallte a sua auzencia, pena de tica,rc II 1 re ponsavei por todo
o prejuizo. que se seguir. S. Paulo a ) de Outubro de 1771.
D. Mtix Antonio de Sow:a.

g-Ordeno ao Capitão 19nacio da ylva Co ta, que sem
perda de tempo pas e com a mayor brevidade que for pos i
vel ao Descuberto do Rio Pardo, a reforçar a guarda que alli
e acha postada por ordem de . Mage tade para impedir a

extnlCção de ouro do dito De cuberto. e em virtude da me
ma Reacs Orden , que lhe erão dadas IJor copia não con
sentirá, que por parte de l\linas Geraes se tome po se do
dito De cuberto, ou se faça repartIção delle. e no cazo porelT.
de terem já entrado alO'Ullla pessoa daquella Capitania em
a dita l\li IIa para o referido e1feito a fará abandonar, con
forme . l\lagestade determina, por todo o meyos que lhe
suggerir a prudencia dando á execnção o conteudo na . ditas
Reas Ordeno para que infaliveluJente tenbào o en devido
elfeito na fonlla que S. l\larre tade tem ordenado. . Paulo a
10 de Outubro de 1771. D. Lai,y Antonio de Sowa.

(Acompanhou esta ordem a copia da orden e in fnlC
çõe que levou o Coronel Frmzci. co Pinto, e as copias da"
ordells de S. jJlageslade, que lambem o dito le'l.'oll).

h-Porquanto tenho mandado ao Coronel Franci co Pinto
do Rego ao Destricto do Rio Pardo a deligencia importante
do Real Serviço: Ordeno ao apitão Irrnacio da ilva Costa
que tauto que alli chegar o dito Coronel ou IJe oa ua De
legada, o auxilie em tudo o que lhe tocar para o bom su
cesso da mesmadeligencia, e execução das ordens de que o
tenho encarregado, dispondo a Gu::mla naquelle itios que
forem mais convenientes, e dando os soldados necessarios para
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os Destacamentos, ou patrulhas que se houverem de fazer;
para cujo effeito poderá unir ao seu corpo todos os De taca
mentos, que paI: ordem minha se achão dispersos por aquelle
continente, e no cazo de se precizar mayor força de gente,
se poderá valer das Tropas Auxiliares, na forma tias Ortlens
que tenho expedido, e para o seu transporte, e ubsistencia
poderá tomar em qualquer parte, que se achar as raYfllgadu
ras, e mantimentos de que carecer, passando bilhetes, que
numerará e fará lançar em rel\ação assignada, para á vista
della serem pagos pela Real Fazenda. S. Paulo a 10 de
Outubro de 1771.-D. Luix Antonio de SOU'J:a.

i-Ordeno aos Officiaes das Tropas Auxiliares, das Or
denanças, e Justiça a quem esta for aprezentada, dem todo o
auxilio de cavalgaduras que for necessario para trasporte, ao
Doutor Joaquim J ozé Freyre da Silva e a J ozé Teixeira da
Silva que passão ao descuberto de Jaguary tanto para a hida
como para a volta de sua viagem, pagando pelo seu dinheiro
o justo aluguer que merecem. S. Paulo a 11 de Outubro
de 1771.-D. Luix, Antonio de Souxa.

}-O Capitão de Cavalaria Auxiliar Balthazar Rodrigues
e Borba marche com o seo Tenente e vinte e cinco soldados
da sua Companhia para o sertão do Rio Pardo a encorpo
rarse com o Capitão de Infanteria paga Ignacio da Silva e
Costa e aly seguirá em tudo as ordens geraes que tenho ex
pedido ao Coronel Francisco Pinto do Rego e ao mesmo Ca
pitão para as deligencias que for precizo executaremse na
quelle continente, nas quaes espero da sua honra se empre
gará com a devida satisfação e prompta obediencia ao Real
Serviço. S. Paulo a 14 de Outubro de 1771. P. e procu
rando evitar toda a occazião de cauzar perturbação ou dís
turbio o era ut supra.-D. Luix Antonio de SO'll'Xa.

k-O Almoxarife da Fazenda Real assista com quatro
livras de polvora e seo competente chumho ao Capitão Bal
thazar Rodrigues Borba que marcha com vinte e cinco solda-
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dos da sua Companhia em deligencia do Real Serviço para ()
sertão do Rio Pardo. . Paulo a 14 de Outubro de 177!.
P. para as suas caçadas.-D. Llliz A?liom'o de Souza.

l-·Todos o Officiaes da Tropas Auxiliares da Orde
nança e de justiça do t1estricto por onde passar o Capitão
Balthazar Rodrigues Borba que vai em deligencia do Real
Serviço para o sertão do Rio Pardo lhe darão todo o auxilio
que coubor no passivei para abreviar a ua marcha e pas a
gem de Rios que encontrar. São Paulo a l-± de Outubro
de 1771.

m-Hoje 15 do corrente recebo a parte que V. Mcê.
me dá com data ele 11 do me mo, e depois de e timar o
bom 'ucces o da ua viagem e que e e Povo se puzes em
100'0 prompto e dezejosos a acompanhalo; aprovo todas as
di poziçoens e medidc, que tem tomado para a boa execução
da. diliO'encia que e tão a .eo car"'o. na quae depois da
Ordens e instruçoens que lhe expedi, não tenho mais que
reCOlllen lar-lhe, fiando da ua honra e do eu claro discurso
que em tudo ha ele praticar o mayores acertos.

A rezolução em que V. 1cê. e tá, de logo que segurar
e se de coberto se pa sal' com toda a brevidade ao do Rio
Pardo, he tanto da minha aprovação, que julgo indi I en a
velmente neces, ario tran portar e V. Mcê. a aquelle conti
nente com a mayor brevidade' porque he muito natural que
chegando lá a noticia ela no a diligencias tOlDem a rezo
lução de e adiantarelll obre aquelJe de coberto para emba
raçar a no a entrada, e por i o e deve atalhar com a
mayor IJresteza todo o perigo que aly receamo; para o que
deve V. lVlcê. prevenir todas a cautelJas que lhe ocorrerem
conducentes ao feliz exito da no sa diligencia da qual e pera
saya V. lVlcê. com muito credito e com llluita utilidade de te
Povos e sem a menor perturbação. Deo a im o permita e
guarde a V. Mcê. S. Paulo a 15 de Outubro de 1771.
D. L~âx, Antonio ele Souxa.-Sl'. Coronel Guarda mar Fran
cisco Pinto do Rego.
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n-Porquanto no Destricto de Jaguary tenho encarre
gado ao Coronel Francisco Pinto do Rego varias liligencias
p-ertencentes ao Real Serviço em utilidade desta Capitania, e
este me reprezenta, que para a sua boa execução ho neces
sario, que os Povos imediatos ao lugar do De. euberto em
que se acha, concorrão com os precizos mantiJllentos para
sustentar a gente, que alli se deve conservar em d('ffrll~:l do
mesmo Descoberto, por serviço de S. Magestade: Ordeno ao
Juiz ordinario, e Officiaes da Camara da Villa de São João
de Atibaya, e Officiaes da ordenança do mesmo Destricto, e
de Jaguary fação dar toda a providencia necessaria para a
concorrencia dos mantimentos, que se carecem naquelle Des
coberto, obrigando, com pena de prizão a todos os nlorado
res, para que sucessivamente ally fação conduzir milho., fari
nhas, toussinho, e feijão, e que de nenhuma forma possão
alterar nestes generos Jl1ayor preço daquelle porque costumão
vender nesta cidade, emquanto se não estabelece o referido
Descoberto, e que neUe haja extracção de ouro que possa
permitir Dlais avultados preços; pelo que, lhes farão impedir,
que de nenhuma forma possão trazelos a esta cidade na pre
zente occazião, em que só se deve attender á mayor urgen
cia, por utilidade do benl comum, e a todas as pessoas que
quizerem praticar o contrario, faltando a esta minha determi
nação, fação logo prender, o remeter á minha ordem para
este corpo da Guarda, e os generos que tiverem, lhes sejão
embargados, e remetidos ao mesmo Descoberto, com clare7.a,
para depois se lhe entregar o producto, porque justamente
forem vendidos, o que mando se observe inviolavelmente e
por toda a falta, ou omissão, que ho.uver na boa execução
desta ordem, ficarão responsaveis, sem excepção de pessoa,
ao mesmo castigo, e ao mais que me parecer justo, todos os
que a devem fazer executar. S. Paulo a 19 de Outubro de
1771.-D. !Juix Antonio de S01,bxa.

o-Porquanto os moradores do Destricto de São João
de Atibaya, e Freguezia de J aguary não podem suprir suces
sivamente as guardas no novo Descoberto daquelle continente,
que se devem conservar para a sua defeza: Ordeno, que para
a continuação das mesmas guardas sirvão alternativamente
todos os moradores das Freguezias de Juqueri, e de Naza
reth; cujos officiaes dos mesmos Destrictos assim ela orde
nança, como das Tropas Auxiliares logo que forem avizados
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pelo Capitão Domingos Leme do Prado, marcharão á minha
ordem com O" respectivo. corpo do. eo comando para o re
ferido De coberto, onde presi tirão todo o tempo que llles
signalar o com,mdante da' dilio·encias. que a11y se estão exe
cutando, obedecendo em tudo ás ordens que lhes encarregar
conserneutes ao Real Servi o, no que espero obedeçào todos
promptamcnte em que pos a haver a menor falta que os
faça respon aveis do devido ca tigo. S. Paulo a 2 dé No
vembro de 1771.-D. Luix Antonio de Souva.

p-Porquanto se vai experimentando falta de mantimen
tos no Descoberto de Jarruary, e se não podem conservar os
homen que e tão na sua Guarda em ter de onde poderem
comprar o nece. ario para eo sustento: Ordeno ao Capitão
da Ordenança de azareth que logo faça dar toda a provi
dencia necessaria afim de que suces ivamente concorra do seo
de tricto para o me 1110 de coberto toda a farinha milho e
feijão que for pos ivel para aly e vender sem alteração do
preço desta cidade o que espero faça executar promptamente
por utili lade do Real Serviço, e por toda a falta que houver,
ficará re ponsavel a me vir pes oalmente dar a razão se obrar
o contrario. .... Paulo a 9 de ~oYembro de 1771. --D. Luix
Antonio de Sowxa.

2-±-CARTA DO COBRADOR AO ÂDMINI TRADOR DO CONTRATO

DAS ENTRADAS NO RIO PARDO-l 772.

Senho?' Doutor Antonio Fernandes do Vatl.e. Muito meu
Senhor, receby a do V. i\Ice. de 20 de Dezembro em re posta
as minha de vinte e ei de Outubro e 9 de Dezembro e
nella ,eyo dizer me V. i\Ice. que com toda a brevidade viesse
ao Arrayal de Jacuhy fazer as cobrança pertencentes á Real
Fazenda e recebendo a dita sua carta em caminho para e
guir a minha derrota para o Jacuhy com roais brevidade o
fiz depois que a receby é cheaando a e te Arrayal do J acnby
a 30 do corrente logo tive por noticia que hum COIlJandante que
se acha no mesmo tinha cobrado as entradas de hum andante
por nome Antonio da Rocha Barrozo que por e tal' parado
em o Arrayal de :i\Iogy-Guaçu lhe fui em os ultimo de De
zembro quintar as cargas, e fazenda sua que para a tal Arrayal
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de Jacuhy intentava conduzir e importarão eos Direitos em
16 oitavas e meya e dez reis e outro sim estava para fazer
viagem para o mesmo tambem ·Jose Velho Moreira que im
portarão I)S seos Direitos a quantia de vinte e tres oitavas e
quatro vintens, e mais quantias que tenha lançado no Livro
do Registro por pertencerem a Real Contracto na forma das
condiçoens ainda que o dito Jose Velho não pa sou l)elo mesmo
Regi tro senão a sete de Janeiro por estar parado no Arrayal
de Mogyguassu, Antonio da Cunha Barrozo no mesmo dia
lhe passou as guias com a me ma era e chegando os ditos
andantes a este Arrayal a forç.a o dito Comandante lhe fez pa 
sal' novas obrigaçoens dizendo que para isso tinha ordem do
Snr. Conde de Valladares para cobrar as entradas desde o
primeiro de Janeiro e impugnando lhe eu isso com razoens
equivalentes dizendo lhe que os direitos dos ditos andantes
pertencião ao Contracto por lhe ter tomado contas das Fa
zendas de seco e mollados, e elle me rleo por resposta com
vozes alteradas que eu não havia de courar nem tão pouco
havia de consentir que o Juiz do mesmo Arrayal me cumprisse
a Precataria da Fazenda Real para por virtude della cobrar
dos andantes, e dizendo lhe eu que a hia cumprir para co
brar dos viandantes, a esta voz me di se que me havia de
pregar duas bailas nos peitos -ao que lhe respondy uastan
mente aguniado que não temia as suas bailas, e a e ta voz
gritou a dous soldados que me prendessem e me mete sem
de tronco de pescosso o que logo executaram e a vi ta a
todo o povo lia Anayal que pre enciou o hcto, lhe protes
tei por todas as perdas e daDlJ10s que o Contrato tive se e
mais eu, e depois que me meteo de pe casso que o fez mais
por se vingar da gente de São Paulo que a traz todas em
hum cortado por respeito da guarda do Rio Pardo, e logo
mandou huma Parada para Villa Rica, e ao fazer ja eu ficava
de tronco depe e delle não pretendo ahir ainda que me que
rão soltar elUthe V. Mce. dar as providencias a isto porquanto
os meos Registras sao pertos por eu estar obrigado a fazer
as cobranças a minha custa e tam bem fará represen tação ao
Illmo. e EXlllo. Senhor General dizendo lhe que o mesmo Co
mandante mandou por Registro da parte de ca do Rio Pardo
e assim que com os olhos em Deos ponha os olhos no seo
Povo que se acha muito vexado destes Geralistas e qlJe se
S. Exa. não mandar por Registro no Rio Grancle clezeseis le
guas distante deste Arrayal a donde vai dar a demar
cação não se pode fazer nada em termos porque so ahy
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so lhe tapão os Portos e todas estas couzas são dignas de
poncleração e lhe rogo finalmente requeira ao Snr. General
que disto mesmo faça sciente ao Snr. General de Minas e das
muitas ladroeiras que aqui se fazem aos andantes) e disto
não faça sciente ao Snr. meo cunhado por lhe não cauzar al
guma molestia que so da parte de V. Ice. está dar provi
dencias a isto lois nincruem está livre de semelhantes poten
cias que semelhantes homens costumão fazer.

lIe o quanto se me oferece dizer a V. Mce. que Ds.
Gde. muitos annos. Prizão de Tronco de J acuhy, 5 de Feve
reiro de 1772. De V. J\Ice. seo amo e Venor. e Cr. José Pinto
Gomes de Almeida.

25-CARTA DO CAPITÃO IGNACIO DA SILVA COSTA AO Go
VERNADOR DE SÃO PAULO) 1772.

lUmo. e Exmo. Sm·. Andando o Sargento Jeronimo
Dias Ribeiro na diligencia de tomar cavalo aos moradores do
Continente do Rio Pardo para em ob ervancia da ordem de
V. Exa. me recolher para esta Cidade encontrou patrulhando
aquelas estradas ao soldado Rodrigo Ignacio Dracrão das Ge
raes, que está por cabo no passo do dito Rio caminho de Ja
cuhy, e perguntando lhe a razão porque andava por aly tendo
sido notificado da parte ele V. Exa. e assignado hum termo
para não passar do dito Rio para ca re pondeo que aquelas
terras erão todas da sua Capitania e por is o não o havia
estar no pas o aonde ja tinha ordem do .. eo General Illmo. e
EXll1o. Snr. Conde de Valiadares para recrj tal' e quintar tudo
quanto entrasse para o Arrayal do Jacuhy não obstante a
posse em que nos estavamos de o fazer como tambem iria
athe Mogyguaçu por ser tudo ela sua Capitania por conta de
que e por saber mais o Sargento que o tal soldado divor
ciando se com LOllI·ço Bezerra, Rendeiro daquella pas agem
em cuja casa morava o fez de ertar pelo querer prender) e
quebrando lhe huma Canoa se senhoriou das mais metendo
a seo arbitrio hum Canoeyro pago pelo Rendeiro da pas a
gem a 80 reis por dia) sendo lhe tambem con tante qne an
dava o dito soldado induzindo aos moradores para seguirem o
seo partido intimidando os com prizoens, se lhe não obede
cessem, e dicessem que eram das geraes, por cuja desertarão
alguns para o caminho de Goyaz, de tudo deo conta ao Capm.
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daqnelle Destrito Manoel de Ar.O Belem para em observancia
das ordens de \. Exa. providenciar aqu lIe aI oluto proce
dimentos o que sem demora fez o dito Capitão ordenando ao
seo Alferes Jose de Souza Moreira Leal marchas e COlll al
guns soldado da ua companhia e o dito argento Jerollimo
Dias Ribeiro para o proferido pa o e que nelle e tabeleceram
huma guarda para debaixo del1a ficarem o moradore oce
gados, o Rendeiro menos a ustado, as canoas segurn., e o
Dragão cohibido do seo escandalozo exercicio, e tudo assim
se executou de' que anticipo a minha chegada, esta parte a
V. Exa. para a respeito clisto determinar o que mais for ser
vido. A Illma. Pessoa de V. Exa. Gde. Ds. m. annos. Citio
do Olho clagua, 4 de Fevereiro de 1772. (*) O Capitão Ignaeio
da Silva Costa.

26-CERTIDÃO SOBRE OS FACTOS MENCIONADOS NO DOCU

lIIENTO PRECEDENTE, 1772.

Manoel Rodricrues de Araujo Belem Capitam de Auxilia
ras de cavalo da Companhia ela freguezia de l\iogi Guaçu
pello Illmo. e Exmo. Senhor General:

3ertifico que tendo eu ordem do Illmo. e Exmo. Seuhor
General D. Luiz Antonio de Souza para dar toda as provi
dencias que foçem Justas a bem do Serviço ele Sua Magestacle
nas duvidas que entre a Capitania de S. Paulo e a de minas
gentiz avia querendo e ta apoderarçe das tenas e paso per
tencentes a esta Capitania de S. Paulo o 'que fizerão no anno
de 1771 e e tando os Soldados Dragoens de pose do paso elo
Rio Pardo cendo desta Ca]Jitania neste tempo em 20 de Ja
neiro do dito anno retirando-çe o Sargento J eronimo Dias Ri
beiro da goarda elo Descuberto de N.n Senhora da Consesão
para capital de S. Paulo, e adiantando-çe por ordem do Ca
pitam Ignacio da Silva costa a procurar condução para o dito
destacamento achou ao Soldaelo Dragão Rodrigo Ignacio Vieira
patrulhando dentro elas tenas de ta Capitania fazendo pose
por parte das Geraes a a. im que topou com elle o dito Sar
gento Logo o fez retirar' para a sua guarda Requerendo-lhe

(*) J o Mappa de 1765 o sitio Olho d A.gua fig'um na Es-
trada de G-oyaz na margem do segundo carrego ao sul de Casa
Branca. (N. da R.)
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da parte do I11mo. e ExUlo. Snr: General que Se não adiau
taçe maiz e e retira. e pura os eo destritoz, c. de tudo
Logo por parada me deu o dito SarO'ento parte, e vendo eu
que Se fazia nJuito preciço empedir Semelhante destruicções e
atentado ordency ao dito Sargento que debaxo das ordens
que tinha foçe ao Rio Pardo Auxiliado pelo Alferez da me ma
companhia Jozé de Souza e tomaçe pose das canoas e em
pediçe a dito Gerali tas não perturba e ao pa ~o le ta ca
pitania ao que e1ll l'epugnancia obede eu o dito Sargento to
mando])o e da dita goarda cu 111 prindo em tudo toda' a or
dens do I1Jmo. e EXI1lO. Dr. General e as que tambem lhe
encarreo'uey debacho da- que tinha e e tabeleceu por ordem
do me 'mo enhor o Regi tro nu pa saO'e do Caminho de Go
yaz donde por ordem da Real junta ocupou o lugar de fiel
do mesmo Rezi to Zelando e arrecadando tudo o que perten
cia ao. entereses ele Sua MaO'e tade pertencentes as entradas
do mesmo Rezi to Com ell1teyro Zelo e Limpeza de
lI1aon como con ta da conta que dá pelIo que e fa digno
e merecedor de toda a armaz e mercez que ua 1\1aO'e tade
for Servide fazer-lhe. O que paso na verdade a presente Ser
tidão por me çer pedida e o jurarey Se necl;'sario for ceneto
e ta de minha e SeO'nal Iogi Guaçu oyto de Fevereiro de 177-1
anno. O Capitam jJlanoel Rod1'ig1le de Ar.o Belem.

27-REPRE8ENTAÇÃO DO POVO DE ÃO PAULO AO Go
VERNADOR. 1772.

fflmo. e EXlno. nl'. Dizem os moradore de ta Cidade
e ntai povo abaixo as ignado que socavando e por ordem
de "\. Exa o de coberto do mencionarlo carrego de im3.o de
Tol1edo cito na Freguezia ele Jacruary. termo da Yilla de
João de Atybaya pertencen te a e ta omarca e ua Capita
nia depois de terem feito nelle pelu CalHara de ta Cidade
acto':> jueliciaes e mai diligencia, fizel'ão 9 up."s con idera
vei de I ezas rompendo mato e abrindo picada para o eo
ingresso COIl1 evidentc plJrigo ele ua "ida" com o desejo
de virc1ll augmentados as Reae 5°S de . Mage. e povoa
dos aquellc Certoen' ate agora inculto ma tambem com o
interesse de terem terra minerae em que ocuparem o eos e cra
vo para e trahirem o ouro della. I com o qual infalivelmente
se augmenta o Real 5°, e remeeleão estes miseraveis Vassalos
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as vexaçoens em que se achão pela falta que nesta Capitania
ha de dinheiro e comercio que não pode ter estando como
esta cituado em tão grande distancia dos portos do mar, nem
teve em outros tempos, nem tem ue prezente meyos mais
adquados para a sua conservação do que os da extracção do
mesmo ouro, como he publico e notario, e tendo os suplican
tes concluido a sua diligencia nesta primeira parte a que forem
mandados por V. Exa. ha mai de dous meze. se achão ate
o prezente supitados sem que o Guarda Mar nomeado ou
outra que pos a fazer as uas vezes tenha repartido ao Povo
aquellas terras ocavatlos, ou por partilhas, ou por fai queiras
de que resulta hum geral prejuizo aos seos interesse, e tam
bem verem se inhabilitados para continuarem arromper aquelle
dilatado Certão em que se esperão mais avultadas sortes de
terras mineraes que por senão examinarem, nem lavrarem es
tão manentes sem servirem de augmento ao Real Erario, e
Vassalos de S. Mage. cituados nesta Capitania que por seos
antepassados sempre forem os que se empregarem com o
m'ayor fervor, neste Ministerio, e por isso devem ser atendi
dos, e não suspirar que de outra Capitania se entente fazer
esta repartição, como se suspeita pois toca direitamente a V.
Exa. que felizlilente rege a esta de São Paulo ficando assim
deste Povo com as despezas feitas sem adjuctorio algum da
Real Fazenda, e vindo depois outros que nem trabalho nem
despezas tiverão utilizar-se do ouro que aquellas terras ín
senão em suas entranhas.. e por isso e pelas mais razoens
que deixo a alta comprehensão de V. Exa. Pedem que por
serviço de Deos, augmento dos Reaes Quintos e pela sumllla
pobreza e decadencia em que se achão estes pobres Vasalos
de S. Mage., que se lhes faça mce. mandar que logo sem de
mora se proceda ás partilhas das ditas terras socavadas no
dito carrego onde se pode por faisqueira para as poderem
trabalhar, e extranir deJlas o ouro como dito fica, e continua
rem com mais gosto, e suavidade a empreza a que ja derão
principio. E. R. JJI. JJlatheus Lourenço de Canalho, Jose Ra
belo Pinto, Juiz Ordemo., Xavia dos Santos, João Dias Ce/,
queiTa, Dom.os F1·X. Lima, JJ1a1loel de Olicám Ca1'do"w,
Joaqm. Jose de .A lJlleida, Lopo dos Santos Se/'Ta, 19nacio An
tonio ele Almeiela, Jose G'Xl. Coelho, Jl1anoel Cet1'olháro Leite,
Ignacio Dl:as ele S.o Cunha, Simão B1teno ele S.o, Antom:o
Gomes JJlacha,elo, Paulo ele Sow:a Rocha, Fremc.o Pinto elo
Rego, Jose Antonio ela Silva, JJ1.anoel Roix. JOTelão, Francisco
Roix. da. Ounha, Ped1'o de Almeida LaTa, Manoel João de
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Tolledo Pi'Xa, .Jose da Silva Leite. Manoel Teixeim Coelho,
Antonio Caetano Alx. de O]"((sto, Malloel Soans de Canalho,
And1'é Alx" da S1'[va, Antom'o JJ1ix. de Almeida JJfanoel de
FaTia Couto) Domingos Gueelf'.s, João Pai;; Rodrigues Garcia,
Manoel Joaquim ela Sill'Cl, João ele São Pa,ljo Peixoto, Jose
J1101lt1'. de J11ato Pedro da unha Franco Antonio Fumei co
de Sa, Jeronimo n1achaelo, Vicente Fer1'eira J.11achado, João ]'lix.
de Fonceca, Jose Antonio ele Lace1'ela, :11anoel Jose da Enrar
nação, João Fernandes ('ruz, Joaq'uim ele Olil'eiTa Leite, Fran
ci co Xnl'ie1' da Silva, JJlanoel Pacheco J1i. iel, Jose Leite ele
JJ101'eim, .Bernadino ele Lima, 1.11anoel da Rocha S1'lm, Do
mingos Ferreira. Thomé Rabelo Pinto) Ig17aGio Xcwim' de
Almeiela Jose Franci co de Vasconr:ellos, V1'cente Jose ele Mello,
Jose Caetano Ribr,o Yianna, Antonio Gxl.) JJ[anoel ele Souxa
Rocha, João Pe1'eim ela Sil1'a.

Despacho

Passem se as Ordems na forma que pedem.

São Paulo a 14 de Fevereiro de 1772, D, L~tix Anto
nio de ou::a.

2 -ORDENS PARA REPARTIR OS DESCOBERTOS DE JAGUARY

E RIO PARDO, 1772.

a-Ordeno ao Tenente Francisco Jazê Machado, a quem
tenho provido no empreITo de Guardamor de qualquer dos
Descubertos do Rio Pardo e Jaguary, pa se ao dito De cu
berto do Rio Pardo. e nelle execute as Orden , q. constão da
copia junta, por mim rubricadas, que são as mesmas, que se
expedirão ao Coronel Francisco Pinto de Rego. quando fo,i
encarregado ela mesma diligencia; visto que Da ocazião pre
zente não pode hir a ella, por se achar em outra no De cu
berto de Jaguary; e para execução desta diligencia toda, e
qualquer pessoa, a quem esta for aprezentada, lhe darão o
auxilio que pedido lhe for, a sim de animaes para o seo
transporte, como pondo-lhe Paradas prontas para remessa de
cartas, que houver de remeter, a bem do Real Serviço, em
oruem da execução de tudo, na forma ordenada na's Instru-
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ções, que acompanhão esta, como se ao dito Guardamor fos
sem pozitivamente dirigidas. São Paulo a 27 de Fevereyro de
1772. D. Lnix. Antonio de Sonxa.

b-Ordeno a todos o. Officiaes das Tropa \.uxiliares,
como tambem da Ordenança, e ela Justiça dos Destrictos de
Mogi ,Mirilll, e Mogi Guaçú, que sendo-lhes r13ql1eridas por
parte do Tenente Francisco José l\Iachado de \. asconcelos
quaesqller guarda, ou Destacamento de soldados, que forem
neces arios para bem do Real erviço, e da diligencia, de
que vai encarregado ao continente e Descuberto do Rio Pardo
sem a nlenor -eluyida lhe dem todo o auxilio que carecer,
assim de soldados para as ditas guarda) como de cavallo
para a sua conelucta, e endolhe necessario mantimentos para
subsistir no Descuberto) a que vai de tinado, e lhe faram
prontificar todos os de que carecer 111 todos o De tri to
por onde seguir a sua marcha de de esta cidade tê o sobre
dito Descuberto. S. Paulo a 13 de Março de 1772.-D. L-ui'X
Antonio de Souxa.

c-O Capitão Jozé de Syqueira GiL com quen! o Capi
tão Ignacio da Sylva Costa ajustou a a. si tencia da farinha
para a Guarda elo De cllberto· da Coucei am do Rio Pardo a
tres patacas e meya por cada alqueyre posta na dito Descu
berto, por bem do Servitio de S. lVlagestatie, continuará a fa
zer infallivelmente a dita assistencia, cobrando bilhetes do Al
feres Jozé Antonio Gonçalves Figueira, comandante daquella
Guarda, para a vista dellc ser p:lgo por esta Junta com toda
a prontidão. S. Paulo a 13 de farço de 1772.-D. !Ali'X ..Jn
tonio de SOll'Xa.

d-Ol'lleno ao Sargento Jeronimo Dias Ribeiro que che
gando a guarda em que se acha destacado) os soldados men
cionados na relação que acompanha esta) receba do soldado
Vicente· Jorge da companhia de Silva a quantia de dezoito
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mil setecentos, e vinte réis, que conservará no seo poder em
boa arrecadação para Ibes bir a i tindo com aquillo de que
tiverem mais necessidade governandolhe a dita despeza com
modera ão. e economia de forma que nenhum experimente o
menor prejuizo; e dos me mo gastos me fará prezente buma
relação com toda a clareza para com ella me informar pelos
mesmos soldados se foi ou não cumprida esta minha deter
minação, advertindo que por toda a falta que houver hei de
proceder com o devido ca tigo. S. Paulo a 17 de Março de
1772.-D. Lztix Antonio de Souxa.

e-Li ta dos soldados que marchão para o Destacamento
do Registo do Rio Pardo em 17 de Iarço de 1771.

Companhias

Major .
Borges .
Gui marães .
Gaivão .
Ba to .
Silva .

Tbomé de Souza .... , I
Manoel de JESUS. .. I
Jo é Ribeiro Leme .. , I
João Dia I
J ozé ele Lima , I
Vicente Jorge I

6
D. IAâx Antonio ele Souxa.

r-o soldado Vicente da Companhia de Silva, que vay
destacaria para o Rio Pardo com mai inco camarada, que
cantão da lista por mim rubricada receberá a importancia de
vinte e dou mil quinhento e ecenta r . com que lhe mando
a. sistir a conta do seos soldo e desta tirará a quantia de
eiscentos e quarenta rs. ele carla hum, que emportão ao todo

trez mil e oitocento , e quarcnta para comprar o nece ario
u tento para todos na marcha que tizcr desta cidade para o

dito De tacamento onde se acha o Sargcnto Jeronimo Dias
Ribeiro, a quem entreo'ará fielmente a quantia de dezoito mil
sete centos e vinte que fica liquida pertencente ao dito 01
dados para o dito Sargcnto a c!estribuir na forma de Ordem
quc lhe faço expedir, tendo entendido que se na referida mar-
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cha não assistir com o devido-sustento aos ditos soldados, e
por isso houver justa queixa que ha (le ser rigorosamente
castigado logo que me for prezente. S. Paulo a 17 de Março
de 1772.-D. Luix Antonio ele SO?bxa.

29-0RDEM A RESPEITO DE SOLDADOS PRESOS EM

MINAS, 1772.

Porquanto na conjunctura presente chegarão da Capita
nia de Minas Geraes tres Soldados, João Bapti ta de 1VIarins,
João Luiz e Antonio J ozé que na borda de Mato do R. Pardo
destricto desta Capitania farão presos por huma num.erosa
patrulha das mesmas Minas Gerae.. Ordeno ao Dr.Ouv.or In
tendente do ouro desta Comarca que defira juramento dos
Santos Evangelhos aos ditos Soldados e a cada hum separa
damente inquira e mande escrever pelo Escrivão sobre o modo,
quando e porque forem presos e conduzidos para a dita Ca
pitania: e sobretudo o mais que se passou e passarão até se
rem soltos, e se naquella Capitania forem assistidos pela Real
Fazenda della com alguma quantia por conta dos seus solelos,
autuanqo primeiro que tudo a Ordem paI' que os ditos sol
dados estavão naquella Guarda onde farão presos, a qual lhe
devem aprezentar antes (le serem inquiridos, e feita assim a
dita Inquirição mandará extrahir dOUR instrumentos lella que
me fará entrega pela Secretaria deste Governo. S. Paulo a 9
de Abril de 1772.-D. Lui;;, An'tonio de Sou,~a.

30-PROTESTO AO COMMANDANTE DE JACUHY, 1772.

Copia elo p"otesto q?be se fe v pelcb Real Junta destn
Capitania CtO Comandante de Jaeuhy Valerio SCbnehex Bmn
dão e se deve 'repetir em todas as G1.ba1'Clas do continente
desta CaJ1itania em qualquer caxo que das Gemes 7JeJ'tenclão
alguma illt:mção altemuelo as posses em qve se achi'to os le
mites.

O Il\mo. e Exmo. Senhor Governador, e Capitão Ge
neral ela Capitania de S. Paulo D. Luiz Antonio de Souza
Botelho Mourão Prezidente da Junta da Real Fazenda da
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mesma Capitauia e linistros deputados c1ella abaixo ai;isigJla
do ,etc. Protestão, e com effeito por esta via ou pela que
em direito melhor lugar haja fazem protesto ao Alferes de
Dragoen Valeria Sanchez Brandão intruzo Comandante no
Arrayal de S. Pedro de Alcantara de Jacuhy desta Capitania
pelo <rrandes prejuizo. que e tá cauzando a Real Fazenda e
prejudiciae perturbaço n a esta me l1Ia Junta. e Capitania
com o dispoticos atentados que pratica talvez por má inteli
gencia com que perverterá ou am~liará as ordens que lhe
tiver incumbido o 1lImo. e Exmo. enhor Conde de \ alIada
re Governador e Capitão General das Mina Geraes por ser
incrivel que mandando S. l\Iage-tade Firleli irna erigir de
novo o Governo desta Capitania de ~. Paulo por elle sobre
dito General D. Luiz Antonio ele Souza Botelho Mourão, e
re tituir. a ua jurisdição ao antigo estado que tivera esta
mesma Capitania, que vindo ordem ao 1lImo. e Exmo... nr.
Conde de Cunha Vice Rey qlle era do Estado do Rio de Ja
neiro para assignalar esta demarcação; que determinando o
dito Illmo. e Exmo. 1". Conde '\ ice Rey que nem da parte
ele. ta Capitania, nem da de l\Iinas Gerae e altera e couza
ai Yl1111a elll quanto dava parte a S. Mage-tade;· que firman
do e nesta reciproca innação, ou con ervação elle sobredito
General, e o Illmo. e Exmo. Sr. Luiz Diogo da Sylvu Gover
nador e Capitão General que então era de lina Gerae' e
ultimamente o Illmo. e Exmo. r. Conde de Valladare actual
Governador e Capitão General da me ma Mina Gerae e
gurando em certa carta ua datada em õ de l\Iaio de 1769
rlirigida a elle obredito General de . Paulo que de parte a
parte não alterarião o. justo. limite por onde e tas dua
Capitanias farão antigamente dividida dé se agora o me lUa
IIlmo. e Exmo. Sr. Conde de \ alladare ordem ne ta e ca
brozas circunstancias a elle Alfere de Dragoens Valeria an
chez Brandão não ó para vir arranchar e e e tabelecer Re
gi to no Arrayal de Jacuhy que fica muita legoas para cá da
re pectiva antiga demarcação, ma- tambem para os mal aten
tado' que está praticando elle dito Alferes oposto ao mayor
rendimento e competente re adação do Reae Direito das
entradas, do ocego de hum, e outro Governo e a paz dos
povo de huma e outra Capitania, e finalmente contrario ao
Real . erviço como são o. facto, e atentado proximamente
sucedi los de adiantar guardas. por marco, e tabelecer Re
ai tos, prender os cobradore do mesmo Reae Direito::> da
entradas pertencentes a esta Capitania que forão fazer as res-
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pectivas cobranças ao J acuhy, passando o dito Alferes ao ex
cesso de consternar, e obrigar aos viandantes a pagarlhe os
direitos das cargas que levão estando elles obrigados por cre
ditos passados na forma do estilo no Registo de"ta Capitania
de S. Pau lo onde por este princi pio, c pelo da posse antece
dente desta Real Fazenda de S. Paulo desde que se descobria
o mesmo Jacuhy, devião, e costumavão pagar os ditos Direi
tos; seguindo e desta dezordem e alteração Jelle dito Alferes
não só serem precizados os mesmo viandantes a pagarem
duas vezes os ditos Direitos das entrada, huma incompeten
temente ao dito Alferes, e outra quando voltavão de Minas
pelos Registo desta Uapitania de . Paulo, onrle tinhão pa 
sados os respectivos creditos que devião ati fazer, e re gatar
como sucedeo q J ozé Velho Moreira, e a outros mais vian
dantes eontra toda a razão, e justiça: mas tambem seguindo-se
da mesma desordem, e alteração o temor que justissima
mente tem cahido nos mesmos viandantes de não conti
num-em mais as suas neO"ociaçoens e conduçoens por
cauza do vexame e extorção que lhes faz elle dito Al
feres consternando os a pagaremlhe tambem os dito Di
reitos, com cuja innação prudente dos mesmos viandantes
se prejudica o comercio que se deve favorecer' e se prejudi
cão finalmente os rendimentos que aliaz produzirião as ditas
entradas: De que mais se segue defraudar e o rendimento
desta Fazenda Real de S. Paulo, onde he tão insuprivel, e in
comparavelmente necessario para as dispoz:içoens que elie so
b1'edito Illmo. e Exmo. SI'. General Prezidente se vê precizado
a fazer em consequencia das Reaes ordens que S. Magestade
Fidelissima por ordem novissima as ignada pelo seo Real pu
nho, dirigida ao Provedor da Real Fazenda desta Capitania,
lhe ordena que tenha a ordem do mesmo General Prezidente,
promptos todos os rendimentos de ta mesma Real Fazenda
assim preteritos como prezentes, e futuros, e ainda aquelles
rendimentos que se devião rellleter para o Real Erario para
entregar ao mesmo General as somas que por Portaria pedir,
e determinar, cuja respeitavel orrlem Real ficaria frustrada, ou
sem eft'eito se elle sobredito Alferes continuasse em extorquir
os rendimentos pertencentes, e de que esteve sempre de posse
esta mesma Real Fazenda, e conseguintemente não poderia
elle General Prezirleute exe~ntar, e cumprir as Reaes 01' lens
que S. Magestade lhe confiou por lhe faltarem as precizas fa
culdades de Il.ue finalmente mais se seguem as innupinadas
revoluçoens, e os obviaveis dezasocegos de perniciozas 1'esul-
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tas, aos Povo, e subditos de huma e outra Capitania, como
proximalllente n!> prezellte lIlez sucederia na tarde do dia 3
delle em que o dito Alferes de Dragoens Valeria anchez
Brandão mandou pelo .'oldauo, ou cabo Domingo de ouza
Gonçalve entrar e romper as guarda. e estabelecerse onde
estão as canoas, guarda, e o Registo desta Capitania de Sam
Paulo se clle General Prezidente não tives e influiuo com
apertauas ordens toda a pos ivel moderação nos Comandan
tes, e cabo do Regdos desta Capitania em emuargo do
que por não terem effeito os relletiuos requerimentos que fi
zerão ao dito cabo Domincros de Souza Gonçalves a que se
retirasse da dita guarda se vio precizado o respectivo Co
mandante della a remeter prezo para esta cidade de S. Paulo,
onde na mesma hora em que chegou o mandou oltar o 0

bredito III mo. e Exmo. General Prezidente para da sua parte
não faltar aos prudentissimo lIleyos de evitar questoen odio
za , e contrarias ao Real serviço: Portanto novamente protes
tão ao dito Alferes de Dragoen por todos o prejuizo da
Real Fazenua, por toda a dimin uição do Reae direito das
enrrada. e por todo o ele erviço de S. Iage tade que tem
reznltado. resultão, e re ultará cios seo. referidos atentados e
para lhe con tal', e nào poder allegar iO'llorancia em tempo
alcrum e lhe remete e te prote to pelo meslllo cabo Domin
gOti de Souza Gonçalve que delle passou recibo obriganclose
a entregarlho. Dado, pa~sado) feito, e a ignarlo nesta Junta
da Real Fazenda de ta Capitania de ão Paulo aos 22 de
:Mayo de 1772.-D. Lili;: .AI/tonio de ouxa- airador Pe
reira da ylv(t-Jo,~é Gomes Pinto de Momes-João de Sam
Payo Peixoto.-E não e continha lllais em o dito Protesto
que aqui bem e fielmente registei, u qual recebeo o dito cabo
Domingos de Souza Gonçalve para entregar ao referido Al
feres de Dragoens Valerio Sanchez Brandão o que se obri
gou fazl3lo, e para con tal' aqui se as ignou comigo Bonifacio
Jozé ele Andrade Escrivão da Junta.-E tá confonne.-O Es·
crivão da Junta Bonifacio J ozé de Andrade.

Forão as copias deste Protesto para todas a cruarclas do
continente do Rio Parelo, e Para O de Jacruari como con ta
das carta que e expedirão ao Comanuante encarregado
dellas na data de 23 de Mayo de 1772, e Registadas no Li
vro da Secretaria desele fis. 9 até 14.
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31-CARTA AO GUARDAMOR DO RIO PARDO, 1772.

Depois da parte, que ",\T, l\Icê. me <1eo da Borda do
mato em ] 9 de l\Iarço hindo ainda de marcha para o Des
cuberto em que me referia o e tado da couza' de e Con
tinente, egundo o avizos, que teve a re peito do qne /lcr
tendião obrar os Gemli tas. lIIe participa o COlllill!r1ante da
Guarda do Rio Pardo, e caminho de Goyazes, qu no dia 3
ele Mayo chegara á aquella Guarda com intento ele rompel1a,
e esta1.)elecer Registo no mesmo Lugar, hum soldado com
Ordem do Comandante de Jacuhy, a quem fizera todo os
prote tos necessario.. , para que e retirasse daquella incom
petente diligencia; e porque não quiz ceder, persi tindo na
teima de querer executala fóra dos eos Limite, e dentro da
jurisdição deste Govel'l1o, o fez prender, e remeter á minha
prezença; e suposto que não dezaprovei este procedimento,
por obrar este dito Comandante o que devia em defença da
quella Guarda: c01l1tudo por evitar perturGaçoens entre os
dous Governos, e julo'ar, que o dito soldado não obraria em
insulto, enão fos e obrigado da Ordem, que com má inteli
gencia lhe foi pas ada, o mandei logo altar, e remeter ao
mesmo Comandante, com hum Prote to formal, que se lhe
fez pela Junta da Real Fazenda desta Capitania, a fim de se
abster dos prejuizos, que lhe tem cauzado, e está cauzando
com igual detrimento do Comercio, e dos Povos desse Conti
nente, de cnjo Protesto mando copia a V. IvIcê, ao Coman
dante do Rio Pardo, e ao Capitão BeIlem, para que em to
dos os cazos, que mais pertendão exceder aos seo Limites, e
entrar pelos desta Capitania, conforme a ua antiga demarca
ção, se. lhes fazerem Judicialmente as devidas intimações de
tudo, o que contem o referido Protesto, que depois de feitas,
e autenticadas, me serão remetidas, para assim constar adonde
pertencem.

Tambem nesta mesma ocazião faço remeter o me mo
Protesto, e outros Documentos ao EXJ1Io. Snr. Canele de
VaIladares, General daquelIa Capitania, para que faça cohibir
no Comandante de Jacuhy, e nos mais da sua Dependencia
todas as dezordens, e insultos, que estão praticando com os
dependentes deste Governo, tudo prejudicial ao Ser'.'iço de S.
IvIagestade, e aos Interesses da Sua Real Fazenda, e ao so
cego dos seos Vassalos: e quando destas minhas prndentes
diligencias não rezulte o devido efeito de mandar suspender o
procedimento de semelhantes Oficias; e que continuem com
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os seos atentados a vexar os Povos desse Continente, e -em
baraçar a arrecadação dos Reae Direito, qne pertencem a
S. Magestade, e a Repartição desta Capitania, se devem pre
venir com. grande cuidado todos os Recri. tros, e Guardas para
lhe embaraçarem semelhantes diligencias, sein nunca con en
til', que possa estabelecerse dentro dos Limites desta Capita
nia, conforme a sua antiga demarcação: e nesta inteligencia
fique V. lcê. para assim o fazer executar na parte que lhe
toca.

Pelo que respeita a repartição do Descuberto, em que
me diz, que nincruem concorre a tomar terras, muito me ad
mira, que agora a c1e~[lrezem, e regeitelll [lor pobre os que
d'ante o faziào tão decantado, e apetecião pela ua riqueza,
em cuja circun tancia: Ordeno a V. Mcê., que logo sem de
mora cuide na ua devida repartiçam, havendo quem queira
minerar lias dita terra, e e não llOurer quem concorra a
tOlllala para se lhe darem, conforme o Regimento, llellas não
deixe fazer erviço alcrnm, nelll a samorcallas com socayoens
para lhe tirarem o ouro, ante de e repartirem formalmente,
e di to me faça logo pronto avizo para rezolver o que for
mai cOIlYeniente, poi não havendo lá quem as qneira, as
quero dar a pe oa daqui, que a ]Jertendem; e quando e ta
não bastem, as mandarei rematar para a mesma Real Fa
zenda; e por i o me nào retarde'. l\1cê. o avizo, sub tando
no entanto toda, e qualquer diligencia que 1)0 a enxovalhar
a dita terra' e que perdida a na reputaçào. e siaao pre
juizo de não haver quem as tome, ten lo alias riqueza conhe
cida, como hê notoria.

Vay Ordem ao Comandante J eronirno Dias Ribeyro para
mudar a Guarda, e Regi tro endo mai conveniente, na Pa -
agem geral de Goyaze , inda que dem aln-ua volta o vian

dante , que forem para o Jacuhy- e que para e te efeito, e
for justo tapar e o caminho de sima, e va logo e"tabelecer
a nossa Guarda, e Regi.'to no Ribeyrão, que corta o caminho
de Jacnby. Antes que os Geralista e venbão ali e tabele·
cer, como V. Mcê. me diz, pretendião. seO'undo o arizos, que
teve; e no cazo que depois de ta competencia e queirão in
troduzir em outra qualquer do Limites desta Capitania, e
lhe não tieve consentir 101' Illodo alcrum. antes avançar a
nossas Guardas, é Registos até finalmente os considerar a
elles den tI'O dos seos proprio Limite' e não podem nem de
vem exceder contra as Reae. Orden de Mage tarle em
alteração da antiga posse deste Governo, que forçozamente a
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deve defender, e conservar) emquanto o me mo Senhor não
mandar o contrario: A im o praticará V. Mcê.. e os mais
Comandantes das Guarda desse Continente, obrando todo de
comum acordo para o melhor acerto das diligencias, que se
oferecerem, que a huns, e outros, por Serviço de S. Mages
tade, hey por muito recoll1enuado. Deos Guarde a V. l\lcê.
S. Paulo a 23 de Mayo de 1772.-D. Luá Antonio dr' Sonxa.
-Sr. Guardamor, Francisco J ozé Machado.

32-CARTA AO COMANDANTE DO REGISTO DO RIO PARDO) 1772.

Suposto que não desaprovo o que V. Mcê. praticou em
defensa desta guarda com o Soldado das Geraes Dom.os da
Souza Giz., que a vinha romper com violencia, e estabelecer
Registro no mesmo logar por parte daquella Capitania com
ordem do Comandante le Jacuhy, por cuja cauza o fez pren
der, e remeter a esta Capital) por não querer ceder, segundo
os protestos, que lhe fez. daquela incompetente diligencia, que
pertendia executar dentro da jurisdição desse Governo: sou a
dizer a V. Mcê. que o me..,mo Soldado vay solto, e remetido
ao seu Comandante de Jacuhy com um protesto) que se lhe
faz pela Junta da Real Fazenda desta Capitania, a fim de se
abster dos atentados, e conhecidos prejuizos, que está can
zando com as suas desordens á mesma Real Fazenda de ta
Capitania) e aos Povos deste Con tinente) cujo protesto e ou
tros documentos faço tambem remeter ao Sr. Conde General
daquella Capitania, para que faça cohibir naquelle Comandante
e nos mais dependent&s dó seo Governo semelhantes desor
dens prejudiciaes ao Serviço de S. Magestade, e ao socego
dos seos Vassalos; e para que V. Mcê. fique na mesma intel
ligencia, e no que deve praticar em cazo que pretendão fazer
outra violencia ou exceder os Limites da sua juri dição neste
Continente) lhe remeto tambem a copia do mesmo protesto
para que possa ratificar lhe em todos os cazos que pertende
rem romper as Guardas desta Capitania, ou levantar outras
em diversas paragens dentro dos mesmos Lemites, que tudo se
lhe fará impedir com o mesmo Protesto sem consentir, que se
estabeleçam em parte alguma, que prejuLlique os Lemites desta
Capitania, e aos Reaes Direitos, que pela sua repartição se
devem pagar a S. Magestade, para cuja arrecadaçam e segu
rança deve haver nos Registros deste Continente o mayor cui·
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dado: assim o practicará V. Mcê. na. sua Comandancia, se
guinrl0 em tudo as ordeu , que se lhe tem expedido, e das
mais novidades que resultarem, me faça prontos avizos. Ds. Ge.
a V. Mcê. S. Paulo a 23 de Mayo ele 1772.

P. S. No cazo de ser nlais conveniente para a boa ar
recadaçam dos Reaes Direitos tapar-se esse caminho, e por
guarda, ou Registro na passagem geral de Goyaz, se practicará
tudo o qne for mais util, ainda que dem mayor volta os vian
dantes, que forem para o Jacuby, e porque me dizem, que se
guindo-se este caminho, poderão vir os Geralistas estabelecer o
seo Registro e Guarda em hum Ribeyrão, que se passa antes
de Jacuhy, será preciso antes delles o fazerem hir alli esta
belecerse a nossa Guarda e Regi tro naquelle Ribeyrão, tra
zendo sempre pela Campanha pat.rulhas efectivas para os não
deixar estabelecer em parte alguma, que pertença a jurisdição
e Lemites deste Governo, ,pois onde quer que pertendão in
troduzirse, se elevem hir logo desalojar, avançando alli anossa
Guarda até. finalmente se conhecer que estão dentro dos seos
Lemites, de onde não podem nem eleyem exceder. Tudo isto
practicará V. Mcê. com aquelle cuidado, e exactidão que deve
ao Serviço de S. Magestade q. D. Ge. era ut sup. Do Luix
Antoniú de SOUXCl. Sr. Sargento J eronimo Dias Ribeiro.

33-CARTA AO COMMANDANTE DO REGISTRO DO

RIO PARDO, 1772.

Co.nsta me que na Guarda dessas passagens está V. Mcê.
vexando algumas pessoas por vingança de paixoens particula
res, e porque o serviço d'EI Rey deve er exacto, e incompa
tivel de semelhantes desordens, sem que por ellas se vexe a
ninguem por diferentes motivos: Ordeno a V. Mcê que se
abstenha de senlelhante proceclimento e que só cuide como
deve, naqueUe exercicio, que compete a sua obrigação, bem
entendido, que se obrar o contrario, e me forem prezentes as
queyxas, não faltarei com o devido castigo. Ds. Ge. a V. Mcê.
S. Paulo a 23 de Mayo de 1772. D. Luix Antollio de SOWXCl.
Sr. Sargento J eronimo Diâs Ribeiro.

.~
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34-CARTA AO CAPITÃO-MoR DE MOGY-GUASU, 1772.

O Soldado que foi prezo, e remetido pelo Comandante
da Guarda do Rio Pardo, e camin.O de Jacuhy, pela violencia
que quiz fazer de romper a me ma Guarda, e e tabelecer e
no mesmo lugar, vai alto e remetido ao eo Comandante de
Jacuhy com um Protesto formal, feito pela Junta da Real Fa
zenda desta Capitania, para que se abstenha do pre,judiciae
insultos, que está practicando ne te Continente contra o Ser
viço ele S. Magestade e da boa arrecadação dos Reaes Direi
tos, que se lhe devem pagar nos Regi tros e pas agens da de
pendencia deste Governo cujo Prote to, e outros docnmentos
se remettem tambem ne ta occazião ao Sr. Conde General de
Minas para que faça cohibir ~ernelhantes atentados naquelle
Comandante, e nos mais da sua dependencia. E quando des
tas prudentes diligencias não resulte o devido efeito que es
pero, e que os ditos Comandante facultem aos Soldados do
seo partido as mesmas desordens por e. se Continente para e
introduzirem nos Lemite desta Capitania contra o ocego dos
Povos arrecadação dos Reaes Dircitos, e authoridade desse
Governo, fiquc V. Ilicê. na intelligencia com todos o Coman
dantes desse Destricto para lho fazer embaraçar com as for
ças do mesmo protesto, que a huns e outros faço enviar, para
que possa ter entre todos de comum acordo o seo devido
efeito, sem nunca consentir por modo algum, que elles e
possam introduzir, ou estabelecer em nenhuma parte da juris
diçam desta Capitania, conforme a sua antiga dell1arcaçam que
nào devem exceder. E pera que assim o executem neste COJl
tinente em todos os cazo , que se oferecerem, fazendo se ju
dicialmente, e com todas as formalidades de direito a& devidas
intimaçãens do referido Prote to, que faz esta Junta, e do
mais que ocorrer em novas circumstancias, que tudo feito, e
authenticado me será remetido para assim constar a donde
pertence. Ds. Ge. a V. lVIcê. S. Paulo a 23 de Mayo de 1772.
D. Luix Antonio de Souxa. Sr. Capm Manoel Raiz. de A.r.
Belem.

35-CARTA AO COl\ii\IANDANTE DA GUARDA

DE JAGUARY, 1772.

Remeto a V. Mcê. por copia hum Protesto que fez a
Junta da Real Fazenda desta Capitania ao Comandante de
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Jacuby De tricto das Geraes pelos insultos que está practi
cando dentro da Jurisdição de te Governo. tudo em prejuizo
da Real Fazenda e do Poro:; daquelle Continente, cujo Pro
te to, e outros documento se remetem tambem na prezento
conjunctura ao Exmo. 1'. Conde General de Minas para que
faça cohilJir naquelle Comp.udante e no mais da sua depen
dencia emelhante dezonlen e quando nào resulte manda-lo
a . im, e queiram con tin uar violen tamen te por toda a ~parte

para e introduzirem dentro do Lemite desta Capitania, e
por e ta parte o queirão tmllbem fazer fique \. l\Icê. na ad
verten ia para lho fazer illl pedir com todas as força do
Jlle mo Protesto, r.ujas intimaçoens se farão judicialmente com
as devidas formalidades de Direito, e me serão remetidas para
por ellas con tal' onde for nece sario, bem entendido que
alem dos Protestos que se lhe fizerem, nunca se deve con
sentir, que e tabeleçam guardas, ou Registos, dentro dos Le
mites de te Governo, no ~ue V. Mcê. terá o mayor cuidado,
e lho não con inta por modo algum. Deos guarde a V. Mcê.
S. Paulo a 23 de Mayo de 1772. P. S. V. Mcê. deve pro
testar a esta Guarda que se retire pai hé novamente estabe
lecida dentro de ta Capitania, e se deve retirar para onde an
tecedentemente costumava estar.-D. Luú' Antonio de ouxa.
Sr. Alfere Filipe Cor.a da S.a

36-CARTA AO GUARDA-l\IOR DAS MlJ.~AS DO

Rro PARDO, 1772.

o Capitam Andre Correya de Lacerda me da parte que
V. Mcê. lhe mandara puze e pronta a sua Companhia com
mantimentos para seguir marcha ao primeiro avizo seu para
e e Descoberto e porl)ue me repre enta a pobreza daquelle
Povo, e incomodas, que se lhe seguem no descurso de tão
dilatada viagem: sou a dizer a V. l\1cê. que não havendo ur
gencia porque se faça precizo puxa-los, por ora su penda a
ordem) que passou para o dito efeito, pois be certo, que para
as Guardas, e Patrulha, que se carecem neste Continente,
ba tão os Soldados pagos que la se achão, comprinclo como
devem, elles e os Comandantes as suas devidas obrigaçoens;
pois o respeito e authoridade das Guardas se não faz deza
tenclivel pelo seu pequeno corpo, inda que seja de um só s01-
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dado' o ponto bê que nella se execute a ordem com todo o
cuidado, e vigilancia) porque nunca haverá occazião de as
romperem com violencia) e cazo que possa havela se podem
logo de farçar com os Protesto nece ario. E pera que por
este modo se regule V. Mcê., e os mais, em que seja nece 
sario vexar os Povo para as mesmas Guardas) excepto em
algum cazo urgente que novamen te se offereça. Den guarde
a V. Mcê. S. Panlo, a 23 de Mayo de 1772.-D. Luix An
tomo de SOWl'Cl.-Sr. Gnarda Mar Francisco Josê Machado.

37 -CARTA AO CO:M:MANDANTE DE MOGY-:M:IRI:M:, 1772.

Attendendo a poLreza desse Povo, e ao incomodas,
que se lhe seguem, de ser puxado ao Descoberto do Rio
Pardo, segundo a ordem que a V. l\lcê. lJa sou o Guarda
Mar Francisco J o é Machado, sou a dizer a V. Mcê. que na
prezente conjunctura suspenda a marcha) que se lhe ordenou
para o dito De coberto: porque me persuado não haver por
ora urgellcia que a necessite, porem quando a haja) e que
pelo dito Guarda Mar, ou outro qualquer Comandante nova
mente lbe seja requerido algum auxilio para segurança de ses
Lemites, e boa arrecadação dos Reaes Direitos) não faltará
V. Mcê a da-lo com aquella prontidão, e brevidade que Ule
for pedido. Deos guarde a V. i[cê. S. Paulo, a 23 de Mayo
de 1772.-D. Luix Antonio de Souxa.-Snr. Capitalll And.re
Correya de Lacerda.

38-CARTA AO GUARDA MaR DO DESOOBERTO DO

RIO PARDO, 1772.

As demoras, e embaraços, que tem havido na já enfas
tiada repartição desse Descuuerto me dão cauza com outras,
que novamente ocorrem, para ordenar a V. Mcê., como por
esta o faço, que no perentorio termo de quinze dias, "depois
de lhe ser entregue, faça a devida repartição delle pelas pes
soas, que ali se acharem, dando as terras na forma do Regi
mento, ás pessoas que pedirem por si, ou seos procuradores;
e deixando rezervadas as que não couberem nesta primeira
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repartição para os que depois forem concorrendo e V. Mcê.
100'0 que tiver arrumado a pessoa que ali se acharem, como
já dis e, se retire do mesmo De coberto no perentorio termo
referido, e se recolha a esta cidade sem mais demora, dei
xando por copia todas as Ordens, e Instruçoens, com que se
acha, ao Alferes Comandante dessa Guarda, e ao Capitão
Manoel Rodrigues (le Araujo Bellem, de que lhe passarão re
cibo. e os deixará in truido em tudo aquillo que julO'ar mais
conveniente, e do Reaes Direito, que delle pos ão pertencer
a S. 1\Iagestade.

Pelo que re peita ao Serviço da Guarda, e Patrulhas
que deve haver ne e Continente, já avizei a V. l\'Icê., que o
numero dos oldado pago, que lá e achão, são os que bas
tão para ati fazer a essa obrigação, sem vexar o Povo'
mayormente não havendo necessidade; ou couza mayor de
violencia, por que se faça necessario puxalos para melhor se
gurança; por cujo motivo suspenda V. Mcê. toda a Ordem,
que tiver passado a e. te re peito, como já lhe avizei, fizesse,
não havendo couza mayor. Rê o que se me oferece dizer a
V. Mcê.· e que tudo o mais, que lhe ordenei na cartas de
23 de layo faça pôr na sua devida execução .de comum
acordo com o Comandante das Guardas de se Oontinente
antes da ua ahida. porque as illl convem ao Real "'erviço.
Deo Guarde a V. 111cê. S. Paulo a 4: de Junho de 1772.
D. LuÍ;; Antonio ele ollxa.-Sr. Tenente Guarda 11101' Fran
ci.co Jozé Machado.

39-CARTA AO CAPITÃO l\!Olt DE l\!OGY-GUASSÚ 1772.

Vejo o que V. Mcê. me expoem a re peito aos incomo
dos que se tem oferecido a e e pobres oldado e o que
novamente sucede com o que se retiraram do De coberto a
donde foram chamado em nece idade, por Ih faltar o ne
ces~ario u tento, e suposto que não deviam ahir sem Li
cença, comtudo como a necessidade o obrigou, fez V. Mcê.
muito bem nam os ca tigar, pois conhecendo e que elle es
tão p1'on to. para toda. as diligencia que forem de utilidade
do Real Serviço, não he justo que se vexem, e ca tiguem por
aquella que am . uperflua , e inuteis, em cuja circun. tancias
suspenda V. Mcê. a marcha dos que estavão destinados para
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o mesmo Descoberto, e so em cazos da mayor urgencia, que
V. Mcê conheça se carece de mayor auxilio nas Guardas deste
Continente, o prestará logo. em demora com os mesmos sol
dados ao Comandantes que lho req nererem para bem do
Real Serviço.

Ao Guarda Mar Francisco Jazê Machado mando ordem
que no termo peremptorio de quinze dias faça repartir as
terras daquelle De coberto pelas pe soas que aly se acharem
por si, ou por seu bastantes Procuradore , deixaudo re erva
da as que não couberem ne ta repartiçam para o mais, que
depois concorrerem, e que logo sem lemora se recolha a esta
Cidade, deixando por copia a V. Mcê., e ao Alfercs Coman
dante daquella Guarda toda as Orden, e ln trucçoens.
de que e. tá encarregado, para que na sua auzencia se pos a
dar em tudo as providencias neces arias, sem detrimento do
Real Serviço, e da boa al'l'ecadação dos Direitos, que perten
cem a S. Mag.e

Por e ta cauza sou a dizer a ,. lcê. que 100'0 que
sahir o referido Guarda MoI', e lhe fizer entregue das orden ,

_com que se acha.. como ordeno, que cuide na sua devida exe
cução, como espero da sua actividade, e conhecido ze110, com
que sabe servir, e em quanto as terra que ficarem para re
partir, nào consinta V. l\1cê. qne se faça serviço alO'um de
tirar ouro sem que sejam dadas, e repartidas na forma do
Regimento, e me aviz~ formalmente cios termos em que isto
está, porque não havendo la quem as queyra, a. quero dar
ás pe soas daqui, que pretendem acomodar se nelIa .

He o que se me ofercce dizer a V. Mcê. que D. guarcle.
São Paulo, a 4 de Junho de 1772.-D. Lllú, Antonio de
S01.lxa.-Sr. Capitam Manoel Roiz. de Araujo BeBem.

40-CARTA AO COl\Ii\IANDANTE DA GUARDA DO

RIO PARDO, 1772.

Ao Guarda Mal' Francisco J ozé Macbado mando reco
lher agora Je se Descoberto para esta Cidade, e que na sua
auzencia, depois de feita a repartição que lhe ordeno deixe
a V. Mcê. por copia, e ao Capitall1 l\lanoel Raiz. de Araujo
Bellein as ordens de que está encarregado, para quc ambos
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de comum acordo possam dar no cazos que se oferecerem,
toda. as nece aria providencias em destrimento do Real
Serviço: as im o practicará Y. rdcê., como deve, depois que
receber as dita ordens, na forma que el1as recomendão, por
se não fazer responsavel por qualquer falta, que possa haver
na sua execução.

Emqnanto a terras que ficarem por reparti]', conhecendo
se que tem ouro. não deixará V. lVIcê. bolir, nem fazer o
menor erviço em ecrunela ordem minha. até que finalmente
sejão repartidas e dada conforme o Regimento. E no to
cante ao cuidado que deve pôr ne te Continente para segu
rança elo estravio, e que os de Minas não entrem llelle,
excedendo os 'eu Lemite, não tenho mai que recomen
dar lhe) I arque das mesmas ordens que tenho expedido a
e te re peito, e lhe eram entregue, con tará tudo o que
infalivelmente se deve obrar, o que espero execute sem o
menor descuido, fazendo pronto avizo de tudo o que acon
tecer. Deo guarde a ,. lVIcê. S. Paulo, a 4 de Junho de
1772.-D. Luú Antonio de Soura.- r. Alferes José Anto
nio Gonçalves Figueira.

41-CAR'l'A AO COi\IílIANDANTE DA GUARDA DE JAGUARY, 1772.

Ao Alferes Jo é Pedro Galrão que vai render a V. l\lcê.,
mando tomar conta da guarda des e destacamento a qual
V. lVIcê. lhe entregará logo que eUe chegar com toda a' or
dens que lhe tenho dirigido obre o que deve practicar neste
Continente, tanto pelo que toca a segurança de ses Descober
tos, e extravios que e pos am considerar, como para a de
fensa e con ervação do Le/llites que pertencem, e de que
sempre teve a posse esta Capitania, no que V. l\lcê. o deixará
caualmente instruido, dando lhe todo o conhecimento do Lu
gai'e , em que devem prezi til' a Guarda, e rondar ucce si
vamente a patrulha para evitar todo e qualquer exce o. que
mais intentem practicar o da Capitania de lina, devendo
atalhar a tudo por . aquelles meio, que contem a orden I

com que V. l\lcê. se acha, e que ordeno entrecrue ao referido
Alferes para se aber dirigir em todos o cazo que po sam
sobrevir-lhe.
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Logo que o dito Alferes tomar conta do Destacamento,
e que cabalmente se achar instruido com clara intelligencia
do que deve practicar, se poderá V. Mcê. retirar e seguir a
sua marcha para esta Praça. Deos guarde a V. M ê. São
Paulo, a 3 de Julho de 1772.-D. Luix Ant01~io de Souxa.
Sr. Alferes Filipe Correya.

42-CARTA AO CAPITÃO MOR DE MOGY-GUASSU, 1772.

Não ignora V. Mcê. que tendo mandado oficiaes a esse
Continente, e expedido as ordens necessarias sobre a reparti
çam dos seos Descobertos, arrecadaçam dos Reaes Direitos, e
segurança dos extravios, que nelle se podiam conciderar, que
sempre a V. Mcê. fiz igualmente participante de todas as di
ligencias para concorrer de comum acordo com os que deIlas
forão encarregados, e ainda per si so as fazer executar su
prindo a falta daquelles, que o nam pudessem fazer por al
gumas contingencias, que occorresem a embaraçar lhes a sua
boa execuçam, para cujo efeito, e para o de conservar e de
fendeI' a antiga posse dos Lemites de ta Capitania entre a de
Minas Geraes, está V. Mcê. obrigado pela parte que lhe toca,
de concorrer quanto lhe for possivel em virtucle das llleSma!3
ordens, que tambem lhe forão insertas nas occazioens, em que
a todas as fiz expedir, e ultimamente pelas que em carta de
4 de Junho ordenei ao Guarda-Mor Francisco Jozé Machado,
lhe deixasse por copia na sua sahida de tudo aquillo,
em que se acha encarregado, como por carta da referida data
fiz participar a V. Mcê, para assim o ficar entendendo, e não
faltar aquellas justas providencias, que se devem dar em com
primento de tudo o que tenho ordenado.

Isto suposto, nem V. Mcê. pode sabir flor ora desse
Continente, em quanto as couzas se não "'poem nos devidos
termos, em que devem ficar, nem esses Povos podem quey
xarse por incomodados nas diligencias, que se devem fazer,
quando por ellas so cuido de os conservar em socego, e de
lhes estabelecer alguma melhora no seu augmento o que llJe
lho l' podiam conhecer se na intelligencia das ordens que fiz
expedir para a repartiçam destas terras mineraes, concorres
sem todos, como levião, a tornar as suas datas, e extrahir as
utilidades, que dellas lhes podião rezultar, e a toda a Capita
nia, mas como huns por pobres, e outros por pouco zellozos
elo bem comum, todos deixão de procurar o que lhes pode
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ser mais util sem ra7.ão se f]ueyxaram sempre da sua infeliz
pobreza, pai hé certo, que ninguem pode melhorar de estado
sem despender trflbalho, e fazer diligencias para se aumentar.

Esta natural razão, em que se funda a subsistencia dos
homens deve estimular a V. l\1cê., e aos mais particulares
desse Povo para nam deixar perder ao pe de caza, e nas
sua proprias terras aquelle intere es que o da Capitania
de Mina lhe querem usurpar, pai hé certo que se este os
de ejão e lhe fazem conta, estando tam remotos mais couta
fará ao que tem tão proximo o seu aproveitamento, cuja
inal!verteucia e total desmazello com que o querem perderas
naturaes desta Capitania, depois rIo meyos que tenho apli
cado, não pode deixar de me 0.1' sen ivel, quando vejo a força,
e diligencia. que fazem os estranho para e apo sarem do
que lhes não pertence, e que j u tamente se deve defender por
parte de ta Capitania, conforme o direito que lhe compete pela
antiga po e da sua demarcaçam, a que . l\Iagestade mandou
restitui Ia.

Por estas inegaveis circum taucias, nem o dependentes
deste Governo se podem queyxar de eu não aplicar o meyos,
que devo paI a o. cou ervar na po e do que hé seo, nem te
nho mai que recomenrlar a V. Icê., enam em virtude das
mesnJa ardeu que lhe tenho expedido e da que novamente
lhe seram dadas por copia das flue tem o Guarda 101' Fran
cisco Jozé l\Iachado, como já ordenei a 0.110., e a ,. l\Icê. em
carta de -! de Junho flue faça dar todas a providencia ne
ce aria ná dili~encias, que recomendam a me ma orden
1'0. pectiva a repartiçam do De coberto. eD'llrança do Reae
Direitos, e extravio que e po. ~am couciderar no. te Conti
nente, e defen a de todo o Lemites, que e con ideram por
parte desta Capitania, a flue nem \. l\Icê., nem es es Povos
devem faltar na forma que tenho recomendado. Ré o quanto
. e mé oferece dizer lhe, e perando da ua actividade que
a im o faça practicar. e de todo. o movimento que occor
rerem, me faça prouto~ avizo , para por elles lhe dirigir os
mais que deve eguir. D. '0.. a V. l\Ic'.. Paulo a 7de Ju
lho de 1772.

P. S. Mandar me ha dizer e a orden que' lhe te-
nho expedido, e as maio que lhe mando e lhe dem por co
pia) foi della ntreO'ue ou nam para. e emendar e ta falta
no cazo de a ter havido. D. L/lix. ..dn/onio de ollxa. Sr.
CaplU Mor 1\Ianoel Raiz. de AI'O Bellem.
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43-CARTA AO GUARDA-MOR DO DESCOBERTO

DO RIO PARDO, 1772.

Por carta de 23 de Mayo ordenei a V. Mcê. a brevi
dade na repartiçam desse Descoberto, e o que se devia pra
cticar com as Guardas necessarias no mesmo Continente para
defender tOllo o ingresso com qne os Geralistas pertendem
exceder os seos Lemites, alterando a posse em que se acha
esta Capitania pela sua antiga demarcaçam, para cujo efeito
accompanhou a mesma carta a formalidade dos Protestos que
se lhes devem intimar, no cazo que assim o intentem, e ul
timamente por carta de J ele Junho lhe repeti em uma o
mesmo, acrecendo mais ordenar lhe, que no peremptorio termo
de quinze dias se recolhesse a esta Cidade, deixando por
copia ao Caprn. M.o] Raiz de Ar.O Bellem, e ao Alferes Com.te
dessa Guarda, todas as Ordens e Instrucçoens, com que V.
Mcê. se acha, e que antes da sua sahida conferisse, e ajus
tasse com os mesmos todas as diligencias, que se devem con
tinuar para defender a nossa posse, evitar os extravias, e
segurar os Reaes Direitos, que a S. Mage. competem por
esta repartição; que em virtude da mesma ordem que lhe
expedi, tudo executará V. 1cê., logo', como tenho ordenado,
e se recolhe a esta Capital, com aquella brevidade que lhe
recomendo na Ille"ma, e que por esta torno a repitir, pois
que ha circumstancias que assim o fazem precizo.

E pelo que toca ao insulto .que fez practicar com a
nossa Guarda o Comandante de Cabo Verde, recomendo a
V. Mcê. que exactamente me traga averiguado com toda a
verdade o que nisto tem havido e o estado em que se achão
os Soldados que farão prezas, trazendo me de tudo uma jus
tificação autentica que mandará fazer.

He o que se me oferece dizer lhe, reportando me a
tudo o mais que nas cartas antecedentes, e ultimas lhe tenho
ordenado. Ds. Ge. a V. Mcê. S. Panlo a 7 de Julho de 1772.
D. Ltâx Anioniú de Souxa. Sr. Ten. le Guarda-mOl' Fran.co

José Machado.
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44-0ARTA AO COl\IMANDANTE DA GUARDA DO

RIO PARDO) 1772.

Ao Guarda MoI' Fran.co Jozé Machado tenho mandado
recolher desse De coberto para esta Oidade, ordenando lhe,
que na sua sahida entregue ao CJap.m Bellem, e a V. Mcê.,
por copia todas as Ordens, e ln trucçoens, com que se
achar respectivas a dili l1encias, que e derem continuar na
repartiçam des as terras mineraes, segurança do Reaes Di
reitos, e conservação da antiga pos e· dos Lemites de ta Oa
pitania no que'. M.cê. e o dito Cap.m Bellem ficaram encar
regados para ambos de COJl1Ulll acordo a im o fazerem pra
ticar depois da sahida elo obredito Guarda l\Ior Fran. CO José
Machado, com quem ante delle ahir a Yi ta das me ma
ordens C\ue lhe tenho expedido, se farão as conferencias ne
cessarias para melhor in telligencia da ua boa execução, no
que V. l\Icê. e o me mo Oap.m Bellem cuidaram eficazmente
com todo o cuidado, e sem a menor falta porque se façam
responsaveis, e de todo movimento, ou novidade que houver
por parte de l\Iina me fação pronto) e claro, avizo.
D~. Ge. a ,. Mcê. S. Paulo a 7 de Julho de 1772. D. Llti v

Antonio ele Sou a. Sr. Alfere Jo é Antonio Giz. Fil1r,n.

45- OARTA AO OOi\Ii\IANDAJ.'iTE DA GUARDA DO

RIO PARDO) 1772.

ejo o que V. Mcê. me diz obre a novidade que e
receyão nes e Continente I 01' parte da: Gerae a respeito do
novo Descoberto do Rio Pardo) e Guarda a elle competen
tes, e tudo quanto tem obrado em virtude da Ordeno que
fiz expedir para segurança do extravios) e cou ervaçào da
posse dos Lemites desta Capitania em interromper os Lell1i
tes alheyos acho que· e tá muito bem feito, ma em embargo
disto, como me diz que se fazem preciza lIlayore provid n
cias para a segurança do Descoberto) e do Ouro que nelle . e
pode extraviar, faço partir o Guarda Mar Fran.CO José Ma
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chado com todas as Ordens neces arias a este respeito. Em
elIe chegando auxiliará V. Mcê. com essa Guanla todas as di
ligencias que elIe julgar uteis e convenientes ao Real erviço,
e me participe sempre tudo o que obrar naquillo em que foi
encarregado.

O Soldaào Aux. nr desse Destacamento que veyo na
conduta das Cartas torna a levar a quatro Oitavas, bum
quarto e quatro vintens de ouro que trouxe para ahy me mo
se trocar por d.ro provincial que faço remeter e e fazer
delle assento com clareza no livro do Registro que se vai
criar donde deve vir com amai. cruiado para a Oaza da
Fundição desta Oidade, como e executa nas mais Capitanias
e nesta quero que se verifique. Ds. Oe. a V. Mcê. S. Paulo a
22 de 7bro de 1772.-D. Lllix Antonio de ollxa. r. Al
feres Jozé Antonio GIz. Figueira.

46-REQUERIlI'lENTO DO PROCURADOR DA OOROA,

SOBRE EXTRAVIOS, 1772.

fUmo. e EX7Jlo. S1".-Diz o Procurador da Ooroa, e
Fazenda Real desta Oapitania de -am Paulo o Doutor João
de S. Peixoto, que repartindose o Descoberto do Rio Pardo
no Destricto desta Capitania as Pe oas, que do me !lIa vem,
e passam pelo Regi to, que se acha estabelecido na Borda do
matto, trazem ouro em pó do dito Descoberto em limitada
parcellas, querendo com elle passar para a Oapitania ela Ge
raes, o que se lhes não pode permittir, por ser em prejuiz:o
da Real Fazenda, porque vindo para a Real Oaza da Fundi
çam desta cidade, na mesma paga os Ouinto , e bindo para a
Oapitania de Minas, se confunde com as cem arrobas, a que
está obrigada a dita Oapitania annualmente, e as. im para que
não haja extravio algum do ouro c1aquelle De coberto para
diversa Oapitania se deve pôr dinheiro provincial naquelle
Regi to para e trazer todo o ouro que por elle l)as ar at' a
quantia de 15 oitavas, corno tambem balança, e hurri livro
para lançamento dos mesmos ouros, que pas arem pelo dito
Registo, pelo que Pede a V. .Exa. se digne dar a referida
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providencia, para que não haja extravio no referido ouro da
quelle Descoberto para a <lita Capitania de 1\linas Geraes,
pelo prejuizo que di o se segue a Real Fazenda de S. Ia
gcstade como exposto fica, e receberá mercê.-O Procurador
da Fa:7.enda Joam ele . Paya Pei. ·oto.

Despacho.- Vay difiri<la com Portaria, que se passou a
e te respeito para a Junta dar a providencias neces arias.

. Paulo a 22 de Setembro de 1772.-D. Lui;;, Antonio de
on::a.

Porlarias q'ue acompanha o despacho supm.

a-Porquanto me reprezenta o P'rocurador da Coroa e
Fazenda Real de ta uapitania os prejuizo, que e seguem
no Reae Quintos, que pertencem a Iagestade tio ouro
que e extrabe 110 Descoberto do Rio Pardo, q.' sabe daquelle
continente para a Capitania de Mina Geraes. a que he pre
cizo dar toda a provi<lencia: O 1ini tro ela Junta dem todas
as que forem neces aria a e te re peito mandanuo livro de
Regi to e balança para o fiel que o deve rerristar, com cem
mil réis em dinheiro provincial para aly e trocar aos vian
dantes, que passarem com as quantias nlenores, que não ad
miteal o'uia o que tudo se entregará ao Guardamor Francisco
Jazê 1\lachado que pa a ao referido De coberto para aly se
e tabelecer o Regi to, e guarda nece saria para a arrecadação
dos Reae Direito : o q.' tudo se praticará lia forma do es
tillo, ficando na mesUla Junta todas as clareza nece sarias,
para qne se n~LO siga prejuizo algum a Real Fazenda. São
Paulo a 22 ele Setembro <le 1772.-D. Luix. Antonio de

ouxa.

b-Porquanto me l'eprezenta o Procurador da Coroa, e
Real Fazenda desta Capitania os prejuizo. que podem se
guirse ao Reae Direitos no ouro, que sahir do De coberto
do Rio Pardo para a Capitania de Minas Gerae por falta de
Registo, e dinheiro provincial, que aly faça regi tar, trocar, e
guiar as importancias de menor quantia para esta Caza de
Fundição: Ordeno ao Guardamol' Francisco J ozé Machado de
Vasconcellos, que sern demora alguma pas e ao referido Des
coberto a dar todas as providencias que se julgam necessarias
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por beneficio da Real Fazenda: para cujo efi'eito receberá no
Tribunal da Junta a quantia de cJinheiro provincial, com que
mando a sistir para o mesmo Registo, que mando c-tabelecer,
com balança, e livro rubricado, em que e deve assentar com
clareza todo o ouro, jue ahir do dito De coberto, na forma
das ordens de S. l\lagestade, e pratica estabelecida nas lllais
Capitanias; para segurança do que} e para evitar extravios,
fará conservar as gnanlas, que forem necessarias naquellas
partes que julgar mais conveniente dentro dos limite de ta
Capitania para a boa arrecadação dos Direitos, que della per
tencem a S. lVIagestade} e para este fim ordeno, que na mesma
diligencia o acompanhe sem duvida alguma o Juiz OJ'(linario
da Villa de nlogy l\Iirim com os seus respectivos Ofticiae.
S. Paulo a 22 de Setembro de 1772.-D. Luú Antonio de
Sou.xa.

c-Porl)uanto tenho encarregado ao Guardamor Fran
cisco J ozé Machado de Vasconcellos diligencias elo serviço de
S. Magestade respectivas a segurança do Renes Direitos que
pertencem ao mesmo Senhor pela rcpartiçam desta Capitania
no Descoberto do Rio Pardo, anele se sUlJoem haver extravios
de ouro para a Capitania de Minas Geraes pelas muitas pi
cadas que os seus Naturaes tem franqueado nos IIlatos da
quelle continente com opoziçam ao mesmo Descôberto, tudo
elll prej uizo da Real Fazenda, e dos Povos desta Capitania:
Ordeno a todos os Capitaens das Tropas Auxjliares e da Or
denança do Destricto de Mogy Mirim, e Mogy guaçú, que a
ordem do dito Guardal1lor tenhão sempre prontos no mesmo
Descoberto hum Official Subalterno com oito, 011 dez solda
dos, na forma que por elle lhe for requerido, e emquanto aly
forem necessarios para a execução das diligencias que lhe
tenho encarregado: advertindo por~m que para nam serem
mais oprimidos neste trabalho huns soldados que outros, se
formará de todos os corpos Militares, e da Ordenança alterna
tivamente, e sem excepçam de pe soa a referida Guarda, que
mando marchar para o referido DescoberLo, de onde será
rendida por outra igual, passado hum mez depois da sua
marcha, e aos mesmos soldados, emquanto aly se demorarem}
fará dar a Camara o auxilio que couber no passiveI para a
sua subsistencia, e do mesmo mouo toda a proutificaçam de
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cavalos, que forem precizos ao Guardamor para o seo trans
porte, o que recomendo executem todos com igual satisfaçam
ao Real erviço e sem que pos a haver a menor falta, por
que e façam responsaveis. S. Paulo a 22 de Setembro de
1772.-D. Luil. Antonio ele Souxa.

47 -REQUERIMENTO DO GUARDAMOR DO DESCOBERTO

DO RIO PARDO, 1772.

Diz o Tenente Francisco J ozé Machado e Vasconcellos,
que elle Suplicante foi ao De coberto do Rio Pardo a cum
prir com as ordens, que por V. Ex. lhe forào encarregadas,
e juntamente a repartir, e dar terra mineraes aquellas pes
soas, que se quizessem estabelecer com uas fabricas de mi
nerar, e chegando o Suplicante ao dito Descuberto, a elle
vierão o Capitão Inacio de Souza Pereira, George de Souza
Pereira, e Frutuozo Machado Tavares Silva, e outros mais a
requererenJ ao uplicante terras para se acomodarem, e com
efeito os arrumou na repartiçam deDas; como tambem paz
hrllna guarda na Borda do Mato em terras do Dominio, e
Capitania de V. IEx. para que nam houvessem extravios de
huma para outra Capitania, a cujos procedimentos se opoz o
Uapitào Veris imo João de Carvalho do Arrayal de Cabo
Verde, não só prohibindo aos daquelle continente a que não
viessem ao dito Descuberto, mas tambem mandou prender a
guarda de Soldados pagos que aly se achavam por conta de
evitar os extravios, intimidando o Povos, athe que vendo
que os meyos, que aplicava nào eram bastantes paTa estorvar
ao Povo o ingresso no dito Dercuberto pelo interes e que
sempre teve, e tem nelle, procurou com informaçoens falças
nascidas do seu orgulho, o tirar-se hua devas a pelo Juiz
Ordinario do Arrayal de S. Anna, a titulo de que por aqueDe
continente se extraviaram diamantes e ouros, manconado
com hum Doutor manco, cujo nome ignora (mas bem conhe
cida a ua má couciencia) procederam na dita Devaça procu
rando homens inutei, que llella jurassem para e creverem,
como escrevião o que lhes parecia, e elles assignarem, invol
vendo ao Suplicante e aos ditos Inacio de Bouza, George de
Souza, e Frutuoso Machado em pas alYens de diamantes, e
ouros, e porque o Suplicante nam passou ao continente de
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Minas, e sómente cuidou naquelle Descnberto em dar execu
ção as ordens de que foi encarrecrado, por essa razão quer o
Suplicante que V. Ex. mande I roceder a huma rigoroza de
vaça no dito Descuberto para se vir no conhecimento da ver
dade, indagando e pela te temunha della, e naquelle con
tinente ha, ou houve em tempo algum Diamante., ou c o
Suplican te passou ao continente de l\Iinas ou fez mais no
Destrito desta Capitania que o que tem referido neste reque
rimento, como tambem inquirão da busca que se deo aos
sobreditos Inacio ele Souza, George de Souza, Frntuozo .l\Ia
chado, e outros quando entraram no dito Descuberto para
ver se trazião ouro, ou Diamantes, e do que mais precedeo
e da insolencia, falcidade, e orgulhos daquelle Capitão Ve
rissimo João, que com os seus manconados costullla armar, e
fabricar para destrubir o" homens, e completa que seja a
dita devaça se remeter ti V. Ex. para a vista da verdade que
se averiguar, elar V. Ex. a provid encia que lhe parecer justa:
em cujos termos Pede a V. Ex. seja servido mandar por seu
despacho que o Juiz Ordinario daqüelle De trito com o seu
Escrivão passe aq uelle continente, e nelle procedão a uma
rigoroza Devaça na forma exposta. e com o mais que as
testemunhas depuzerelll, e 'que nella jurem tambem o Coman
dante e soldados .pagos-e receberá mercê.

Despacho.-O Juiz Ordinario passe ao Destricto do Des
cuberto do Rio Pardo, e aly tirará rigoroza Deva a, fazendo
jurar as pessoas de melhor nota a respeito de tudo o refe
rido neste requerimento. S. Paulo 22 de Setembro de 1772.
-D. Luix Antonio de Sou'Xa.

48-0RDEM AO GUARDA1úOR DO DESCOBERTO DO

RIO PARDO, 1772.

Porquanto me consta que nas freguezias de Mogy Guaçú,
e Mogymirim ha terras Mineraes, e que em muitos corregos
dos mesmos Destrictos anuão extrahindo ouro algulllas pes
soas sem que por este GoveJ'Uo se lhe faculte Ordem para
entrarem em semelhantes serviços: Ordeno ao Guarda Mor
do Descoberto do Rio Pardo Francisco Jozé Machado de Vas
concellos que visto estarem as referidas terras dentro do
mesmo continente da sua Guardamoria, que nellas passe a
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fazer exame ela sua riqueza, e elos serviços que nella laborão,
e achando que podem fazer conta ao publico, e ao~ Reaes
intere e. de . Mage tal1e nella proceda com exacta reparti
ção pela forma que manda o Regimento das terras minerae,
e de tudo o que achar, e obrar a e.. te respeito me dará parte
para determinar o que foI' justo sobre o mai que e offe
recer. . Paulo a ~o de Outubro de 1772.-D. Lni;;, .l1.nto
mo de SoltÁa.

-!9-0ARTA AO GUARDAMOR DO DESCOBERTO DO

RIO PARDO 1772.

Fico entregue do processo da Devassa que V. l\Icê. re
mete tirada ne.. te De coberto, e como as couzas estão pacifi
cadas, e não uponho haver alteração que nos perturbe o
socego por I arte de Minas segundo me dão a intender as
grandes atençoells que proximamente recebo elo Exmo. Sr.
nonde de alladare., e não meno devo esperar nas acerta
di. simas e re peitavei orden que . Ex. n dirigir a ente res
peito sobre a dependencia de hUlUa e outra Oapitania ori
ginada ne e Oontinente: ou a dizer a V. Mcê. que por
hora so cuide no bom modo de con ervar aquillo de que
estamos de pos e em alterar mal couza alguma nem faltar
as devIda alteraçoens que e devem practicar entre os ub
ditos de um e antro Governo em qualquer encontro que pos a
haver porque todos podem protest:ll' o seu direito seUl que
de parte a parte se de couza offeu iva que possa embaraçar
os mesmo Governos' i to recomeULlo muito a V. l\Icê. para
que assim faça conhe er e ob ervar pelo mal que e tão en
carregados das guardas desse Continente.

Pelo que respeita a boa arrecadação dos Direitos de
S. Mag." e dos extravios que nelle poLle haver tanto em
Ouro como em Diamantes de huma para a outra Capitania,
não tenho que mais lhe recomende de noyo senão que intei
ramente faça executar as positiva orden que lhe tenho pas
sado a este respeito, bem entendido que por toda a falta que
houver se ha de proceder irremissivelmente contra o trans
gressores de semelhantes extravios que por todos os modos
se devem atalhar.
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Ao Alferes José Antonio faça V. Mcê. recolher para e. ta
. Cillade visto estar com molestia que o imposibilita para pre
zistir nesse Destacamento, cuja guarda se pode conservar
auxiliada pejas Companhias de se Continente na forma que
me se prezenta atendendo sempre ao mayor prejuizo dos po
vos para se pucharem so aquelles que indispensavehllente fo
rem necessarios.

Pela ordem inc1uza faculto a V. Mcê. que faça exame
nas terras mineraes de Mogymiril1l, e Mogyguassú, e que
nellas havendo ouro de conta faça repartição na forma que
manda O Regimento no que espero se conduza V. Mcê. com
aquella inteireza de Justiça que deve haver em semelhantes
diligencias, e com igual cuidado em tudo o que pertencer a
boa arrecadação dos Direitos de S. Mag.e tanto em datas que
lhe competirem que fará rematar na forma do Citado, como
nos 50S que se devem segurar livres de todo o extravio que
muito lhe recomendo faça evitar. Ds. Ge. a V. Mcê. S. Paulo
a 16 de Novembro de 1772.-D. Lzâ;;, A.ntonio de Soux.a.
Sr. Guardamor Fran.co J ozé Machado.

. P. S. Em lugar do Alfr.S José Ant.O pode V. Mcê. dei
xar ficar alguns Soldados as ordens de um Cabo de Esqua
dra a que encarregue a direcção delles, e há por hora o que
me parece ser bastante.

50-CARTA AO CAPITÃO IGNACIO DA SILVA COSTA} 1773.

Faz se muito precizo que V. Mcê logo que receber esta
su ba a esta Cidade deixando arrunl adas e despostas todas as
suas cousas, porque o quero agora empregar em diligencia
que gastará hum ou dois mezes pela certeza que tenho da
sua boa capacidade, e intelligellcia principalmente para esta
que agora se me oferece na qual o devo empregar a V. :Mcê.
tanto pelo seo bom modo como pela practica que della ja
tem, cuja diligencia ha de ser a de hir a Capitania de Minas
Gemes levar umas cartas (*) e practicar com o Sr. Gen.nl da-

(*) Refere-se a. carta pedi nela ao Canele ele Valla lares a en
trega da região cio Slll elo Sal u 'ahy em virtuele elo Assento de 12
de Outubro de 1765, do qne o Go\rernador ele S. Paulo acabara de
obter conhecimento. Na.da mais consta. a respeito ela missão elo
Cap.m Ignacio da Silva Costa (bem que se saiba que foi infl'nctifera),
nem se encontra mais o nome eleste official nos livros ela adminis
tração ele D. Lui;" Antonio ele Souza. (N. da R.).
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queIla Capitania a respeito dos descobertos e mais terras
pertencentes a esta e tudo o mais de que hey de instruir a
V. Mcê. nesta Cidade, ficando certo de que lhe hey de man
dar fiar a ajuda de custo que lhe for necessario. Ds. Ge. a
V. Mcê. S. Paulo a de Fevereiro de 1773.-D. Luix An
tonio de Sonxa. Sr. Cap.1Il Iguacio da Silva Costa.

51-CARTA AO GUARDAMOR DO DESCOBERTO DO

RIO PARDO, 1773.

Vejo o que V. Mcê. me fliz a respeito dos estranhos
procedimentos com que nesse Continente por parte de Minas
Geraes se estão inquietando os Povos assim pela jUJisdição
ecclesiastica impondo lhe escomunhoens para sugetalos ao
Destricto daqueIle Bispado como pelo secular com que per
tendem lançar derrama de Ouro para prefazer a Cota das cem
arrobas que tem obrigação de pagar a S. Mag.e aquella Capi
tania tão somente pela extracção das terras Mineraes que se
comprehende dentro dos seos Lemites.

Primeiramente devo dizer a V. Mcê. que em virtude das
ordens que lhe tenho expedido sobre esse Descoberto, e cou
servação das terras que pertencem a esta Capitania de ne
nhuma forma consinta na sobredita derrama dentro de terras
que se conheção ser da jurisdicção deste Governo, não obs
tante o desputarem não por parte daquella Capitania de
Minas querenrlo que lhe pertenção sem mais fundamentos que
os claqueIla Demarcação que ficou incompleta em que não
posso nem devo consentir sem a Real Decisão de S. Mag.e a
quem tenho darlo conta. Isto suposto ainda que a V. Mcê.
aleguem que a dita Real Decisão tem chegado a favor de
Minas Geraes nunca V. Mcê. lhe seda a posse em que está
esta Capitania de S. Paulo desse Continente nem deixe cele
brar neIle acto algum pocessorio, assentar Regi 'tros ou fazer
a chamada derrama que se diz pertende, porque quando S.
Mag.e haja por bem mandalo assim he certo que a hum e
outro Governo fará expedir as ordens necessarias para se
obrar de comum acordo na execução do que for servido man
dar ao mesmo respeito, e como ainda até agora me não
consta que assim o tenha mandado por mais instancias e pro
testos que lhe fação para o lançar fora com pretexto de estar
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decidida a demarcação como qnerem dizer. de nenhuma forma
e deixe convencer dl)s fundamentos que nos as istelll por

parte desta Çapitunia, com os ql1aes lhe fará judicialmente
todo o protestos neGe arios rocrulando o sempre em tudo
p la' orelen que lhe tenho expedido a fim de lhe fazer impe
dir todo o ingre so que pertenderem nas me mas torras que
devemo con ervar em quanto o me mo enhor nào mandar
o contrario. E por is o ainda que violentamente queirão
proceder com atentados para e meterem de posse uzando de
mayor poder para o intimidarem, nunca V. Mcê. lhe ceda o
campo ainda que se arrojem a querelo prender porque nesses
termos o pode V. Mcê. embaraçar intimando lhe tambem a
voz de prizão ·por parte deste Governo porem sempre no
termos de evitar toda, e qualquer de graça que po sa aconte
cer por falta da nece aria prudencia, e quando assim se não
acomodem a razão. e o cheguem a ultima extremidade de
prezo sem que possa escapar se se tlerá logo as mesmas or
dens, e poderes com que se acha em outra qualquer pessoa
de capacidade que fique enl seo lucrar defendendo aquilo
mesmo do que e tava encarregado e se a este fizerem igual
violencia que do mesmo modo se vão pa sando e delegando
os me mos poderes e ordens succe sivamente. a outras pes oa
sem nunca desistir do direito que nos compete até cabal re
solução de S. Mag.e para que e apelarão todos o factos de
Justiça ahy practicudos a semelhante respeito. Isto 1Ie tudo
o que quero se observe em virtude da jurisdicção que me
compete sobre qualquer procedimento ou atentado que per
tendão fazer nessas terras em quanto cabalmen te não forem
decididas e que me ejão prezentes as Reaes ordeus para a
sua entrega.

Em quanto ao que pertence defender, e pela jurisdição
ecc1esiastica leste Bispado, o Rev.mo Governador delle dará
as providencias necessarias na forma que lhe competem as
quaes V. Mcê. auxiliará quauto lhe for passiveI quando seja
necessario e lhe for requisitado por seos Delegados e Pro
cUl·adore. D. Ge. a V. Mcê. S. Paulo a de Junho de
1773.-D. Luix Antonio de Souxa. Snl'. Guardamor Fran.co

José Machado de Vasc.o.
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52-CARTA AO GUARDAMOR DO DESCOBERTO DO

RIO PARDO, 1773.

Pelos Ministros e Thesoureiro da Junta da Real Fa
zeuda faço remeter nesta ocazião para esse Regi tI'O a quan
tia de cem mil rei em dinheiro Provincial para se trocar aos
Yiaudante por ouro elJJ pó na forma que até agora e tem
]lractlcado, em cuja troca be precizo toda a cautela no
exame do omo para e itar as quehra que houve na quantia
que ultimamente veyo dah.r remetida a e ta ca a da Fundi
ção com prejuizo de quatro mil. e tantos reis que houve de
falta para inteirar a conta do primeiro cem mil reis que
pela mesma Junta lhe forão remetidos para o sobredito
efeito, e a este me mo fim eguirá V. Mcê. em tudo as
ordens que pela Junta lhe forem expedidas com a reme sa
do dito dinheiro.

Juntamente sou a dizer a V. l\Icê. que como a data
pertencente a Real Fazenda ate agora e não rematarão ou
por erem demarcada nas terra 111ai innuteis de e De co
berto, ou por não haver aly quem as queira, que aqui me
fazem requerimento a fim de a mandar rematar para cujo
Lan amento e oferecem alCTullIa pe oa comtanto que e
fação demarcar as ditas datas na parte de melhor faisqueira
como manda o Regilllento, a cujo ]'e~]leito ordeno a V. l\Icê.
que logo em mais ti mora mand proceder na dita demarca-
ão das mesmas datas a quem mais der fazend as ignalar

primeiro nas parte _de melhor pinta em utilidade do Reaes
int re. se como se practica. em toda a parte, e do ultimo
Lanços r.m que as pozerem me <le laCTO parte para a im e
re olver o que e deve practicar a re peito do eo pro
ducto _ A mesma r matação nuoca Y. l\Icê. mande afrootar
sem que nella . eja ouvido o ·ap.ll1 Maooel Raiz Belem e
outra quae quer pes oa que quizerem dar o eo lanço a fim
de não haver pr~iuizos, ou enO'ano contra a Real l!azenda e
ao me mo ap.m l3elem que lhe ha de apre entar um reque
rimento com despacho meo para er atendido em Um:18 nove
datas de t na que ]1erteo(le no dito Descoberto para armar
:;ervi :os om a sua escravatura deferirá V. l\Icê. logo com
aquella igualdade de Ju ti a que. e requer a fim de promo
ver a extraçtio do Ouro em que pende o Reae Quintos e
Direitos de S. Mag.e que não devem embaraçar e mayor-



174 -

mente aquellas pessoas que tiverem possibilidade para seme
lhantes fabricas as quaes hé justo que ahy se estabeleção.
Ré tudo quanto se me oferece dizer a V. Mcê. que Ds. Ge.
m. ano S. Paulo a 8 de Junho de 1773.-D. liuix Antonio
de Souxa. Sr. Guardamor Fran.co Jozé Machado.

53 - CARTA AO CAPITÃO MOR DE MOGYGUASSÚ, 1772.

Ne ta ocazião faço remeter a V. Mcê. o requerimento
que me fez a respeito das datas de terra que pertencIe no
Descoberto do Rio Pardo para armar fabricas e serviços com
a sua escravatura cujo requerimento aprezentará ao Guarda
Mar a quem mando proceder com toda a rectidão e justiça.
Do mesmo modo ordeno ao dito Guarda-Mar que proceda a
nova demarcação das datas que pertencem a Fazenda Real e
Governo de. ta Capitania em nenhuma forma a mande apron
tar sem que V. Mcê. seja ouvido e todas as mais pessoas
que quizeram dar o seo lanço as quaeR farão a V. Mcê.
muita conta para ajuntar com as mais terras em que pertencIe
arrumar os no mesmo Descoberto. Eu estimo muito que V.
Mcê. passe a elle nesta ocazião em que me dizem andão os
Geralistas maquinando nova intrigas para perturbarem os
Povos de se Continente dizendo e espalhando vozes menos
verdadeiras que S. Mag. e manda fazer fi Divizão a favor
delles o que tudo hé falço por não ser verossimel que o
mesmo Senhor assim o mande sem que façam expedir as suas
Reaes ordens aos Governos das duas Capitanias para execu
tarem de comum acordo o que fos. e servido determinar nesta
materia. Com este motivo dezejo muito que V. Mcê. siga
o projecto de se estabelecer com fabricas mineraes no sobre
dito Descoberto, e com a sua assistencia ajude a rebater as
orgulhosas maquinas com que delle nos querem desapossar.
Eu a este respeito ordeno ao Guarda Mar tudo o que se
deve practicar e seguir para embaraçar qualquer procedimento
ou atentado com que venhão a perturbar nos a posse em que
estamos de cujos factos nos devemos desforçar pelos mesmos
meyos com que nos quizerem insultar, v. g. se intentarem
prizoens intimar lhe as mesmas por parte deste Governo aos
que as quizerem executar, e no cazo que cheguem a ultima
extremidade de se prender algum de nossa parte, que se
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vão passando de humas as outras pessoa os mesmos pode
res e orden que tenho expedido e c.om que mando defender
o direito que compete a esta Capitania de que não posso
mandar desestir emquanto S. Mag.e positivamente o não de
terminar.

Nesta illtelligencia espero que V. Mcê. pela sua parte
concorra a cooperar quanto lhe for passivei para que tudo e
obre com acerto e selllpre no Lemites da neces aria pruden
cia. Ré o que se me oferece a dizer a ,. l\Icê. a quem re
comendo me de parte de tudo o que for acontecendo e sem
pre ocazioen em qne po o dar lhe gosto. D. Ge. a V.
l\Icê. . Paulo a de Junho de 1773.-D. Llli.~ .Antonio de
Souva. nr. Cap.m Manoel Roiz de Ar.O Belem.

5-1-0RDEM SOBRE A PERMUTA NA GUARDA DO

RIO PARDO, 1773.

Porquanto me tem reprezentado o Dr. Procurador da
Coroa e Fazenda Real c1esta Oapitania os prejuizo que e
seguem a S. Magestade do Ouro qne e extrahe no desco·
berto do Rio Pardo, que sallem daquelle continente para a
Capitania de Mina Geraes a que he percizo dar toda a Pro
videncia' O Ministro da Junta mandem entregar ao Tenente
l\'[anoel Paes Garcia cem mil réi em dinheiro Provincial para
e. te entreO"ar no dito De. coberto ao Guarda Mar Franci co
Jozé Iachado, o qual o destribuirá na comutação que deye
fazer aos viandantes das quantia menore. de ouro em pó
que não admitem guia na forma que tenho ordenado prati
cando e na Junta toda aquella cla]'e;~a qllO forem nece a
rias para que se não siga perjuizo algum a Real Fazenda.
S. Paulo a 9 de Junho ele 1773.-D. LHix Antonio de O/lna.
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55--REQUERIMENTO PEDINDO TERRAS MINERAES

NO DESCOBERTO DE TOLEDO, 1773.

lllmo. e &cmo. Sm'.--Diz o Capitão mar Diogo Jozé
Pereira, morador das Minas elo Mato Gro so, por . eo Procu
rador Pedro Taques de .á.lmeyda Paes Leme, que possue nu
meroza Escravatura com fabrica de minerar, e pelo grande
gosto que tem ele estabelecerse nesta Cidade de S. Paulo,
não duvida abandonar o arranchamento, em que se acha, e
vir fazer hum serviço de rebaixe, e talho aberto, em que
possa acomodar 150 Pretos em utilidade proprla, c do Real
Erario, pelo aumento dos Quintos na Gaza (la Fundição desta
Cidade, em cujas terras não ha serviços de en tidarle, que
aumentem os Reaes Quintos, por serem os Mineiros traba
lhadores de faisqueiras; e para o fim pertendido mandou o
Supplicante positivamente ao seu Administrador, e Mineiro
Mestre de serviços mineraes, Jozé Ramos Pereira, para fazer
exames, o que tem conseguido com faculdade, e Despacho de
V. Ex., que para isso o enviou ao Sargento mar da Orde
nança da Villa da Atibaya Lucas de Siqueira Franco, e re
sultou penetrar o Supplicaelo Ramos a campanha de um car
rego, que havia daelo ao manifesto Symão de Toledo Piza,
que sendo mandado socavar por mineiros, que V. Ex. nomeou,
debaixo da conduta do Coronel Francisco Pinto do Rego, a
quem V. Ex. lJroveO em Gllanlamor para a repartição das
Datas, se o carrego tivesse riqueza, para a partilha das ter
ras com a di, p07.içii.o do Regimento de 1702, rezllltou deste
exame conhecer-se a pobreza da pinta; porém assim mesmo
ainda se concederão Datas a varias pessoas, cada huma elas
quaes principiando a trabalhar as Datas que lhe farão conce
didas, abandonarão o lavor pela pobreza dos jornaes, que
não passavão de 40 réis de oiro por dia; e se acbão a ter
ras do dito correrro totalmente deixadas, e dezemparaclas sem
o menor serviço, ou principio clelle: O Snpplicante porem
quer sacrificar-se a armar em o mencionado carrego bum
serviço de grande custo, [uebrando, e arrazando a cachoeyra
de pedra viva para conseguir rebaixe, e ficar o mesmo ser
viço ]e talho aberto, extraindo da sua natural origem as
aguas do mesmo carrego, e outras mais, como são as do car
rego, ou Ribeirão chamado, ou conhecido pelo nome de Salto
alto; e outro mais para todas estas aguas cobrirem as tenas
uo conego mineral do serviço, que o Supplicante intenta,
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concluzindoas pela manobra de açudes, e regos de grande dis
tancia, só afim de vencer erviço de entidade, em que possa
acomotlar 150 até 200 E cravo ; e para tudo isto nece sita
de ficar senhor, e possuidor do corrego todoJ visto e achar
deixado, e de-prezado de ele o anno pa sado de 17í2 até
agora, em utilidade alauma de pe soa particular, ou Povo, e
por i o enl prejuizu do Real Erario o qual perceberá au
mento arande, logo que laborar o . erviço do upplicante com
a ua nUl1leroza E craYatura; alem de que semelhante con
ce oen actualnlente e verificão em todas as Capitania de
terra mineraes pela entidade, e natureza tia pima, e quali
dade do serviço, e cu to delle, poi a Real Grandeza de S.
l\lage tatle Fieleli ima, que Deo auarde se dignou largar as
terras mjneraes do E tado elo Brazil aos seus va salos para
e te as beneficiarem e trabalharem a sua custa pagando
somente o Real Quinto, livre ele toda a despeza, como se vê
expres alllente nos Regimento de 15 de Ago to de 1603J de
8 de Agosto de L61 , e ultillJalllente pelo de 7 de Junho de
164,2, que todos oferece o Supplicante no Regi 'to de ta Se
cretaria: E porque em V. Ex. rezide toda a pote tade para
as providencias, conce oens e determinaçoens em admini tra
ção de terras mineraes de ta Capitania; por is o Pede a \ . Ex. que
em atenção ao erviço que o upplicante intenta, aumentando
com elle ao Reae Quintos, lhe faça mercê conceder o cor
1'eao todo, chamado da campanha de Tolledo, com a terras
que por hum e outro lado tiverem guapiaras, e ficarem de
baixo do olivel dos rego. e levarias de aauas, que cobrirem
n.s dita terras; e tambem a agua do mesmo correao com
to la as vertente que o formam; e a agua do corrego. ou
Ribeirão do alto alto, e a de outro corrego, que tambem
podem vil' conduzidas obre a me ma terra: E porque \.
Ex. proveo enl Guardamor daquella campanha. e correCTO re
ferido ao Coronel Franci co PlIlto do Rego, seja e te quem
fa.ça pas ar carta de Data. e Provizão tle a inação da aguas,
para o SUIJplicante ele tudo tomar po e judicial por eu Pro
curador, la"randose o termo de po e no livro da Guarda
moria de. ta cidadr., rubricado pelo Guardamor Geral Pro
prietario das Mi nas de oiro, Pedro Dias Paes Leme; e que
esta concessão de V. Ex. fique registada nos livros da Secre
taria deste Governo: Outrosi que esta terra do corrego, e
as aguas reforidas se não reputem, como devolutas, até a
cheaaJa do Supplicante, que para ficar siente de8ta concessão,
e posse necessita, que os que vão na proxima monção che-
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guem á aquellas Minas até Junho, ou Julho do anno de 1774, .
para o Snpplicante poder sair logo na seguinte monção do
anno de 1775 para chegar a esta cidade, e dar principio ao
serviço, que intenta; o que tudo é atendivel em utilidade
desta Capitania, e do Real Erario pelo aumento dos Quintos,
e receberá merce.

DespaGho.

Concedo por 'Ora ao Supplicunte somente o carrego,
chamado elo Tolledo, e as terras, que por hum, e outro lado
tiverem guapiaras, e ficarem debaixo do olivel do dito car
rego, entendendose por este o veyo d'agua, que o forma, e
não os outros carregas, que entrarem nelle, que esses deixo
reservados; o que tudo concedo sem prejuizo de terceiro, no
cazo de estarem deixadas as ditas terras: o Guardamor o
Coronel Francisco Pinto elo Rego lhe passe carta ele Data, e
Provizão de aguas na forma referida para de tudo tomar
posse judicial por seu Procurador; e os termos de posse se
lavrarão em livro novo, que se mandará crear por este Go
verno; e esta Petição, e despacho se registe nos livros a que
tocar nesta Secretaria. S. Paulo a de de 1773.-D. Luix
Antonio de SOZt'X,a.

56-CARTA AO CAP.M CLAUDIO BICUDO DE MENDONÇA, 177.4.

Recebi a carta ele V. Mcê. de 26 do corrente mez de
Agosto, e vendo o que me expoern sobre a factura do ca
minho do Rio Pardo, ordeno que o Alferes J eronimo Dias
Rib.ro como Practico destes Sertoens, faça primeiro a picada,
e nam achando obstaculo algum, va entam V. Mcê. abrir o
dito caminho, para o qual devem concorrer todos, lJor ser
comodidade publica, e bem comUlTl, porem cazo se encontre
algum obstaculo, dará V. Mcê. adjl1torio para se fazerem os
convenientes atalhos no caminho velho, que está servindo,
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dando lhe melhor comodo, e evitando a mayor Longitude, o
que se fará depois do dito Alf.as Jeronimo Dias Rib.ro inten
tar a toda a diligencia acerteI' a picada, como melhor enten
der, pela noticia, e IJractica, que tem destas paragens. Ds.
Ge. a V. Mcê. S. Paulo a 30 de Agosto de 1774.-D. Luiz
Anton?'o de SoU'xa. Sr. Oap.m Claudio Bicudo de 'lendonça
em Iogymirim.

Ordens a que se 1'efere a caTfa supra.

a-Ordeno ao Alferes Jeronymo Dias ltibeiro passe ao Des
coberto do Rio Pardo, e ali faça por -reputar as data que na
repartição do me mo Descoberto se demarcarão para a Real
fazenda de S. 1I1agestade. e para mim, e do ultimo preço em
que e tiverem, me dará parte para rezolver o que for mais
conveniente, no que espero obre com todo o zello. S. Paulo,
3 de Agosto de 1774.-D. Luiz Antonio de O'l.lxa.

b-Ordeno ao Capitão Claudio Bicudo de Menclonça que
lorro que chegar ao De coberto do Rio Pardo o Alfere Jero-

. nymo Dia Ribeiro de todas as providencias nece sarias para
se fazer naquelle De coberto hum caminho, o qual ha de di
rigir o dito Alferes como pratico daquele ertoens. S. Paulo,
3 de Agosto de 1774.-D. LIlü- AntoJlio de Sow;a.

57-ORDENS DIVERSA.S 1774.

a-Concedo ao moradores do Descoberto do Rio Pardo
o mesmo privilegio que he facultado -em Minas Gerae ao
moradores do Descoberto do Rio das Morte, e pelo mesmo
tempo para não erem executaclo por dividas em Ordem
minha expressa. S. Paulo a 3 de Ago to de 1774.-D. Luix
Antonio de Sow,xa.
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b-Porquanto entre o Capitão MoI' e o Capitão de Or
denança e Justiças da Villa de Jundiahy e o director da nova
fundação las Campina e lllovem prezentemente perturl>a
çoens muito oposta e prejudiciaes ao augmento da mesma
Povoação: Ordeno ao Alferes Jeronimo Dias Ribeiro e ao
Alfere Jozé Pinto GaIvão pas em aquelle continente e infor
mando e exactamente deste movimento fação toda a diligencia
pelos apasiguar, e achando nisto dificuldade me informem para
eu determinar o que e deve obrar nesta materia. S. Panlo
a 4 de Agosto de 1774.-D. L1GÍJ: Antonio de S01l):,0.

c-Porquanto pa a o Alferes Jeronimo Dias Ribeiro a
conduzir para o Rogisto do Rio Pardo o dinheiro de S. Ma
gestade de onde hade conduzir o ouro que aly houver per
tencente ao mesmo Senhor para cuja selyuran(;a preciza de
auxilio no tran ito do ertoen que ha até o dito continente:
Ordeno aos Officiaes da Tropa.' Auxiliare Ordenança e
Justiças dem promptamente ao dito Alferes o precizo auxilio
elas pessoas que forem neces arias para acompanharem a re
ferida condncta. S. Paulo a 4 de Agosto de 1774.-D. Lni?:.
Antonio ele SO/l.xa.

el-O Dr. Ouvidor, que serve ele Provedor Interino
mande fazer diJiaencia, para que se ponha em arrecadaçam
no Destrito do Rio Pardo a Data) que pertence a S. Marres
tade e ficou separada naquelJe Descuberto; como tambem faça
passar Precatoria para a Ouvidoria de Parnaguá, para que se
faça a mesma arrecaelaçam na Data do Descoberto chamado
do Canha, de que foi Guardamor o Dr. Joaquim Jozé Freire'
tudo por bem da arrecadaçam da Real Fazenda. S. Paulo a
10 de Setembro de 1774.-D. Luix. Antonio ele OU'XG.
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58-REQUERIMENTO DO ALFERES VALERIO SANCHES BRAl'l"DÃO

PREZO POR CAUSA DOS MOTINS DE JACUHY - EM 1772.

ellh01·. Diz alerio Sanches Brandão Alferes de Dra
goen de huma das companhia de Minas Geraes que elle foi
mandado por ordem do . eo Govel'llador o Conde de li allada
res comandar o destacamento de Jacuhy' por onlem do dito
Gov.or e puzerão guarda em hum citio em que e dizia ha
ver boa pinta de Ouro que parece pertencer a Capitania de
São Paulo conforme o avizos e tli puta que o Gov.or de ta
Capitania teve ao dito respeito com o Gov.or do Sup.te, de
arte que mandou aquelle por guardas no mesmo Citio para

tomarem o Posto aos que ally se achavão a ordeJu do mesmo
Conde de ·Vallatlares. Ordenou e te tamuem ao up.te que
em outro Sitio puze e hum Reg.o para se cobrarem o di
reitos das entradas que verdadeiramente se e ·tavão perce
bendo pela Capitania de S. Paulo. A tudo ati fez o Sup.te
por não faltar a ordem do seo Gov.or. Contestou o de São
Paulo e te Reg." dizendo que lhe pertencia a cobrança elo
direito pela po e em que estava ha muitos anno e em
embargo do novo Reg.o e continuava a cobrar os Direitos
por parte de . Paulo e o paO'arão seO'unda vez o Comer
ciantes no me lUa novo Re n·. o porque a 'iIll o determinava o
Govel'llador ao 'up.te. Clamarão o Comerciantes pela apre -
ão que fazião de pagarem dou direitos de entrada} po e

Jacuhy em revolução e fizerão muito' dos Comerciante re
pre cntaçoens ao GOy.nr de . Paulo ao de Mina e a Jun
ta tia Fazenda de huma e outra Capitania: mandou o Gov.or

de . Paulo fazer protesto~ ao np.te e expedia huma guarda
para fazer expuLar do Citio onde e tava o Re".o que elle
tinha po to conforme a orden do eo Go\,.or. Tiverão o
Governados disputa obre a divizão da Capitania e a Junta
da Fazenda de S. Paulo escreveo a de \'illa Rica sobre a
uzurpação que esta lhe fazia de tudo que fez o up.te deo
conta ao seo Gov.or e nada mai fez do que elle mandou até
o que fica referido. CJntil1uo a re\'olução dos moradore de
Jacuhy e pertentlião snjeital'em- e a Capitania de ào Paulo,
sendo para este fim aconselhada pelo Juiz da Terra e AI
motacel como fez ver ao eo Gov Dr. Todo O dias havia
certeza que da parte de S. Paulo vinha gente armada a me
ter-se de posse no dito Jacuhy por indução do dito Juiz e
Almotacel o que tudo paz o Sup.te tambem na prezença de
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seo GOV.or . O de São Paulo depois destas contendas trazia
destacados pelo lemite da Capitania lTluitos soldados pagos e
auxiliares: parecia huma Campanha entre duas potencias. Esta
desordem causou ao Sup.te huma grande perturbação e cui
dado. Via que o seo Gov.o r tanto não queria perder o dito
Jacuhy que pertendia que a Capitania chegasse muito mais
ao Citio aonde mandou por o Reg.o e outra gual"Ja: Temeo
o Sup.te que seria castigado se deixasse sugeitar os morado
res da sua Comandancia a S. Paulo. Deu conta tambem ao
seo Gov.or expondo lbe que o dito Juiz e Almotacel eram as
cabeças de motim e que induzião o povo fundados na vexa
ção que se lhe fazia em pagarem duas vezes os Direitos e
em outras operaçoens em que se viam sendo o Destricto de
Minas Geraes. Tardou ao Sup.te a resposta do seo Gov.or e
neste tempo teve avizo que no dia seguinte chegava a gente
de S. Paulo a apossar se de Jacuhy. Algumas pessoas avi
zaram ao Sup.t. e o persuadiram como fará certo a que pren
dendo ao dito Juiz e Almotacel porque so assim socegaria o
povo. Nesta perplexidade faltando ao Sup.le resposta do seo
Gov.or resolveo se a preudelos e lhos remeteo por serem
amotinadores do Povo, e revoltozos, fazendo esta~ prizoens
não como ao Juiz e AI rnotacel porque o não parecia, mas
como a buns homens máos e prejudiciaes ao povo e inimigos
a Capitania a que estavão sugeitos e de quem tinhão a juris
dição. Para estas prizoens teve o Sup.te tambem fundamento
de ter o Gov.or Luiz Diogo Lobo da Silva expedido ordem ao
Comandante para que prendesse toda aquella pes.oa de Ja
cuby que qnizesse sugeitar se a Capitania de S. Paulo, e nas
ordens que o Sup.te recebeo do ·seo Gov.or actual lhe reco
mendava genericamente a observancia das expedidas pelo dito
Luiz Diogo Lobo da Silva. O Gov.or de São Paulo fazia as
maiores forças elo Governador das Minas e se fez publico que
aquelle dava conta a S. Mag.e talvez increpando este em couza
que passa por certa, que os Governadores em semelhantes ques
toens costumão desculpar se com os excessos dos Officiaes a quem
cometem as suas ordens. Persuade se o Sup.te que por esta
razão tem o dito seo Gov.or castigado e injuriado ao Sup.te
com hum extraarelinario excesso e não como executor das
Leys e amante de castigar os delictos como ellas mandão sem
mais animo que de satisfazer ao publi(;o. Por fazer o Sup.te
aquellas prizoens sendo Alferes o mandou prender por hum
Soldado e meter na enxouvia onde estão os pretos com hum
sentinella a vista como se o Sup.le de cazo pensado tivesse
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feito crime mais horrorozo: mandou se lhe não pagasse à
soldo, e do que tinha vencido applicou sem mais Sentença e
sem o. Sup.te ser ouvido duzentas oitavas para os prezos que
logo soltou. Mandou ao Ouvidor da Comarca que devassasse
ou fizesse sumlllario ao Sup.te e dizem que tambem aconselhava o
Juiz e Almotacel autoasselll ao Snp.te e assim o fizerão e estando
prezo e vassando o termo da lei e estando em differente jurisdição.
Não faria mayor demonstração o Governador ao Sup.te se elle fosse
o motor das contendas com o Governador de S. Paulo e se
tivesse sido a cauza de este dar conta a V. Mag.e não se lem
brando que elle he que expedia as ordens e foi a cauza do
Sup.te se ver em termos de ficar perdido. He digno de admi
ração que hum Governador seja fiscal contra hum Official que
se ve debaixo das snas ordens e que em nada o ofendeo e
que se teve excesso nas prizoens so o fez por ignorante das
leys sem dolo e que se elle Governador se contentasse com
os Lemites da sua Capitania como fizerão seos Governadores
não clamaria o povo, e não se lembraria de se sugeitarem a
S. Paulo, e não teria o Sup.te occazião de fazer as prizoens.
Prova se mais que o dito Governador nno castiga como Juiz
reta ao Sup.te que tendo lhe remetido certidoens e outros do
cumentos por que se fazia certo serem o dito Juiz e Almo
tacel cabeças de motim e pedindo lhas por certidão ou a en
trega do~ proprios como se ve cla petição junta lhe negou
consentir a tu(lo que o Sup.te pertende para a sua defeza- que
he de Direito natural com que pertencle contestar o auto feito
pelo Juiz, e porque teme ainda mais o Sup.te que o dito Go
vernador desse conta a V. Mag.e e he permitido a cada hum
representar a Sua Justiça e defender se Poem o Sup.te todo o
referido na prezença de V. Mag.e eEperaudo que V. Mag.e

como Pay atenda a innocencia do Rup.te e o mande soltar to
mando as Instruçoens necessarias não sendo pelo seo Gover
nador lhe mande dar as certidoens que pede ao dito Gover
nador para defeza do auto. Pede a V. Mag.e seja servido
ordenar ao dito Governador que dê as certidoens pedida ao
Sup.te que o solte, e mande pagar os soldos vencidos. e que
seja conservado no seo Posto original entença do dito auto
atendendo V. Mag.e ao Sup.te ter servido a V. Mag.e ha muitos
annos sem nota em seos assentos sempre distacado por toda
a Capitania com o trabalho que se sabe tem os Soldados das
Minas, e a não saber o Sup.te se lhe era, ou não licito nos
termos propostos prender o dito Juiz e Aimotacel que o não
fez por injuriar o cargo dos ditos mas sim como pessoas par-
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ticulares cabeças de motim e homens maos e ver se distante
de Villa Rica mais de cento cincoeuta leguas e sem resposta
do seo Governador e R. M.

59-INFORMAÇÃO DO GOVERNADOR DE SÃO PAULO

AO REQUERIMENTO SUPRA, 1774.

Senhor. Manda me V. Mag.e informar sobre o Reqt.°
que fez a V. Mag.e o Alferes de Jacuby Valeria Chanches
Brandão que se acha prezo ha muito tempo na Cadeya de S.
João de El Rey por ordem do Governador e Cap.m General
que foi de Minas Geraes o Conde de Valladares: A respeito
do que ponho com toda a submissão na Real Pres.cn de V.
Mag.e que as questoens originadas a respeito dos Lelllites
desta Cap.n de S. Paulo com a de Minas Geraes que derão
ocazião aos motivos porque foi prezo o Sup.to tem ces ado
inteiramente e se achão os povos de hua e outra Capitania
restituhitlos a sua antiga tranquilidade e socego em a po e
daquelas terras de que de antes e tavão ao tempo que entrei
neste governo: e pelo que respeita ao pe oal do SUl .to tam
bem ponho com o mais profundo re peito na Real Prezença
de V. Mag.e que deve neste cazo atender mai as instruçoens
e aos fins que determinaram ao Sup.te a obrar o que ourou de
que a qualidade da acção em que delinquio, parece e tal' em
terlllos de V. Mag.e poder uzar com elle da sua innata. pie
dade e Real Beneficencia mandando-lhe V. Mag.o sendo 'er
vida defirir ao que elle hUJ)1ildemente roga porque me per
suado que este Alferes sempre servia segundo se me diz com
zello e fidelidade a V. Mag.o naq uella ocazião e adiantou e
excecleo intendendo que assim obrava mai conforme as or
dens que tinha do eo General e que ne ta forma desem] e
nhava mais facilmente as suas obrigaçoen , o que suposto pode
ser que os seos erros, o conhecimento que del1es tem, o cas
tigo da sua dilatada prizão, a perdição da sua casa, e o per
dão que pede Jl1ereção na Alta cOJl1]lrehenção de V. Mag.e a
remissào que pertende. Ao que V. Mag.o a vista destes mo
tivos sendo servido defirirá como lhe parecer mais de razão
e de justiça.

A Real Pessoa de V. Mag.e que D. G. muitos annos
como muito desejo. S. Paulo a 26 de Novembro de 1774.-
D. Luix Antonio de Souxa. .
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VII

A QUESTÃO ECCLESIASTICA (*)

l-CERTIDÃO DA. POSSE DÁS CINCO IGREJA.S NO SUL

DO RIO GRANDE, 1747-1766.

RecerenclissillLO enlwI' Douto?, Vigario C'apitulal'.-Diz
Thomaz Pinto da Silva Secretario elo Governo desta Capita
nia de ::ião Paulo, que para certos requerimentos se lhe faz
preciza certidão por onde con te ter- e por parte de te bi 
pado, na creação delle, t.omado Jlo e das freguezias do Pouzo
Alto, Baependi, \'iurioca, Oarranca e Rio Verde, razão por
que Pede a Vo a Senhoria. e digne mandar que o Reve
remIa Doutor Promotor de te bi pado. e Cura da Sé, que foi
mandado tomar a dita pos e, atteste e passe por certidão
tudo o que lhe con tar. E receberá Mercé. São Paulo, 20 de
Outubro de 1766.-Vaz.-Oa par de Souza Leal Bacharel
fornJado nos agrado Canone pela Uni"ersidade de Coimbra,
Oura da anta Sé CatIJedral, Promotor e Procurador da Iitra
de te bi pado de ão Paulo. Certifico, que sendo no anno de
mil setecentos e quarenta e ete, ervindo eu de Vigario da
vara da VilIa e Comnrca de Guaratinguetá. I ar commi ão do
ExcelIenti imo e Reverendi~ imo ,enhor Dom Bernardo Ro
drigue Nogueira, ]Jrimeiro de te bi pado de S. Paulo fui ás
frerJ'uezias do Pouzo Alto, Baependi, Aiurioca, Carranca e
Rio Verde, e a Comarca delIas, e de todas tomei po;> e por
parte de te bi pado, endo ciente o igario da vara ela
Illesma Comarcn, o Doutor Manoel da Roza Coutinho, que
assi tia em São João d EI-Rey, e com effeito a tomei de todas
elIa , onde estive I essoalll1ente, menos no dito Rio Verde,
por vil' O Vigario ao meu caminho dar obetliellcia, receber a
Pa toraI, que fiz publicar nas igreja~, mais providencia, e
na mesma Comar 'a constitui juizo contencio o, para o que

(*) .A. eguinte col1ect;'ão contém apenas documentos en-
contrados por 'opia na eCl'etal'ia do Go\erno ivil de ão Paulo,
não tendo sido po si\'t~l completai-a pelo archivo da eC'l'et.'1ria do
Bi pado devido a parcial de trni~ão de te 31'cllivo, ha anno~ por um
ine ndio. Conforme se vê pela ca~·ta. do GO\Ternadol' ?lIal'tim Lopes
Lobo ele aldanha {1e 13 de Agosto de ir5 a que tão entre o dois
bi pado teve olução ne te al1ll0 por a ento da :Ue a do D sem
bal'go do Paço, endo de pre umir que então se tabeleeeu a divi
são pelo Rio Sapucaby que actualmente se observa. (N. da R.)
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levei comigo os officiaes do meu cargo, despachei e ordenei
aos parochos o que era convenieIltt~, ficando aquel1as fregue
zias sujeitas á Comarca de Guaratinguetá, para os despacho,
emquanto se não provião de Vignrio da vara no lugar mais
opportuno para o recur o das parte : todo o referido pa sa
na verdade. que endo nece sario juro aos Santos Evangelho.
S. Paulo, 20 de Outubro de 1766.-Gaspar de Sowx.a Leal.

2-CARTA DO PADRE JOÃO ROIZ DE AMORIM AO REV. DR.

GASPAR DE SOUZA LEAL, VIGARIO DA VARA DA COMARCA

DE GUARATINGUETÁ, 1747.

Recebi huma de Vmcê. em que mE' diz que as Capellas
do Bispado de S. Paulo comprehendem parte das cachoeyras
do Rio do Pal'ah)'ba, e dahy ao Rio Grande. e me pede que
lhe diga se sei des a cachoeyra e experiencia que tenho da
quelle certão e do Rio Grande' pe soai mente lhe darei algu
ma ernformação porque estou de partida para vil1a ao nego
cio que ja fui em Agosto, mas como me pede com brevidade
não quero faltar em dar-lhe a noticia do que sei e a razão
porque, como verá:

Sendo Vigario ni! Freguezia da Piedaue de~sa Comarca
em que residi sei annos tive noticia havia parahyba abayxo
huma Aldêa de Gentio 111 alJ ço, fui com algfís homens e lin
o-ua para o dito Gentio deixando ao meu r- oadjutor na Igreja,
e vadiando o Rio por varias cachoeyras que tem finalmente
achamos huma muito grande, que pelo de penha se faz for
midavel, e faz frente ao Morro da Ilha Grande onde nasce
a mesma Parahyba pela parte do Norte, que depois ele hum
delatado Giro por perto ele Mogi das Cruzes lava a ViUa de
Jacarahy, Taubaté e as mais, e vem passar na predita cacho
eyra muito perto de onde tem a sua origem, seguindo desde
Mogi elas Cruzes a Sel'J'a ela lVIantiqueira athé abaixo elo ca
minho novo, e dahy a deixa e se inclina a serra dos Orgãos
do Rio de Janeiro a fazer barra no mal' nos Campos dos
Goytacazes. Da dita cachoeyra segue-se huma sena ou Morro
Grande que vay dar no Rio Grande e disserão os Mathema
t-i.cos erão o mais alto porque delle nascem muitos rios e o
principal que hé o Rio Grande.
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Oonforme o que me diz na sua, quem deu a S. Mages
tade a informação para a rlivizão dos tres Bispado' da Boa
Vista Cachoeyra Grande da Parahyba e dahy ao Rio Grande,
servindo este de diviza ao rvIarianno com S. Paulo, e das ca
beceyras do dito, e cachoeyra grande para o Rio de Janeiro
pareCeU-l1le que tudo está conforme as que tenho andado, por
que para evitar confusões futuras de hum Bi pado com outro,
nao tem S. Magestade que Deos Guarde outro Padrão mais
real que o mesmo Rio Grande porque sempre este Rio Grande
pelos muitos que em si recebe corre direito de Léste a
Oeste, dividindo tãobem com S. Paulo as Prelazias de Goyaz,
e Ouyabá, e ajuntando-se com o Rio tia Prata sahe no mal'
pela Oolonia do Sacramento.

Quanto para a comodidade dos Povos legoas mais ou
menos hé a mesma pelo que respeita as distancias e os deste
Paiz estavão tanto gostozos com serem do Bispado de São
Paulo quanto desgostozos com a noticia que aqui corre que
de Rio de Janeiro se lhe opoem por parte das Minas, dizendo
que se deve fazer a devizão pelo secular, sendo que pelo
caminho velho aintla ate agora a não houve juridica com or
dem de S. Magestade porque ao principio vinhão os Gover
nadores das lV[inas tomar posse em S. Paulo) e hião Gover
nar tudo; foi Antonio de Albuquerque, D. Braz e o Oonde
de Assumar D. Pedro, e por isso ficarão estas duas Oapita
nias por dividir, mas correndo o tempo foi a amara de
Guaratinguetá criar a do Rio das Mortes, formada Ull1 corpo
ele Oamara; e chegando á Baypendy onele chamarão o MORRO
OACHAMBÚ puzerão hum marco (Ie pedra de que fizerão
termo, que a signarão, que emturlo e achará nessa Villa de
Guaratinguetá e desta sorte ficarão alguns annos dominando
aqnelle Destricto até que o elo Rio elas Mortes como o mais
poderozo e com aquellas fumaças que produz o Ouro o farão
quebrar e puzerão outro na Serra ela Mantiqueira, avista de
Guaratinguetá distante dés legoas e daby para S. João de
EI Rey ou Rio das Mortes, quarenta, e e e Oamaristas como
pobres assim ficarão por não poder em forças, e cabedaes
competir com aquelles.

Veyo Governar S. Paulo Antonio da ilva Oaldeira, e
vendo asim razão das devizões alcançou Ordem de . Ma
gestade para devielir as duas Capitanias pela demarcação an
tiga, ou pelo mesmo Rio do Baypindy, que fica proximo ao
Oachambú e he caudelozo,.e este vay fázer Barra em outro
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que chamão o Rio Verde, mas como foi logo rendido a im
ficou tudo sem haver quem di so se lembrasse, e não sei que
caminho levou a Ordem.

Desta sorte não ha devizão mais genuina que a elo Rio
grande, porque sendo pelo Cachambú, ou pela l\1antiqueira,
havendo descubertos de Ouro se povoão os Certõe, e ha
vendo duvida em que altura ficão 101' força se seguem con
tendas em huma, e outra jurisdição Ecleziastica () que e
evita sendo a demarcação pela paragem que Vmce. me diz
as ignão as bulia, e não por outra parte, porque pela erra
da Mantiqueira correndo para o Poente se achão a Minas
de Itajllbá dominadas por S. Paulo, outras para o Jorte, que
he Sapocahy, e Campanha do Rio Verde, e segue-se hum
grande vão de Certão entre estes, e aquellas, em que andão'
bandeiras de S. Paulo até o mesmo Rio grande, que he Cer
tão que chega a 1:ogyguaçú.

Isto lle o que posso dizcr a \ mce. quc Deos Guarde
muitos annos. Campanha do Rio Verde, 10 de Janeiro de
1747. De Vmce. Amgo. Venerador, João Roi;; de Amorim.

3-CERTIDÃO DA POSSE DA IGREJA DE ITAJUBÁ, 1766

Senhores Officiaes da Camara :-Diz o Procurador da
Mitra deste Bispado de São Paulo que para certo requeri
Illentos que tem a bem da me ma me bé preciza huma ates
tação de \ mcês. pela Cjual con te que o primeiros moradores
elo Itajubá sempre farão subditos deste Bi pado, tendo por
Parocho no principio da Povoação da FreO'uezia da Piedade,
e depois de se erigir Capella naquelle lugar, Capei Ião Curado
que foi o primeiro o Rvdo. Antonio da Silveira, e hoje se
acha Freguezia provida de Vigario e dividida da da Piedade,
sem que em tempo algum fo sem os seus moradores sugeitos
no E piritual ao Bispado de Marianna.- -Pede a Vmces. me
mandem pa ar attestação de turlo o que lhes con tal' ser
verdade a respeito do referido em modo que faça fé.-E
receberá mercê.

Atestação

6s Juiz Preziclente, e mais Officiaes que servimos em
Camara nesta VilIa de Santo Antonio de Guaratinglletá este
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prezente anno por bem das Ordenaçãe de S. Magestade Fi
deli sima que Deo Guarde, etc.-Ate tamos e certificamos
debayxo do juramento rio, nos os Cargo que os moradores
do Itajubá sempre forão ubrlitos no E piritual ele te Bi pado
cle S. Paulo, endo eu Parocho o que era da Freguezia da
Pierlade. e qne erigindo-se Capella naquella Povoação foi eu
primeiro Capellão Curado o Rvdo. Antonio da ilveira e de
pois, e reduzio a dita Capella a Freguezia clivinelo-se da da
Piedade em que em tempo algum fo em aquelle moradores
ubdito no E piritual ao Bispado cle I\Iarianna mas im de te

de . Paulo, tanto a im que ind:l no ecular forão pertencen
tes no seu principio as ju tiças de ta Villa, e por omi, são se
vem hoje sugeito as da dita Comarca de S. João ele El Rey
os ditos Povos da dita Frecruezia cle Itajubá; tudo atestamo
e certeficamo:;, e por nos ser e ta pedida a mandamo pas ar
endo por nó a ignaela com o Sello que ne ta Camara serve.

Guaratinguetá em Camara dezanove de Julho de 1766, e eu
João Leite da ilva e E cobar E crivão ela Camara que o
e crevy.- ll/tonio Pere/Ta Leite-Antonio T01lri71ho-JIanoel
Pereira Fial1w-.L1Jatllia Pires de Sow:a-"JIanoel José de
Araujo.

4-CARTA DO BISPO DE l\ÚRIANNA AO DE S. PAULO, 1757.

EXllw. e Rl'Illo. SUl". :-A huma carta que tive de V.
Ex.n Rvma. re Jloncli em tres de Junho de mil etecento cin
coenta e cinco e como n3 re po ta referi tudo o que e tinha
passado na devizão de te dous Bispado pela parte cio apo
cahy, hé uperfluo arrora repeti I-o : Ré certo que eu, e V.
Ex.n querelllo cacla hum o que pertence a ua juri clição a
qual elepende totalmente da Bulia da r1evizão (*) que uponho
V. Ex.n tem na na mão como eu tãobem a tenho. a qual
determina, e eleclara se faça a tal devizão por aquella parte
do apocahy no Eccleziastico pelo. I mites da clevizão ecu
lar, ne te termo, Ó a nós a 111 bo pertence decidir e ta ma
teria, evitando cle turbios temporae e Espirituae' entre

(* ) .A BnJ]a Candor luci do Papa Bento XIV de 6 de De
zembro de 1745.

Est.'l. Bulia é frequentemente citada ne tes documentos com o
titulo de 1I1otu pro}J'rio. (N. da R.)
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aquelles moradores, para o que me parece justo que V. Ex.a

seja servido mandar propôr e ver a sobrerlita Bulla por Theo
logos, e Canonistas, para que vendo-a com toda a circuns~

pecção dem os seus parecere, de que V. Ex.a terá a bondade
de mandar-me as copias, e tãobem o que a V. Ex.a parecer
nesta materia, para que eu vendo tãobem os que eu tenho e
a mesma BulIa, rezolvamos ambos e ta materia sem prejuizo
das nos as jurisdições e daqueIJes moradores pertencentes a
V. Ex.a qne nem hum palmo de terra pertencente a esse Bis
pado pertença a este, e só desejo eficazmente que sempre fi
quemos sem escrupulo, e tenho por certo que V. Ex.a quer
o mesmo.

Em todas as occazioens que se oferecerem do serviço
de V. Ex.a fico promptis imo para lhe dar gosto.-Deos guarde
a V. Ex.n muito annos. Marianna e de Julho dezanove de
1757. De V. Ex.n muito Affectuozo Venerador, FI'. 1J1a
noel, Bispo ele li1m·ian1la.

5-0ARTA DO BISPO DE MARIANNA AO DE S. PAULO, 1759.

Erccellentissill10 e Re1'erenelissimo Senho1·.-Havendo du
vida entre os Senhores Generaes d'esta Capitania de Minas e
de S. Paulo sobre o limites das suas Capitanias pela parte
do Sapncaby, derão ambos conta a Sua Magestade, ficando
tudo como estava n'aqueIla occazião, e resolveo ou declarou o
mesmo Senhor, que os limites entre aquellas Capitanias era
pela parte por onde agora estão, e dizendo-me tudo isto o
Senhor General Gomes Freire de Andrade) e que mandava
tomar posse na fórma da ordem de Sua Magestade, mandei
eu tambem ua mesma occazião toma-la pelo ecclesiastico con
forme o motu proprio de Sua Santidade, que determina sejão
os limites destes dois bispados, pela parte do Sapucahy,
pelos limites das Capitanias Seéulares. Isto mesmo já eu
disse a Vossa Excellencia na resposta que lhe dei á sua
primeira carta, com qne a meu parecer ficou atisfeito; mas
CO!11O agora Vos"la Excellellcia não fez de todo o referido
menção na sua proposta, por isso n'esta materia não fallão
os pareceres, sendo ella o ponto principal d'este negocio,
porq ue se o governo ecclesiastico desse bispado, tomando
posse d'elle o querião com grande empenho estender os fre-
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guezes que estão da parte de lá do Rio Sapucahy, tambem
poderá ser que o governo secular quizes e estender a ua
Capitania até o Rio apucahy, ainda sendo os limites d'ella
pela parte em que agora e tão como resolveo Sua Júages
tade.

'e tes termos me parece que havendo ante da duvi
das do Senhores Generaes, limites por aquella parte aonde
estão, e que o geverno secular c['essa Capitania o excedeo,
dos taes limites que para cá pertendia fazer o Sr. General
d'esta Capitania, pertence o referido districto a es e bispado,
e como este he o cardo 1'et d'esta questão, e eu faço grande
conceito da rectidão de Vo sa Excellencia, e da uas gran
des letras e virtudes, estarei pela sua eleci ão, e se, depois
de ter Vossa Excellencia averiguado com grande circum pec
ção esta materia, achar que na tal paragem não havia limites
autigos; mas sim que fôra nova divisão, poderá Vo sa Ex
cellencia nomear parocho para a freguezia de Santa Anna, e
entregar-lhe a carta induza em que ordeno ao parocho d'ella,
que em chegando o novo parocho nomeado por Vossa Excel
lencia lhe entregue a igreja, e se retire para sua Comarca.
Quando fui entregue da Carta de Vossa Excellencia com os
papeis, como estava impedido para responder não abri logo
e esta foi a cauza de ter a minha re po ta tanta demora;
mas nenhuma terei de executar as orden de"'\ o a Excel
lencia em tudo o que se offerecer elo eu ao-rado. Deo
guarde a Vos a Excellencia. l\Iarianna 5 de Janeiro de 1750.
De \ o a Excellencia muito aif'ectuo o venerador.-Fr. l1Ia
noel, Bispo ele jIarian1la.

6-CARTA DO CABIDO DE S. PAULO AO DE lUARIANNA 1764.

IUmo. e Rz'mo. Snr.-Ponco tempo há que V. . es
creveo ao Rvmo. Cabbido de ta cidade. e lhe dizia que o
Exmo. Sl1r. Bispo dessa apitania pa saya ao de cuberto de

. Sra. da Conceyção, S. Pedro de Alcantara. e Alllln , fuzer
novas devizões e que quizese o dito RVl11o. CaLJbido estar
pelo que elle fizesse ao que re pandeo, que isto era o que
nem elle, nem V. H. podião querer pelos olido fundamentos
que apontavão, e que eu na mesma ocazião ponderei ao RVlllo.
Sr. Doutor Vigario Capitular desse Bispado, sem embargo do
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que agora me cbega a certeza ele que por ordem de V. S. se
tomara posse ela Igreja e Freguezia do elita ele cuberto, e das
do Ouro fino e Santa Anua; e po to que os dito. fundamen
tos não operarão os effeitos que prollletião, e que e. perava
mos de hum Oabbiclo Douto, comtudo não devo atrebuir este
defeito a ambição que V. S. tenha de querer dilatar as filll
brias da sua jurisdição, porque inc1[1 que e ta paixão he na
tural á natureza hUlllana, sei que V. S. conhece melhor do
que eu, que tão culpavel he deixar qualquer perder o que
lhe compete, como querer cada hum cortar e sertear o alheio
e só, nle devo capacitar que aqueJla accellaração procede dos
delegados, ou comllli sario de V. S., porCIue me não devo
per.,uadir que V. S. Illandase proceder a bum facto tão es
tranbo, tão albe'yo da razão, e tão opo to aJustiça, an tes de
receber a resposta ele. te Rvmo. Cabbiclo.

Digo que aquelle facto he opposto a Justiça, porque se
a minha ignoranr.ia não me eno'ana, não ba cle V. S. apon
tar fundamento que o legalize. nem razão que o cohoneste;
senão tenha V. S. bUl1la pouca de paciencia e de-me licença
para ir discorrendo pelo fundamentos do Edital que por
Ordem de V. S., ou em seu nome se publicou naquellas Fre
guezias. I-Ie o primeiro-que o goveJ'Do spiritual desse Bis
pado se eleve regular pelo temporal dessa Oapitania, segundo
o nlOtu proprio do SSmo. Padre Benec1icto XIV, seguindo a
demarcação que fez o Ouvidor do Rio das mortes Thomaz
Rubbi de Banas Baneto, em vinte e nove ele Setembro de
1749, porém RVlTlo. Sr., este fundamento parece que não tem
outro mais do que o papel em que se escreve' porque L" o
motu proprio que se alega he contraproducente, porque de
poi~ de se assignar o Rio parahiba por lelllites do Bispado
de São Paulo, e Rio de Janeiro pa sa a descrevei' a divizão
elesta, com essa Diocese, e l.1is per fOl'lnalia verba:

Quaeque ex illo fiuvio Cid e. t Pal'ahiba) usque
ad alium magnum, ive Paranahensem llulTlcupa
tum a Dioce. i Marianense intra scripta per ter
minos inter prefecturas S. Pauli, et ftumini Ja
nuarii, ac auri fodinarum generalium constitutos des
tinguatur.

Pois. e aquelles descubertos, e aquellas Freo'uezias ficão
para cá do Rio grande, termo devirlente destes dOlls Bispados
asignaelo pelo motu proprio, e se todo aquelle continente do
descuberto ele N. Sra. da Oonceyção, São Pedro de Alcantara,
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e Almas, e dos mais que são annexos até o prezente perten
ceo a esta Oapitania, e por aqui se pozerão sempre as Jus
tiças que té agora lá governarão, eomo se allega o dito motu
proprio a favor do Si po de Marianna, ingenuamente confesso
a V. . que se me fize sem a perO"unta, não saberia dar a
re. posta só e me quize e valer da que e expressa no Edi
tal, que por Ordem de V. S. se publicou, de que o Governo

piritunl de se Bispado, se eleve regular pelo temporal dessa
Oapitania, porém ou havemos de assenLar que he esta razão
totalmente futil, ou e me ha de conceder hum ab urdo:
Rupponbamo que a devizão da Capitania das minas Geraes
e fazia pelo Tieté, que di ta de ta cidade meno de hum

quarto de le<Toa ficará o me mo Rio ervindo de termo devi
dente ao dou Bi pados ele i\Iarianna, e S. Panlo, ficando
e te ó por territorio com a cidade. Supponhamos mais que
e annexa toda a Capitania de São Paulo á das mina Ge

rae , ficará o Bispado de S. Paulo ogeito ao de Mariana:
I arece que a im se seerue do primeiro fundamento daquelle
Edital: porém quem não conhece que i to he hum intoleravel
ab urdo?

2.° Aquella demarcação que fe7. o Ouvidor Thomaz
Rubbi foi e he de nenhum vieror pelo que re peita ao spiri
tual totalmente nulla pelo que toca ao temporal. He de
nenhum vigor pelo que respeita ao piritual porque já naquelle
te1npo hnvia anno que e tinha feito a devizão dos Bi pados,
e não podia a tal nova demarca"ão de fazer o que se tinha
obrado por autoridade Pontificia, nem auferir o direito, e
po' e que naquelle territorio tinha adquirido este Bi pado' e
he nulla pelo que toca ao temporal, porque sabe \. . que
tudo o que o Delegado obra ai 'm dil ua delegação he irrito,
o tal Ouvidor cxcedeo em tudo e por tudo os lemites da ua
delegação, 100"0 precizamente ,e h3 de dizer qne ficou nullo
tudo quanto obrou. e de nenhum "jeror a demarcação que fez.
Que excedeo o lemite da ua deleeraçào aperte ostenditur,
porque dizia a Ordem que tinha do IlImo. e Exmo. r. Oonde
de Bobadella, per formalia verba:

Irá Vmcê. dessa Villa do Rio das mortes
pelo caminho de GuaratinO'uetá, e chegando ao
Alto da Serra Mantiqueira onde se acha o marco
ponto da demarcação. e nelle pora mcê. o rumo
com linha recta pelo Alto da nle ma erra athe
dar na Serra de l\Iogy Guasú ou naquelJa que se
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lhe seguirem, e dellas ao Rio grande, e esta fica{'á
servindo de arraya, entre a Capitanias de Gemes,
Goyazes. e da antiga Capitania de S. Paulo.

Esta a Ordem, e tão mal ou erVOll aqnelle O~lvidor os
preceitos della qu~ em tudo os transgredia; porque não se
guia pelo caminho que vay para Guaratinrruetá, e não sabia
ao alto da Sena Iantequeira, não chegou ao lugar donde e
adIa o marco, termo prescripto, e prefixo, ou termo aqui de
que divia principiar a demarcação ma foi 100"0 direito a a
pocahy diante do ponto da demarcação vinte legoas pouco
mai ou menos, como se mostra da ju. tificação que com esta
remeto a V. B. E nestes termos podera e. ta demarcaçào
executada com tão notarias nullidades tribuir algnm direito,
ou podera allegar- e com titulo juridico? Se eu houvera de
dar a resposta, diria, que não, e asento que quem aSSlm o
não diser cega com a mesma luz do sol no mais alto pon to
do seu zenith.

Emfim, RVl1lo. Snr., ponhamos de parte a paixão para
nos deixarmos penetrar da verdade: a qual consiste em que
as divizões do Bi pados se devem regular pelos lemites que
as prefecturas seculares tinhão quando os ditos Bispados se
deveclirão, e não pelos que hoje se lhes prescrevem porque
he certo em direito que inda se que mudem os lemites dos Go
vernos seculares, não se devem por isso alterar os confino
das Dioceses que na suas creações se lhes asignarão; ita
tenet Barbos. de potestat. et offic. Episcop. p. I tit. I capit. 7.
sub num. II ibi:

Quinto, quod Diocesum fines et clivisio
lles contingat dominia aut regna temporalia
mutari, non sunt imutanclae.

E se naquelle tempo o termo devidente das Capitanias
ele São Paulo e minas Gemes era o Rio ~)apocahy com0 se
mostra ela dita justificação e dos autos das 130 es que toma
rão os Officiaes da Camara da Villa de Mogy das Cruzes
deste Bispado que tambem remeto, com que juz ou com que
direito se uzurpão as Igrejas, que ficam para cá do dito rio
Sapocahy? O certo he que o Exmo. Snr. Bispo dessa Dio
cese reconheceo tanto a força desta verrlade, que não pode
deixar de se render a ella. Lá tirou violentamente em o
anno ele 1749 tempo, em que tãobem como boje se achava
esta Igreja viuva a Freguezia de Santa Anna, que fica para
cá do dito rio, mas convencido da razão e direito que se lhe
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alleaou nas propostas que nesta materia se fizerão a requeri
mento seu, a quaes'. S. lá a. ha de achar, se quizer ter o
trabalho de as mandar procurar, tornou a largar a Igreja a
€lste Bi pado. a quem pertencia, a qual V. S. aaora tornou a
tOlOar com a. mai que o Exmo. Snrs. Bispo' de ta Dio
cese criarão naquelle continente e de que ha muitos annos
estão de pos e, e se e ta operação he ju ta ou inju ta V. S.
a decida.

He o segundo fundamento em que se estriba o dito
Edltal a po e em que esteve es e Bispado daquelle de cu
bertos, e Igreja desde o anno de 174:9, em que e uzurpa
rão ao de São Paulo athe o de 1769 em qne e lhe tornarão
a restituir; e se esta posse he ba tante para dar juz ao Bis
pado de Marianna, e para e fazer menção della em bum
Edital publico porque não sera superabundante para atribuir
ao de São Paulo a posse enl que este e teve das ditas Igre
ja desde o anno de 1741 em que a mandou crear, athe o
primeiro de Outubro de 1749 em que se lhe uwrpou, e de de
o anno de 1769 em que se lhe re titullio em the o prezente;
Ora o certo he R, mo. Snl'. que se pezarmos na balança da
razão, e da Ju tiça a po ClS do Bi pado de J\Iarianna e de

. Paulo acharemo que .
prevale ceI', e a que deve er ell'tendiela .
cubertos .
cuberto de . Senhora da Conceyção .
Illas e nos .
lemite .
anno ele .

Provendo-a de Parocho e de Vi·rario da vara cuja ocu
paçoens exercerão the o prezente em contradição de pe oa
algullla, e ó agora a encontrarão em \. . que o mandou
expul ar introduzindo outro auxiliado pela Arma: Estes
sào o principaes fundamento daquelle Edital, e ainda que
segundo me parece fica convencido de cadaver frio, quero u
polo corpo animado para conceder a Y. S. os fundamento
que o animão em toda a ua latidão: "juero conceder que
aquelles de cubertos, que aqnella Freguezias ficão dentro dos
lemites que o motu proprio asigl1a a esta Diocese, quero con
ceder mais, que o Bi pado ele Marial1na te,e as lJO . es que
allega, e finalmente quero supor que as Sés de . Paulo, e
lVIarianna e tão plenas, tudo isto torno a dizer quero conce-
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der sem prejuizo da verdade, comtanto que V. S. não me
negue, como suponho não negará por ser inllegavel, quP- a ul
tima posse esta por S. Paulo; isto suposto, digo que inda que
os referidos descubertos ficaselll dentro do territorio asignado
a essa Diocese, e sem em bargo da posse que se alJega. não
devia este Bispado ser spoleado da sua senão por hum a via
ordinaria, sendo primeiro ouvido, citado, e convencido, o Sr.
Bispo de São Paulo, a qual pode recuperar a sua posse sem
que seja ouvido o Sr. Bispo de l\1al'ianna inda que este a ti
vesse tomado judicialmente, asim o deixou escripto Sollorz. de
Jure Incliar. L. 2. Cap. 28, n. 78, ibi;

Quorum multi '(quod plus est) tenet, quod
etiam non citato possessore, potest J udex revocare
possessionem ei datam, si de facto 110n citato primo
alio possessore, data fuerit.

Desta sorte que faltando a citação do primeiro possui
dor fica a segunda posse de nenhum moento, et habetur pro
vacua, e a primeira &m seu vigor; sic docet Farin d. 555 n.
~., ibi;

(Seguem 8 linhas em lati?n indecifmveis).

possessio nuUa, et infecta est, nullius momenti pro
vacua.

E como o Sr. Bispo de São Paulo não foi citado para
se lhe tirarem as Igrejas de que estava de posse, e (l ue agora
se fbe uzurparão, sOO'uese que a nova posse ela cidade de l\1a
rianna he nulla e como tal nada pode 01 erar, e para isto
basta ser ella posterior á do Bispado de São Paulo, porque
se fica reputando hum a posse clandestina, turbativa, e incapaz
de ser manuteniela, como diz Farin. Loc. supro citato.

Et sic 110n obstat possessio Lucilii, quia tan
quam junior praesumitur clandestina, et non ma
l1utenibilis in prl:ejuditium Fabii.

Dirá V. S. que o Exmo. Sr. Bispo ele São Paulo l1e
fallecido, e que não tinha a quem mandar citar, e direi eu
que o Sr. Bispo de l\1arianna tãobem he morto, e que não
pode V. S. obrar couza alguma a respeito do. direitos rIa
Igreja, ou seja demanda.ndo como A., ou seja defendendo
como R. porque OR Rvmos. Cabbidos não são legitimas pes
soas para moverem, nem deffenderem cauzas desta materia,
de sorte que durante a sé vacante nª,o só se não podem mo-
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ver estas cauzas, ma'3 ainda se deve superceder nas inchoadas
na. sé pleua. asim se lê em Robert. Konig. as Decret. L. 3.
L. 9. n. 14: ibi:

Et ideo Capitulum juditium de bonis, ac ju
ribu.' vacantis Ecclesiro Cathedralis, nee inchoare
Ilec a defuocto Episcopo cceptum prosequí pote t,

ive agendo ive defendendo.

O mesmo segue Reifenst. io juro canon. L. 3. Decret. L.
9. 3. n. 36 ibi:

Quroritur 4., utrum valeat juditiurn habitum
contra Ecle iam vacaotem? Re poncletur l. judi
tium, sive proces us juditiariu uper juribu , aut
boni Eccle ire vacanti non valet adeo ut non so
lum tunc nequeat intentare, eu inchoare] verum
etiam ante inchoatum non pos it .

A sim o deixou.. . . . . . . . . . . . . . . .. . .
lo Doutores :.

(Seguem 3 li1l1ws em latim útdecifmveis).

qui Epis.copale jus tueatur

Et patet ex texto in Cap. Constitutis eodem Lbo. ibi:

on iaitur di po itiones testiulll] qui vacante Burgirnen
Ecclesia _et carente legitimo defen ore, dllcimlls reprobandas.

Et ibi gloso

ota quod ede vacante. cau a tractari non
pote t nec teste recipi: quia non e t eum quo ista
fiat, et altera parte absente causae, processlls nul
lus est.

Eadem gloso verbo «vacante~ ibi:

Hic patet manife te qllod Eccle ia qure caret
legitimo deffeu ore convenire Don pote t· quia ea
vacante] nihil est ionovandum, qui nOD habet def-
fensorem sed in favorem Ecclesire expectatur
quousq ue habeat Prrelatu?

E nos proprio termo do no o cazo falou com toda
individuação Flen',ozin tract. r. de Capitulo sede vacante, q.16,
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o qual depois de rezolver no n. 20 que o Oabbido sede va
cante não pode trêttar dos direitos da Igreja. pa sa ao n. 21,
e ahi exemplifica quaes ejão e tes direitos, em que o Oabbido
senão pode intrometer, e entre os que numera he hUlll delles
quando. e contende se. este, ou aquelle lugar he ou não da
Diocese, e com effúito rezolve, que neste mesmo cno não pode
obrar o Cabbido, e i. to ou elle se trate j ut1iciaJ. ou extra j u
dicialmente, ão as ua palavra ibi:

Et exemplificans ..... veluti i contenderetur
an aliquis sit subjectus, an exemptus, item an ta
lis locus sit de Diocesi, vel non..... et in tan
tUITl procedere, quod nequeat Capitulu in sede va
cante prosequi tales causas .....

I

(Seguem 8 linhas em latim indecifl'ctveis).

Nem legitimos contraditores, nem para procurarem nem
para deffenderem os direitos da Igreja, e tudo quanto inno
vão durante a viuvez das ditas he irrito e nullo, como fica
mostrado, e 1"eguese por boa con equeucia, que nuJla e de
nenhum momento he a innovação e po se que V. . mandou
tomar das Igrejas, que estão debaixo da at1mini tração deste
Bispado, e estando eJle, e o de Marianna vagos, e con equen
temente não pode a dita posse conferir a V. S. legitima ju
risdicção nas alnlas que habitão, e povoão aquellas Freguezia ,
e se V. S. a não tem, tãobem a não pode dar aos Parocho
que lá pos, e nestes termos precizamente havemo de dizer,
que estão parochiando em jurisdicção, porque V. S. lha não
pode conferir,· ell não lha dou, erro COlllum não lhes pode
suffragar, porque fis publi(:o que as ditas freguezias no spiri
tual por todos os principios pertencem a este Bi pado, e para
que se evitem as fune tas consequencias que daqui se seguem
e a nullidade de tantos Baúamento , do que V. S. como tão
douto não pode duvidar, espero qne mande restituir as Igre·
jas, e tirar os Parochos que lá pôs no que obrará V. S. como
Uatholico, como prudente, e inda como sabio, porque destes
be o mudar o parecer conhecida a verdade.

Esperemos o advento dos nossos Exmos. Prelados, que
a elles compete o procurar ou defender os direitos da Igreja,
e a nos só toca o conservalo1" no mesmo Estado em que os
defuntos Exmos. Snrs. Bispos os deixarão, nem podemos nesta
materia dar mais pa. so, que não seja tropesso, nem fazer
mais operação que não fique sogeita ás insanaveis nullidades'
e quando V. S. se não deixe convencer uestas indubita-veis
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verdades, ou se lhe façam menos ateudiveis, pela rezistencia
ou indispnzição que acharão em V. S. ou tah ez por nle quere
rem comtemplar como escrevendo em cauza propria. recorra
mos, como menos mal, porque inda i to nos não he permitido,
recorramo, digo, por meyo de propo tas a homen douto, e
c1ezentere~ ado, e que não ejão nem de te nem de e Bi
pado, e e tejaulos pelo que elles dicerem, the que cheguem os
no os Prellados, e quem quer isto quer mai do que pode
querer e quem o recuzar não quer o que he razão; e quando
V. S. não queira admitir e te uave meyo e se faça inexho
ravel a tudo o que fica dito não ha mais remedio do que
concederlhe por agora .

(Seguem 5 linhas indecifraveis).

He certo que e te procedimento ha de er censura lo de
todos os homens doutos, e prudentes, e s6 poderá ser apro
vado de lizongeiros.

Isto he o que por ora se me offrece dizer a V. S., e se
para o dizer excedi o estyllo epi tolar, ou se e te ele alguma
orte degenerou em allegação juridica, foy porque o cazo e a

ocazião a im o pedem, e por isso e tou certo que V. . ele 
farçará o meus erros em quanto eu me ocupo em louvar os
seus acertos.

Deos gU:lnle a V. . por huma larga serie de annos
para bem dos a parte da Igreja que o me mo 'r. entregou a
ua conducta. S. Paulo 23 de Outubro de 1764:.

7- CARTA DO GOVERNADOR DE SÃO PAULO AO BISPO DE
SÃO PAULO, 1772.

EXlno. e RVJno. Sn1·. Pelo que toca a e te Bi pado in
formo a V. Ex. que a divizão delle com o de Minas Geraes,
de que V. Ex. ja ha de ter noticia foi determinada no Motu
proprio pelas Prefeit.uras . eculares. e devendo ser esta divizão
demarcada egundo o antigo estado desta Capitania de S.
Paulo, em que a sua jurisdi-çal1l ~e terminava pela corrente
do Rio Grande e Paraná ocazionou a conjuntura do tempo
huma tal dezordem neste particular por cauza de ue achar
esta Capitania sem General proprio que a reges e, que nem
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o Bispado de V. Ex. nem e ta Capitania tem até o prezente'
destricto certo para se poder dividir. porque a falta de Ge
ueral que a defendesse deo ocazião a que por parte <le Mi
nas se fizessem em diversos tempos as seis diferentes demar
cações clan.clestinas que cm dezanove de Dezembro de 1766
puz na prezença de S. Magestade (fazendo hum a larga e di·
fuza n,arração historica destes diferent~s factos cuja conta se
ha de achar na Secretaria de Estado dos Negocias Ultramari
nos): estas differentes divisões arbitrarias que por parte ela
Uapitania de Minas se obrárão e que com a mayor tenacidade
até apresente tem defendido derão motivo á bem di. putada
demanda que corre entre o Cabido desta cidade e o ue Ma
riana de que já houve sentença na Relação do Rio de JaneIro
a faval' do de S. Paulo como tambem tem havido sobre este
assumpto de que suponho estar V. Ex. cabalo!.· Da m. n

parte pelo que me tocava não só enviei a Secretaria do Es-.
tado a conta ja referida, mas continuei a dalas em diferentes
tempos para haver de me serem restituidas todas as terras
que se acham uzurpadas a esta Capitania pelas referidas seis
clemarcaçoens, cujas terras he Sua Magestade servido se res
tituão a este Governo, porque nas suas Reaes Ordens COLl\'

que me manda criar de novo esta Capitania determina o
mesmo Senhor seja restetuhiua ao seo antigo Estado, e Ju
risdição.

Ultimamente cresceo esta contenda entre as duas Capi-.
tanias com o motivo dos novos descobertos de Jaguar)' e. Rio
Pardo, e esta contenqa, e as deligencias em que actualmente
cqntinuo para me serem restituidas as referidas terras uzur
padas} fez com que aparecesse na SecretaJ:Ía do Rio de Ja
neiro o Termo de Divizam que por ordem de Sua Magestade}
e no tempo do 8nr. Vice-Rey Conde de Cunha ali se fez elll
que ficou assentado fosse o termo de huma e outra Capitania
pelo Rio Sapocahy; termo q.' suposto não he o verdadeiro que
devia ser pelo Rio Grande, corntndo no tempo prezente he
bastantemente adquado para que fiquem as couzas de parte a
parte em socego. O referido termo ponho nesta ocazião na
Prezença de Sua Magestade, e igualmente huma copia d.elle
nas mãos de V. Ex. para que sendo servido, e pela parte que
toca ao interesse do seo Bispado queira V. Ex. cooperar junto
comigo} e prestar os seos bons Oficias para que S. Magestade
atendendo ao socego de huma e outra Jurisdi'Ção Ecclesiastica
e secular queira tomar a rezolução de o confirmar por ser
sate o meyo mais proprio que pode haver, e porque outra
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qualquer que seja a divizão que se faça por aquellas partes
sem ser Oll pelo Rio Grande ou ao menos pelo Rio Sapocahy
nunca será clara, nem poderá eátar durirlas e perturbações
que de ta incerteza p'l"o1"il'fio, V. Ex. obrará aquillo que jul
gar IIIm;s concenie7lte ao·' inte1'(!SSe !lo seu Bispado. S. Paulo,
. .. ele Dezembro de 1772. EXll1o. e Rvmo. Sill'. D. FI'.
Manoel (ia Ressurrecção.- D. L1lÍJ: Antonio ele Souxa.

8 -SUPPOSTO DIALOGO ENTRE '0 EXMo. E RVMO. SNR. BISPO
DO RIO DE JANEIRO D. FR. A TTONIO DO DESTERRO,
PASTOR VIGILANTISSIMn, E OS RR. PP. MM., SEUS
CONSULTORES SOBRE A QUESTÃO DAS CINCO IGREJAS
SITAS ALEM DO RIO GRANDE, COM O Euro, E RVMo.
SNR. BISPO DE S. PAULO, D. BERNARDO RODRIGUES

OGUEIRA, TENDO HUM iI1APA. E O MOTU PROPRIO A
VISTA. (*)

BIspo.-Sentem-se PP. MM., porque hoje me quero de
zenganar. Digão-me, que determina o motu proprio sobre a
c1iviz.am do Bispado de S. Paulo com o l\Iarianense?

RESP.-Pois inda V. Exc, tem duvida nesta divizão?
Depois de ter mandado para o Rio das Morte hum edital
ubstatorio de outro, que naqnella Comarca fez publicar o

Prelado de S. Paulo, e depois que ne ta Cidade se empe
nharào o. engenhos COlll razoens tão grave, e concludentes,
de que nam ao Bispado de S. Paulo, sim ao Marianense per
tencem aq uellas cinco Igrejas '2

BIspo.-Ainda, não por me parecer, que se nam de
sempenharão os engenhos de ta Cidade, mas por me persua
dir, que hum Prelado de tanta' letras (sem fundamento so
lido) nam havia arguir Lluvida de tam notorias con equencias:
e para me Livrar deste cuidado (que em mim pouco passa
de escrupulo) já que temos aqui este Mapa, e o motu proprio,
digam UI. o que elle determina.

(*) Sem data nem nome do Auctor. D. Luiz Antonlo de Souza
que parece ter achado graça ne te jeu, d'esprit o deixou h'au crjpto
Uo registro da Correspondencia oflicial: porém lIão o utilizou 110S

seus oflicios. (N. da R.)

/
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REsP.-Determina, que do Rio Parahyba, e Luga.r indi:..
vidual, no qual se assignaralll os Limite divillentes do Bis
pado elo Rio de Janeiro com o de S. Paulo tê o Rio crrande,
ou Paranaense se di tinga o Bispado de S. Paulo do Bispado
MaJ'ianense pelo termo constituidos entre as Capitanias de
S. Paulo, do Rio de Janeiro, e das Minas Gemes, e que pelo
mesmo Rio grande (continnanclo a correr por terra' sugeitas
á Coroa de Portugal) se distinga tambem o Bispado de S.
Paulo da Prelazia dos Goyazes.

BISPO.-Logo desde o Rio Parahyba tê o Rio grande,
e o mesmo Rio grande hê termo dividente do Bispado de S.
Paulo com o Marianense, assim como hê da Prelazia dos
Goyazes?

REsp.-Essa Exmo. SI11"., bê a lllesma conclusão do
Prelado de S. Paulo, não sabemos, se por ambicioso, ou pre
zurnido de Letrado. Senhor, não hê o Rio grande o termo
dividente dos dous Bispados, sim sam os termos das Capita
nia ; porque o mesmo motu proprio assim o affirma «A Dia·
cesi l\Iarianensi ... , distinguatur per terminas inter praefec
turas. . .. constitutos.»

Brspo.-E aonde se verificam esse termos das Capi
tanias?

REsp.-Verificam-se Lâ na SeITa da Mantiquira; por
que no alto desta Serra, na estrada publica, que vay das Mi
nas Gemes para S. Paulo se puzerão, hã muitos anos, e
aiuda hoje ~e conservam os marco dividentes das Capitanias
de S. Paulo, e Minas Geme, o que bê tam certo, e notaria,
como a V. Ex. constou por aquella certidão tão fidedigna, que
vinda do Rio das Mortes, foi remetida ao Prelado de S.
Paulo para acabar com seus enganos, e variedades.

BISPO.--E as palavras «Usque ad alium magnum, sive
Paraensem» do mutu proprio aonde se verifica no Rio grande?

REsp.-Verificam-se Lâ no lugar fronteiro a divizam,
que o mesmo Bispo de S. Paulo faz com a Prelazia dos
Goyazes, porque ahy (pelos muitos rios que no Rio grande
entram) o fazem Largo, e espaçozo, e lhe dam o nome Para
naense, que lhe assina o Motu proprio, pois Paranã no idio\lla
da terra quer dizer «mar Largo .... » «usque ad alium mag
num, sive Paranaense nuncupatum.»

BISPO.· -Motejam de vario ao Prelado de S. Paulo: pa
receme a mim, que nos somos os varias. Valhame Deos:
Mostrem-me câ esse l\1otu proprio.
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RE8P.-Senhor aqui está.

Br8Po.- elle vejo. que o Papa Benedicto XIV, que ac
tualmente governa a Icrl"eja de Deo, confirmando a c!ivizam
<.leste Bi pado do Rio de Janeiro, e dos novos Bispados a
demarcaçoen feitas pelo N. Soberano alem do Territorio adju
dicado ao Bi -paelo de S. Paulo tê o Rio Paraiba, e lugar de
tel'1llÍna<.lo em que se divil1e <.leste Bi paelo lhe a<.ljudica mais
todo o tenitorio que e acha de te Lucrar do Rio Parah,vba
tê o Rio crrande com termo dividente do mesmo Bispado de

. Paulo com o Bi paJo l\Iariallen e, e que para evitar duvi
da sobre o e paço do terreno. por onde deve correr a divi
zam, COlHO tum bem a e tancia e determinado Lugar do Rio
Grande, em q'. se deve verificar: diz-que corra a divizam
deste Rio Parahyba, e Lugar, aonde se assinarão os Limites
ao mesmo Bispado de S. Paulo com este cio Rio de Janeiro
tê o Rio O"rancle pelo termos entre as tres Capitanias de S.
Paulo, cIo Rio de Janeiro, e Minas Geraes. «Ac aliam Epi co
patus S, Pauli, cuju cum alia Fluminis Januarii u que ad
Paraibam inclicati sunt Limite, quaque ex illo fiuvio u que
ad aliulT\ maO"L1um, ive Paranaensem lluncupatum a Diocesi
1arianen i infra cripta per termino illter Praefecturas allcti

Paüli, Flumini Januarii, ac Aurifoclinarum Generalium cons
tituto di tinguatur... O que vi to. quero ao"ora que me cli
g<un: Lâ ne se da ena cla l\Iantiquira, aonde me affirmam,
e da certidão con ta, que e achão o marcos dividentes das
elua Capitania ele . Paulo, e Minas Geraes, acha- e tambem
algum marco lividente de. ta Capitania do Rio de Janeiro?
Nam me rc pondem? Pai pergunto rnaii:: correndo de ses
termo, ou por entre os termos de a duas Capitanias de
marcados té o Rio grande, e Lugar fronteiro a demarcação
cla nova Prelazia de Goya?;e (onde os enO"enhos de ta Cidacle
tem concluido er o termo da divizào do Bispado de . Paulo
com o l\Iarianense) achão- e, ou verificam- e tambem os ter
mos de ta Capitania do Rio de Janeiro? todos emmudecem?

inguem me responde? Oh quanto nos argue e te silencio.
Dem-me câ este l\Iapa, porque sei, que só elle me hade res
ponder tam fiel, como verdadeiro.

RE8P.-Aqui estâ o Mapa) Senhor.

Brspo. -Mostrem: Nam acho, nem pelo termos clemar
cados cla duas Cêlpitanias, nem entre elles verificada a Capi
tania cio Rio de Janeiro, nem algnn cios seus termos para
se coner tambem por elIes tê o Rio grande? oh cOllsciencia
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quanto te a sustas! oh credito, como te arriscas! Basta PP.
MM. que determina o Motu proprio. que se di tincrua o Bi
pado de S. Paulo do Bi I ado l\Iarianen e desde o Rio Pa
raiba tê o Rio grande pelo con tituido termos entre as tres
Capitanias de S. Paulo, do Rio de Janeiro, e das Mina Ge
rae , e por me Lizongearem se empenham a persuadirme, e
quazi a obrigarllle a entender, que deve er feita e ta divizão
Lã ne sa Serra da l\Iantiquira, ondp, se acham os marcos da
certidão só dividentes da duas Capitanias de S. Paulo, e
Minas Gemes? E que pelos termos dellas, ou que por entre
elles se deve correr tê o Rio Grande, e lugar fronteiro á
demarcação da Prebzia de Goyaze , sem que por entre algUlh
de ses termos se verifiquem tambem terIllOS da Capitania do
Rio de Janeiro? Os quaes nece ariameute se devem verificar
(porque assim o determina o Motu proprio) para correr por
elles, ou por entre elles, e os das duas Oapitanias desde o
Rio Paraiba tê o rio grande, como por termo dividente do
Bispado de S. Paulo com o Marianen e. O!:l di graça fatal
dos principes da Igreja, que por se confiarem de aduladore,
e apaixonados arriscam a alma, e perdem a opiniam! ...
Então construindo o Motu proprio o ~ntendem tam mal, que
senam pejam de profferir erronicamente? Que o Prelado de
S. Paulo hê lince por nelle chegar a ver mais do que nos

. vemos: não bê 'lynce aquelle PrelJado, mas tambem nam hê
toupeyra, como nos somos, pois nam abrimos o olho para
no Motu proprio ver o que nelle se acha tão claro, e I a
tente. Entendo, que para os abrirmos esperamos pela morte.
PP. MM., 110r esse Lugar da Serra ele Mantiquira, onde se
acham os marco dividentes das Oapitanias de S. Paulo e
Minas Geraes, nem Lã no Rio grande, e Lugar fronteiro á
demarcação da Prelazia de Goyazes pode ser o termo do Bis
pado de S. Paulo com o 1\Iariauen e, nam tanto por serem
Lugares incultos, matos geraes, inhabitaveis, e desconhecidos,
e por taes sem proporçam (conforme a direito) para semelhan
tes divizoens, nem tam pouco por não serem aquelles marcos
(livremente po tos) argumento concludente de constitui am de
Capitania, para o que se requer outra olenidade, e Real
Determinaçam, como porque em nenhum daquelles termos, ou
Lugares se verificam os termos das tres capitanias de S.
Paulo, do Rio de Janeiro, e das Minas Geraes, os quaes to
\los a sina o motu proprio para se correr por elles, ou por
entre eUes desde p Rio Parahyba tê o Rio grande como por
termo dividente do Bispado de S. Paulo com o Marianense.-
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«Deinde ex ipso f1uvio (nempe Paraiba) usque ad alium
magnum, etc.»-outro sem duvida hê o termo dividente destes
dous Bispados: mas qual serâ? Registemos mais este Mapa.

Aqui estamos no rio Paraiba, e no Lugar individual dos
Limites asinados entre o Bispado de S. Paulo, e do Rio de
Janeiro, olhando em Linha recta para a Serra da Mantiquira
para aquelle Lugar, em cujo interior tem o Rio grande a sua
origem e nascimento, como hê indubitavel, e se verifica deste
me mo Mapa.-A este Lado esquerdo temos a Oapitania de S.
Paulo: a este Lado direito a do Hio de Janeiro com elle par
tindo. e logo partindo com a do Rio de Janeiro (correndo para

, a parte da Mina.' Gemes) entra a Oapitania das lVIinas Gerae ;
pois aqui e ómente aqui se achão. e verificam todas a tres
Capitania fazemlo seus termos, que sam aquelles mesmos,
que as ina, e totalmente expressa o Motu proprio-«Per ter
minas inter Praefecturas S. Pauli, Flumillis Januarii, ac Au
rifodinarum Generalium constitutos.»

E como o lVIotu proprio determina, que ahindo destes
Limites uo Rio Paraiba pelos termos constituido n entre as tres
Capita uias tê o Rio grande, se di tingne o Bi pado de S. Paulo
cio Bispado Mariallense, e correndo dos taes LillJites pelos as
sinados termos em Linha recta tê o Rio O'rande, necessaria
mente se topa com elle em seu nascimento, e origem no in
terior claqnella Serra: pois das . uas grandes vertentes o Rio
grande se forma; seO'uese por infallivel consequencia que o
Rio grande em sna origem, e na cimento bê o termo l1ivi
dente do Bi I ado ue S. Paulo, e lVIarienense? como tambem
todo o territorio desde o Rio Paraiba tê o Rio grande em ua
origem? correnclo por entre o termos das tres refferidas Oa
pitanias; porClue assim indubitavelmente e verificam todas as
palavras do Motu proprio-«Ac aliam Episcopatui, ut supra.
fs. 2»

E sendo a sim, como .. em duvida hê. fica enelo o Rio
grande desde sna origem. e nascimento, correndo por terras
da Ooroa de Portngal, como o lVIotu proprio determina «o
termo diviclellte» do Bispado de :'. Paulo, e Marianellse, e
Prelazias de Goyazes, e Ouyabã-«Inde per ip um fiuvium
magnUJl1, etc.» conti:::fLa o l\Iotu proprio. E agora que c eo'ue
daqui? Eu o direy: serrue. e, que as cinco Igr~ja elo Ajuruoca,
Oarrança , Mapendi, POlll:O Alto., e Oampanha. pertencem ao
Bis])a lo ele S. Paulo por ficarem do Rio grande para a parte
daqllelle Ri. pado, cujo Exmo. Bispo as deve prover. eguese,
que todos os Pal'ocos por nos providos sam intruzos) e que
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por falta de jurisdiçam foram nul10s os Sacramentos, que ad'
ministraram, E finalmente eguese, que a todo os Parocos
provido por aquelle Prelado, e por no uspen o, e lhes
deve re tituir tudo quanto lhes era devido, como Legitimas
Parocos. Oh como me afligem tantas con equencia5\, callza
das de ter seguido húa opiniam só extrinsecamente provavel!
e que se nam devia seguir por ser de Ali.. moderno, e tam
amicros de novidade. que de tituidos de toda a probabilidade
intrinseca, contumazes quel'em, que a ua opiniam se prati
que. motejando ao EXlIlo. Bi~po de S. Paulo, de que com pés
de Lãa e intruduz a UZlll'flar o alheyo. quanelo elle com ca
beça mais Leve elo que a Lãa do pe, que julgam. me tem
ververtielo a rectidão da prOIJria conciencia com a mayor nota
do meu cuidado!

REsp.·-Nam se aflija V. Ex., nam se apaixone, porque
posto que na Serra ria Mantiquira Lâ nesse Lugar, em que
se acham os marcos clividentes das Oapitanias de S. Paulo, e
das Minas Geraes, nem Lâ ne se lugar do Rio grande fron
teiro á demarcaçam da nova Prelazia de Goyaze. e verifi
quem tambem termo da Oapitania do Rio de Janeiro, como
hê precizo para nos conformarmo Cr1m a, palavra do Motu
proprio; com tudo por nenhum acontecilllento devemo si til'
no Rio granele em sua origem, inda que se tope com elle
saindo do Rio Paraiba pelos termos entre as refferielas Capi
tanias, antes devemos pro eguir tê se verificar Rio grande Pa
ranaense como determina o motn IJroprio «usque acl alium
magnulll sive Paranaensem nuncupatnm,» E corno este senão
verifica no Rio grande em sua origem pela pobreza de sua
aguas, só sim no Lugar fronteiro á dernarcaçam da Prelazia
de Goyazes (onde o rio hê largo e e paçozo que isso quer
dizer Paranâ. id est, mar Largo) neste Lugar e nam em ua
origem se deve verificar o «usque ad alium ntagnunl» como
termo dividente do Bi pa lo ele tl. Paulo com o Iarianen e
pelo Motu proprio a sinaelo qu, que aLI alium, etc.»

Brspo.-Oualquer conçolaçam, inda apparente, abraça
bum aflito na diligencia de mitigar exces os ela sua concien
cio.. T.orneulO a registar este Mapa para indagar, e neste
individual Lugar cIa demarcaçam ela Prelazia de oyazes en
tre no Rio grande algum rio tam caudalozo, que o enrriquese,
e alarga, de maneyra, que só ahy por esta razam e lhe eleve
chamar Paranaense.

Ay PP. iM., vejam, vejam este fapa para se clezenga
n,arem, que neste Lugar nam entra no Rio grande rio algum,
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só se por este Ribeiro, chamado Jacarê, antes se pela cong
gregaçam ela agoa, que entram no rio grande r.hega e e te
a ter o nome Paranaense, aqui (reparem bem) llluita Legua
acima deste Lugar ele Goyaze. se chamaria Paranaen e; por
que nelle entra daquelle Lado o rio grande Sapocaby: aqui
acima muitas LeO"uas por nelle entrar deste outro Lado o rio
das morte grhnde unido com o da morte pequeno, tambem
e lhe devia o nome Paranaen e. Em concluzfl.lU: aqui mais

de cem Leguas acima daq uelle Lugar de Goyazes. qne nelle
entrar daquelle outro Lado o caudaloso rio de Joruoca. que
competindo com o Grande, não ó o aumenta em dobro. mas
corta de hum, e outro barranco.. u'pendendo de tal sorte na
corrente, que claramente se distinguem suspença as agua do
Rio grande se deviria este chamar Paranaense: e ne te Lu
gar com mais razam, por ser o rio Joruoca o primeiro, que
no grande entra, aumenta, e alarga e se aqui nam
tem o nome de Paranaense, ou «Paranâ», nem mais abaixo
nos expressados rios, quando ne]]e entram, como Lâ ne e Lu
O"ar fronteiro á demarcaçam ela Prelazia de Goyaze~? PP. MM.,
se me querem concluir, digam-me, e mostrem-me, que para o
Rio granele chegar a ter o nome elo Parallâ ou Paranaen e
se faz precizo I]ue nelle entrem certo, e determinado numero
de rio , e ribeyro , e que só ne e Lugar. que divide a Pre
lazia de Goyazes do Bi paelo de . Paulo e chama Para
naensl~ ou Paranâ por terem nelle entrado de ribeyroens. e
rios o numero certo.

Meus PP. MM. a ua razarn nada conclue e se hou
vesse de concluir eria LoO"o no primeiro rio cauLlalo o, que
entra no Rio grande, que he o de Joruoca: ma ele que nos
serve emelhante conclu am? e ne te Lugar em que o rio
Joruoca entra no grande e verifica o termo dividente do Bi 
pado de S. Paulo com o 1arianen e que a 'ina o l\10tu pro
prio «usque arl alium etc.» da me ma orte ficam pertencendo
ao Bispado de S. Paulo a cinco IO"reja . porque daquelle Lu
gar do rio para a parte de '. Paulo ficam todas erigida, e
se acham ituac!as.-Demais (fnçam reflexam) que o l\1otu pro
prio não faz aqui mençam do rio O"rande Paranaen . sim do
rio grande, ou :Paranaense ~u I]ue ae! a]iul11 », mo. trava na
palavra « ive» que vale o mesmo chamarlhe H.io granele, que
Rio Paranaense, ]Jor serem tam synonimo, que o termo
"grande» explica o termo Paranaen e, e o termo Paranaen e
explica ao termo grande «usque ad alium, etc.», e a sim bum,
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e outro termo se verifica na origem, e nascimento do rio
grande refferid o.

RR. PP. lVIlVI. (Ror. opus, hic labor est), deixemos ques
toens de nome, que nada fazem a su tancia, e formalidade da
divizam feita pelo N. Soberano, não s6 pela informaçam, que
lhe foy das lVIinas, a qual nenhum apice devia discrepar da
verdade, mas (como hade prezL1Jllir) a vista ele um Mapa, que
delineado por aquelles dous destris imos Je uitas, por ordem
da mesma lVIagestaLle, talvez dirigida a esta l1Iesma divizão
seria desta terra vera eftigies.

. A lVIagestade dividia demarcando, o Sumo Pontifice con
firmando expedia este lVIotu proprio em palavras superfluas,
ou diminutas, rrIaS sim todas necessarias: com ellas todas, e
com toda a formalidade tendo nlostrado, que não ao Bispado
lVIarianense. sim ao Bispado de S. Paulo pertencem as ditas
cinco Igrejas, que ficarem alem do Rio grande, por lhe ser
adjudicado tê o tal rio (e por e11e abaixo) o eo territorio, cor
rendo do rio Paraiba pelos termos entre as tres Capitanias de
S. Paulo, Rio de Janeiro e lVIinas Geraes, que aby, e s6 ahy
se verificam com os seus termos, com o porta unica, que abria
o Sumo Pastor para se entrar por ella a pastorear as ovelhas
daql.le11as Freguezias. e quem por outra parte, e nam por e a
quer entrar, (, non est Pastor, fuI' est, et latro.»

Agora, se entrando por esta porta, dos refferidos termos
com a mesma formalidacie, ou tal, que faça opiniam certa
mente provavel, a vista desta se astrcvem a mostrar, que não
ao Bispado ele S. Paulo, sim ao Marianellse pertencem aquel
las cinco Igreja (o que julgo impo sivel) deve ser já para
asentarmos, que temos opiniam provável fundaua em direito
para os provermos; pois na uuvida, em que nos deixará a
certeza da nos a probabilidade, fica prevalecendo a no a po. se,
e só no tal cazo supre a Igreja i:l jurisdiçam, que pode faltar
nos Parocos por não providos naque11as Freguezias para a
aelmini traçam dos Sacramentos. e qnando isto senam 1110 tre
como atê aqui senam tem mostrado tratemos de restituir a
seu dono as IlTrejas, e credito ao Prelado de S. Paulo, e aos
Parocos por elle providos. e por no suspenços, quanto lhes
tem pertencido, como legitimas Parocos. E no que respeita
ao espiritual cuirJarâ aqueHe Prelado, como discreto. ze11ozo,
e vigi11al1te PastaI, em reparar os dannos, que á. sua ove
bas cauzamos com a nossa inadvertencia, senão quizermo
chamar ignorancia aftectaela pelos estimulas da payxarn, e brios
da nossa teima.
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VIII

A DEMARCAÇÃO PELO VICE-REI,
CONDE DA CUNHA.

l-CARTA DO VICE-REI AO GOVERNO DE LISBOA, 1765.

lllmo. e Exmo. SnT.-Pelas contas que a V. Ex. a tenho
repetido, afim de informar a Sua ll'lagestade cio estado em
que achei as duas Capitanias que actualmente estou gover
nando, persuado-me que o me mo Senhor estará completa
mente inteirado de que em muitos dos interesses d'estes go
verno achei. e há materias graves (e a meu entender em
de ordem) que necessitam ele remedia, e elê que EI-Rey Nosso
Senhor me determine o que devo obrar, e porque toda a de
1II0ra que neste particular hou\'er poderá ser muito prejudi
cial ao seu real serviço, 1'00"0 a V. Ex.a me diga com brevi
dade o que Sua Magestade resolve.

As materias mais sub tanciaes das sobreclitas represen
taçõe as repito nesta a V. Ex.a, para poderem ser mais fa
cilmente deferidas; é a primeira qne deixando o Conde de
Bobadella le pagar muitos annos de soldos, assim aos milita
res e gente do mar na Praça da Colonia, como ao do Rio
Grande e Sancta Catharina, e tam bem os quatro mil cruzados
lue annualmente Sua Mao'estade manda dar á Provedoria de
Santos, e não se tendo ]lago no tempo do mesmo Governa
dor llJuitos generos e mantimentos que para as expedições do

ui se tomaram, assim como tamlJelll e praticou no tempo do
Govel'l1o in terino; fizerão estas ti ividas Ulllas quantias tão
avultadas qne tenl causado ao credore perdas ineparaveis
pela demora que tem havicio na ua satisfação; e porque
sempre as hirá cau ando em quanto Sua Magestade não hou
ver por bem declarar-me, se os po so mandar pagar pelos
rendimentos da Ca;;a da Moeda. pois só nesta repartição ha
sufficienLe. meios para se poJerem matar estas consideraveis
dividas, ás quaes se devem juntar as que nr.. ta Provedoria
se tem Contrahido, e que se não tem sati feito por não ha
ver nella rendimento com que se possam fazer as despezas
que tem a seu cargo.

Em segundo lugar, que propriamente devia hir no pri
meiro, é a providencia que se deve dar a respeito do laza
ros, porque se aquella que eu tenho apontado nas minhas
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contas tiver algum inconveniente, e se demorar esta resolução
esta Cidade toda assim como o seu termo se perderá e não
caberá no passiveI o seu remedia.

O terceiro consi te na segurança desta Capitanias pois
não ha neIlas tropa que as po sa defender rle nos os inimi
gos' porque entre os Officiaes destes regimentos, não acho
nem um só que tenha completo prestimo para o officio todos
são moles, preguiçosos e ignorantes. e com tal averção a vida
militar que todo , (ainda aq uelles mais gradoado) terão por
ventura o escuzarem-os do real serviço; os soldados tem a
me ma falta assim porque todos são brazileiros, como porque
só os homens imIteis e iuhabeis são os que se podem meter
nos regimentos, os activos e capazes todos tem privilegias
metem -se nas Religiões e ordenam-se de clerigos: pelo que
só recrutas desse Reyno com algum augmento de soldo, palie
ser remerlio competente para um mal de tanta consequencia;
e porque conheço que todo o Portugal de eja vir para o Rio
de Janeiro, persuado-me que não seria difficulto o achar quem
por sua livre von tade quizesse vir servir nelle, assim com
praças de soldados como de Officiaes e destes haveria muitos,
pois na regulação que se fez pouco antes de eu sahir dessa
Corte, ficaram muitos fora do serviço que erão capacis imos,
e estarião por fortuna o querei-os Sua Magestade empregar
no Brazil.

O quarto é a providencia de Engenheiros pois que pre
sentemente não tenho nenhum, o Brigadeiro .Tosé Fernandes
Pinto Alpoim não vi obra sua que regular seja, nem este
Official se quer já occupar n'este exercicio; o Coronel José
Costodio parecem e que tambem e não aplicou senão á archi
tectura civil, e este está Governando o Rio Grande; o ar
gento mar José Cardozo Ramalho está presentemente na Co
lonia onde é muito necessario; e as fortalezas como nenhuma
del1as está completamente acabada, todas necessitam de pr\}
f(lssor qne risque e veja as muitas obras que de necessidade
se lhe devem fazer.

A quinta e ultima materia que necessita de providencia,
é a prejudicial impossibilidade que há para I poder governar
a Capitania de São Paulo o Govel'l1ador cio Rio de Janeiro;
porque uma Capitania tão larga e tão distante desta, com ha
bitantes excessivamente inquietos ou revoltosos, em territorio
abundante em minas de ouro e nas vesinbanças dos Caste
lhanos, parece que são bastantes motivos para deverem ter
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um bom Governador, e Capitão General como elles pretendem
e como muitos annos houve.

Pelo que fica dito verá V. Ex.a que esta Capitanias do
Rio de Janeiro e São Paulo, e tão sem tropas para as defen
derem e sem possibilidade para se poderem crear, as im como
tambem . em meios para se parrarem (as pouca que há) por
não erem ba tantes o da Provedoria, e que as fortalezas
precizam de concertos em haver Engenh(\iro que os possam
delinear e que sobre tudo e deve atalhar o mal de morphêa,
com o remedia que' 'ua Jlarre' tade for servido.-Deos guarde
a \. Ex.a muitos anno .-Rio de Janeiro. a ) 2 de Agosto lie
1754-. Senhor Francisco Xavier de Mendonça Furtado.
Conde dct Cnnha.

2-AvIZO REGIO ORDENANDO A DEMARCAÇÃO. 17136.

lUmo. e EX7710. J'.-Sendo pre ente a Sua Iagestade
pela carta de V. Ex .. que trouxe a data ue )3 de Julho do
anno proximo pa ado, (*) o mi eravel e tado a qne se achava
redu ida a Capitania de S. Paulo por falta de governo, e do
novo descuberto de S. João de Jacuhy, que fica muito perto
da cidade de S. Paulo.

o me mo Senhor deo logo a providencia nece saria no
meando D. Luiz Antonio de Souza para Governador e Capi
tão General da me ma Capitania. o qual embarca na presente
frota: e ordena que Vo a Excellencia o instrua na materias
que tiver alcançado pertencente a aquelle Governo; e da
mesma arte faça Vo a Excellencia tOlllar assento dos limites
por onde deve partir a dita Capitania com a das Minas Ge
raes, e Goyaz, para com elle dar conta a na 1\1; ere tade, e
o Me mo Senhor re olver o que lhe parecer mais Justo.

(*) E ta carta não foi encontrada. a corre pondencia do
Conde da Cunha conservada no Ar luva Publico do Rio de Janeiro
falta a parte correspondénte aos anno" de 1764 a 1767 e na copia
tirada em Li boa para o ln ti tu to Historico não figura a referida
carta nem outra qualqner que fa<;'3 men<;,ão e pecial do descoberto de
hcuh,v. Os documento 1, 3 e 5 de ta cção foram extrahido da
dita copia do ln tituto Ri torico. (N. da R.)
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Da mesma sorte remetterá Vossa Excellencia a copia do
dito assento aos Governadores e Capitães Generaes das Mi
nas Geraes, e Goyaz, a quem ua Mage tade manua escrever
declarando-lhes, que devem ficar oh enando o que se assen
tar na junta que se fizer a este re peito, até checrar resolu
ção do mesmo Senhor, pela Qual confirme ou altere o con
theudo n'ella. Deos Guarde a Vo a Excellencia. Salvaterra
de Magos, 4 de Fevereiro de 1765.-Francisco Xal'iel' de
"Wlendonça Furtado. Sr. Conde da Cunha.

3-CARTA DO GOVERNADOR DE ~iINAS GERAES

AO 'i ICE-REI, 1765.

lUrno. e Exmo. 8n1·.-Remetto a V. Ex. fi a ordem ele
9 de Maio ele 174 . porque consta determiuar-. e a devizão
deste Governo de l\Iina Gerae, com o de Goyaz e S. Paul
regulando-se com o elo Rio de Janeiro, Pernambuco e Babia,
pelos antigos limites que lhe consideravam, a respeito elos
quaes confesso a V. Ex. fi que revolvendo os livro da Secre
taria, não acho quaes sejão os que individualmente e sem
confuzão lhe pertencem, nem o 11l0tn-proprio e referida ordem
o eyidenceia com a clareza necessaria, pela (IUllicidade dos
montes cachoeiras e outrns halizas que se lhes a signam, nas
quaes por se ?charem muitas identicas nos nomes cauzam a
maior duvida, sem que se possa conhecer . erem e ta ou
aquellas, as que se tomaram para marcos das ditas divizões
feitas pela e8timativa, e ~em o conbecimento necessario do
Paiz nem assistencia de geocrraphicos, que lhe' podessem pre 
crever com certeza os limites que a cada um ficava tocando;
não sendo de menor attenção a I1le ma duplicidade de rios
que se acham com ignaes nomes, diversidade que seguem na
direcção do seu curso, angulos e pontas que formam, e in
certeza de suas origens, de que procede vir- e a encontrar
nma total irregularidade nos seus confins por entrarem em
lingoas e restinga uns no territorio dos ontros.

Para a evitar se determinon ao Illmo. e Exmo. Snr.
Conde de Bobadella pela referida Ord 111, fizesse divizão de te
Governo com o de São Paulo por onde lhe parece se, não
obstante ensinuar-se-Ihe nella alguns limites, que sempre na
mesma sujeitaram ao seu arbítrio, o que fez praticar orde
nando a Thomaz Roby de Barros Barreto Ouvidor da Co-
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marca do Rio das Mortes, pela carta de 27 de ~1aio de 1749.
procede e a demarcação dos contin de. te Governo com o de
São Paulo, o que executou o dito Mini tI'O em 9 de Setem
bro de 17.,1,9, com a formalidade que con. ta dos documento
que repito e enviei a V. Ex.n na occaziào em que foi servido
decidir a favor desta Capitania a duvida que moviam da parte
de São Paulo; attenrlendo á sem razão com que procuravam
uzurpar a Minas Geraes toda a grande extenção dos novos
descoberto' que injustamente se arrogavam no dominio não
tendo concorrido para o conquistarem ao negro quilomba
do com de peza, ri co e indu tria, com o que alcançou o
referido Conde Cam ara. e Povos de ta Comarca, sem ew
bargo de terem ido para i '0 convocado, o que de preza
ram por reconhecer tocar ao circulo deste Goyerno, e pelo
Bi pado delle apascentados todos os IlloraJore proximos aos
ditos Jescoberto , e o que entraram a lilll pal-o dos quilom
bos que os fa ia inhabitaveis.

Nestes termos attelldendo á obrigação que tem as quatro
Comarcas d ste Governo, de completar as 'cem arrobas da
quota anllual no cazo de e não prefazerem pelo quinto, o
que não milita em outro algum Govemo COUl ellas confinante.
me parece e não deve tirar parLe al()'uma do territorio de
que e tá Je po e pela con. equencia que e e()'uirá Je e
gravarem o po\'os que a. habitam, no maior onu a que
ficarão . ujeitos na falta do quintos que produzem, ou podem
dar em novo descobertos da áreas que e divertirem a be
neficio de outro Governo, e embara~o que com este pretexto
formarão as Comarcas e os me mos povo na pretençãu de
qne se lhes diminua a referida quota e timando-a de maior
rendi:nento para o quinto, ainda que na realiclade o não
produza qualquer porção de área que se lhe epare para o
de São Paulo; e como nem e te nem o de Goyaz tem a re
ferida obrigação, por contribuirem ó com o quinto do que
tiram, e não e tão sujeitos a prefazer quantia certa accres
cendo ter o primeiro tanta extençào como a "\. Ex.n é noto
rio para o Sul, e o segundo lourar toda a que- Y. Ex. n não
ignora, me parece se deve con ervar o Goremo de :rYlinas
Gerae. balizando com o de São Paulo, pela demarcação que
manJou executar o meu antecessor por TllOmaz Roby, por
ser a mais conforme a natureza do Paiz e intere es regias,
segundo examinei no giro que fiz e consta da carta geogra
fica, que remetti ii V. Ex." em companhia do quintos, e com
o de Goyaz pelo Rio das Vellas ou novo de coberto chamado
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dos Arrependidos incluindo neHe os Cargos que dimanão da
Serra da Canastra. e desagoam no dito Rio até á margem que
está da parte de Minas Gerae , para se fechar o lTrande ex
travio e se poder patrulhar do desembarque, que fica na dis
tancia de poucas legoas, e onde pela sobredita demarcação
confina este Govel'l1o com o de São Paulo, e Goyaz como
baliza certa e invariavel que vae seguindo a e-strada geral do
dito de São Paulo para Goyaz até o Morro do Lopo do qual
corre urna linha seguindo o rUlllO direito ao cume da erra
de ~1antiqueira em que se acha o marco da devizão no cami
nho que vae do registo de Capivari para o Embahú primeiro
lugar de São Paulo ficando desta sorte praticaveis a cautel
las passiveis contra os extravios por parte de te Governo, o
que não é factivel pela de GOYâ:!;, attendendo á grande dis
tancia em que fica do;> Arrependidos de que se tem originado
picadas, porque ha presumpções bem fundadas se extravia
não pouco o I'Ü, e diamantes das ditas Capitanias e suas con
finantes, na facilidade que lhes riermitte a proximidade da
marinha ue Sanctos, sem que o possa acautelar por se me
obterem as provi<1encias que principiei a dar, achando-o no meu
giro sem regente-guardas ou outra alguma cautella, que depois
lhe pozeram por parte ele Goyaz, a que cecli por evitar duvi
das, esperando a rezolução da Conta que ajustei com o IIlmo.
e Exmo. SUL Governador da dita Capitania sobre esta mate
ria, e por ora suspendeo na expectação da demarcação de que
V. Ex. a está encarregado.

Da referida carta O"eograpbica será a V. Ex.a prezente,
o que produziram os meus giros americanos, dos quaes po o
assegurar que segundo o que a experiencia vae mo tr3ndo e
carecem para o registo que se estabeleceo em São Pedro de
Jacui, de vinte mil cruzados, por anno para permuta do ouro
em pó, no do ouro fino, dou em cada mez, e em Jagoari
um conto de reis de que colherá V. Ex." o extravio que pe
los ditos <1escobertos se faria, e a demarcação que tem esta
Capitania com a de São Paulo e parte da de Goyaz, não l1Ie
sendo passiveI dizer mais a respeito desta materia, por se me
ter difficultado girar toda a extenção deste Governo, e serem
tão diversas as noticias que tenho adquirido, e as que me fa
cilitam os livros desta Secretaria, que das primeiras não posso
colher cousa certa pela variedade e confuzão dellas, e da se
gunda só acho que se tem expedido ordens aos meus prede
cessores, para se fazerem as diligencias conducentes a se de
marcarem os limites deste Governo, instruindo-se primeiro das
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partes porque era conveniente praticarem-se, e que o não
txecutaram, e 6 fez o Exmo. ~nl'. Conde de Bobadella como
deixo expre sado, protestando que tudo quanto V. Ex.n resol
ver sobre esta materia terei sempre por mais acertado, e que
completada que seja a carta de toda esta Capitania em que
trabalho a porei na presença de V. Ex.n para lhe emmendar
os erros, e me SOCCOlTer com o que me prometeo) e assegu
rou e-tá maudando executar.

Deos Guarde a V. Ex.n muito annos. Villa Rica 10 de
Setembro de ] 765. -II\mo. e EXlllo. Snr. Conde da Cunha.
Beija as mãos de V. Ex.~ seu fiel captivo e obsequioso obri
gado que muito lhe deve.-L'I.lix Diogo Lobo da Sara.
Conde da Cunha.

4·-AsSENTO DA JUNTA DO RIO DE JANEIRO, 1765.

Aos doze dias do mez de Outubro d'este presente aund
de mil etecentos e esseuta e ciuco n e ta cidade do Rio de
Janeiro, e na pre ença do !lImo. e Exmo. Sr. Conde da Cu
nba, Vice-Rey, e Capitão General d'e tes E tados, sendo tam
bem ahi presentes as pessoas abaixo nomeatlas e assignadas,
que o dito Senhor Vice-Rey mandou convocar para effeito de
re olver por onde melhor se podião dividir as Capitanias ou
Governos das Iinas eraes e ele . Paulo, de arte que já
mais se pude em su citar duvidas re pectivas á dita e1ivi ão
na conformidade da resolução de ua Mage tade de 4: de Fe
vereiro de 1765, cOlllmettida ao dito Senhor Vice-Rey a fim
de que em junta se toma se as ento do que se resolvesse
n'este negocio, para o que se apre. eDtou 11 ella a me ma Or
dem Regia, como tambem a que o ,enhor Rey D. João V,
que e tá no Oéo, mandara ao !lImo. e Exmo. r. Conde de
Bobadella, para effeito de fazer a dita divisão: a ordem que
este mandára ao Doutor Ouvidor do Rio das Mortes, Tho
nJaz Ruby de Barro Barreto para que eUe a praticasse pe
los limites e situaçõeti. que logo lhe de tiDOU para e-te fim,
a divi ão ou demarcação, que com effeito fez aquelle mini tro
a motu proprio do San tis imo Padre Benetlicto XIV. em qne
não s6 manda regular os dous ui pados de S. Paulo, e Mina
pelas divisões dos don governos respectivof<, mas tambem
lhes a siguou os lugares e ituações por onde e podião divi
dir: aproprio mappa mandado a elle dito enhor Vice-Rey
pelo Governador das Minas Geraes, em que se contém hum
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plano inc1ividual de todo o continente das ditas Minas de São
Paulo, Goyaz, e parte d'e. ta Capitania. o que tudo e exami
nou e ponderou com a mais séria e madura reflexão, seaunrío
o pedia tão Importante negocio, para decisão do qual se fize
rão na pre;;ença do dito Senhor Vice-Rey antecedentemente
algumas conferencias, tomando-se outrosim muitas informações
de pessoas praticas e experientes d'aquelles paize, lias si
tuações e limites, de que resultou assentar-se uniformemente
por todas a pessoas da junta, que a divi ão dos referidos
dous governo se devia fazer pelo rio chamado Sapuc:thy, o
qual se forma de dou rios principae que ambos tem seu
nascimento na serra chamada J\IautitlUeira, hum que vem da
parte do Poente, chamado apucahy-merirn, e outr0 que vem
da parte do Nascente, chamado Sapucahy-guassú, e po to que
ambos as referidos dous rios carrão do eu berço, ou na ci
mento, a buscar o mesmo rumo do Norte por modo de for
quilha, com tudo para melhor clareza se diz.. que hum vem
do Nascente, e outro do Poente.

Por entre estes dous nos assentárão se devia fazer esta
divisão até se encontrarem ambos. que erão oito até dez le
goas de distancia o que vai da referida forquilha do dous
rios até o alto d· dita 'serra J\Iantiqueira, P. vertente d'elle,
ficando assim pertencendo á Capitania ou governo de S. Paulo
o braço chamado Sapucaby-merim, e o chamado Sapucahy
guassú á Minas Geraes COIll toda as. uas vertente;; ou rios
pequenos, que fOl'lJlão os ditos dous braços, e da forquilha
para baixo até entrar no Rio Grande fica servindo de balliza
a Madre, ou alveo do dito rio, pura as duas CalJitanias, isto
he, a margem do oriental ás Minas Geraes e a margem occi
dental ao governo de S. Paulo.

Esta divizão assim feita be a melhor e mais segura que
se póde idear, bem advertidas as ituaçôes d'aquelle paizes,
porque sendo o dito rio Sapucahy, caudaloso, Illemoravel, tão
largo e profundo, qne bem podem navegar por elle navios de
alto bordo, e como tal com cama invariavel, perpetua e p~r

manente, igualmente o fica sen((o a mesma divisão por elle,
livre por este principio de se suscitarem duvidas para o tu
turo sobre a divisão dos ditos dous governos, como até o
presente se tem controvertido, por falta de huma divisão com
a referida immutabilidade, como quotidianamente succede nas
divisões que se fazem de quaesquer terras particulare., sendo
feitas por montes, ou outros differentes sitias que não sejão
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ri(l , porque além de não terem duração, sempre ha duvidas,
endo a di vi. ão por monte, obre as Ilas vertente, maior

mente quando elles não levão seguimentos rlireito, mas sim
em volt::t., como ão qua. i todos O' elo continente de Minas;
e sendo per (lell1arcaçào, ainda as divisões sào menos esta
veis, por se arrancarem os marcos, e adiantarem, ou troca
rem-nos as partes egundo a sua convenienda, e por isso
todo o Dontore que tratárão de divisões as im de terras
particulares. como de reino, resolverão que a divisão, ou
uell1arca~ão, mai perdnravel, e incontroversa era a que se
fazia por rio. permanente, o que bem e vê praticado não
só na provincias do no~so Reino, mas tambem em algumas
Capitanias e comarcas (l'este E tado .

Por e:stes funuarnento . sem duvida, o referido Santi 
simo Padre Benedicto XIV no motu proprio que expedia
obre a creação e divi ão dos dous bi~pados contendores de

S. Paulo, e Marianna, apontou o Rio Granue para divisão
d'elles, e na intelligencia le que os dou governos se dividis
sem pelo mesmo Rio Grande, determinou que os referidos
dous cravemo. digo os dous bi pado, e regula Sl}m pelas
duas prefec uras: mas porque em vida elo 'enhor D. João "'
occorrerão alguma- duvida obre e effectuar a divi. ão do
dito don O'overno pelo referiuo Rio Grande em que ficava
cOli1 mai' ampla extençào de terra, o de . Paulo do que
abora pelo Rio apucahy, re-o!veo o me mo Senhor Fideli -
imo Rey D. João V, para de huma vez extirpar as duvida,

que e pllues. em nlover, sobre a clivi:t,ão dos ditos dous go
vemo. qu esta se fize e pelo dito Rio Sapucahy, bem pode
ser e he verosimil, que informado de que a mui rasoavel
divi 'ão era a que se fize se pelo dito Rio Sapucahy, e n e ta
conformidade mandou ao dito Conde de Bobadella, flue assim
a pratica e ou por onde melhor lhe parece e, o qual apro
veitando- e desta liberdade tleterminou que esta e fize e por
differente situação, para o que con ultou primeiro a Pedro
Dias Pae Leme. Guanlamór geral da Minas. que tambem he
vogal nesta j unta, o qual a evera' ter informado ao dito
Conde, que a divi ão e devia fazer empre pela margem op
posta da outra I arte do Rio Sapucahy por hun montes, que
em perspectiva, e de fóra, mostravão fazer parede ao dito
Rio Sapllcahy ela parte de S. Paulo; mas isto foi em tempo,
que elle Guarda-mór não tinha lJassado. nem visto todo o
paiz da outra parte do Sapucally, e que não ob tante e ta
sua informação, e voto, mandára o dito Conde fazer a divi-
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são segundo as situações muito differentes, que c1esignou na
ordem que passou ao dito Ouvidor Thomaz Rubj', na qual
lhe determinou-que chegando Vm. ao marco dito, que está
na referida serra ela II'Iantiqueira, servirá da baliza para de
marcação do alto em que elle t acha. tirará buma linha pelo
cume da mesma serra, seguindo toda até topar com a serra
de Mogi-guas ú (que tal serra não ha no mundo) e o rumo
que pelo Agulhão se achar, fará Vm. expre ar no terlllo da
demarcação, a serra de Mogi-guassú, dev~ seguir como divi
são dos ditos governo até findar nos qne se lhe seguirem,
fazendo-se sempre pelo rumo d'ella a divisão até topar no
Rio Grande, o qual fica servindo de raia entre a comarca de
S. Paulo, e o novo governo de Goyaz.

Porém que o dito Ouvidor sem embargo das situaçõe
destinadas pelo dito Gonde, as excedeo de fórma, que siOl
principiou a demarc;açào pelo alto da serra da Mantiqueira,
porplfl lliscorrenuo por ella a continuou até o fim aonde cha
mão o Morro di) Lopo, onde paz o marco imlllinente á mesma
cidade de S. Paulo, e vendo-se alli perplexo, sem atinar com
o rumo, que devia seguir para finali ar a demarcação foi de
mandar a estrada que vai para S. Paulo, e a continuou até
se metter no Rio Grande, em que deo por finda a dita divi
são, ficando por esta mal irleada demarcação introduzida a
comarca, ou governo das Minas, dentro na mesma de São
Paulo, e fron teira á cidade.

Sendo que elle dito Guarda-mór, depois que a tres para
quatro annos. e em dous successivos que girou o referido
paiz, tanto da parte de Leste, como da de Oeste do dito Rio
Sapucaby e do Rio Grande, navegando por todo elles. e re
passando o mattos, e campinas, que ha n'elle até S. Paulo,

. repa~tindo terras mineraes, e estabelecendo calonias, acha
que nem aquella primeira divisão, que insinuou ao (Iito Conde
podia subsistir no caso flue se effeitua se, e muito menos a
que fez o dito Doutor Thomaz Ruby, em razão de que fa
zeudo-se por aquelle modo senão evitavao as duvidas que
sempre se tem movido, e se hão de suscitar não se fazendo
a dita divi ão pelo dito Rio 8apucahy, por não haver n'aquelJe
continente cordilheiras fixas para se eguirem, mas sÓlllente
huns montes desmanchados e volt,ídos, todos mettidos huns
pelos outros, que formão huma tal confusão, de sorte que
tudo he labyrintho, o qne nunca succederá assim, feita a di
visão pelo dito Rio Sapucahy, pela sua estabilidade, e segui
mento claro e distincto.
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A dita divisão 11e justis ima, não só pelos fundamentos
supra expendidos ma tambem attendendo, que á Capitania
ou Governo ela Mina Gemes, se lhe não tira com ella coisa
alguma do que he seu, por quanto as terras que e tão ao
Poente do Rio Sapucalty empre farão tidas, havidas, e repu
tadas por pertencentes á Capitania de São Paulo; e só elo
tem po do Governo do Conde de Bobadella, e depois que São
Paulo ficou em Governador, por auzencia de D. Luiz 1.asca
renha, he que os Gov rnadores de Minas se quizerão intro
duzir na referidas terra, apoderando-se de alaun descuber
to de ouro chamado de anta Anna de apucahy, Ouro
Fino, e Gamandaocaia; expulsando para i o ao Guarda lór
Fulano Lu loza, de quem era mal aífecto o dito Conde, e a
hum Intendente, que o dito D. :Cuiz Mascarenhas tinha lá
posto para cobrança do direitos devidos a Sua Magestade, os
quae , quando o dito Doutor Ouvidor, Thomaz Ruby, foi a
dividir os Governos, vendo o seu excesso lhe impugnárão a
divisão, mas sem fructo, pois que a fez pelas situações volun
tarias já declarada expul ando-se tambem por conta d ella
os Parochos que o Bi po de S. Paulo tinha mandado para as
Freguezias, que creára de novo com todo o preci o a sua
cu ta. Depoi que o dito. Govel'l1adore e apoderárão dos
ditos de. cubertos tem mandado mudar o Regi to que estava
no Rio Grande. primeiramente para a pa sagem do Rio Sa
pucahy, logo depois para o Rio de l\landú) mai adiante dez
legoas e ultimamente o mandou pôr o Governador actual
neste pre ente anno no Rio Jaguary, ao pé do dito morro do
Lopo, e parece que a ua idéa he porem-no dentro da Illesma
cidade de S. Paulo, se lá descubrirem minas, sendo que feita
a dita divisão pelo dito Rio Sapncahy, fica a Capitania de
Mina com huma dilatacla va tidão de terra, as im de cul
tura e lavoura, como mineraes, e muita della inculta, que
por experiencias que se tem feito promettem grandeza de
ouro como ão·o matto da cabeceira da Para.hybuna, e
todos os do Rio Doce. e tambem muita margens do Rio de

. Vranci co, Campo Grande, e "ampo de J\Iarcella, que tudo
fica dentro do continente das ll'[ina Gerae que abrange em
circuito mais de seiscenta legoas. E a Capitania de . Paulo
sendo a mais antiga, e donde procederão o primeiro descu
bridores de mina.s de ouro, como Capital, que foi de todas
ellas, e acha boje tão limitada de paiz, pelo que se lhe tem
usurpaclo, que se faz preci a a divi ão pelo Rio apucahy,
não só para de algum modo ser restituida de parte das mui-
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tas terras que se lhe tem tirado. mas tam bem porque sendo
a dita Oapitania de . Paulo a barreira mais proxima ao ini
migo, pela qual havendo alguma inva ão hão de ser primeiro
invadi la, não póde rebater-se a força inimiga faltando-lhe
largueza de terra, meios convenientes para utilidade do seus
moradores, que iO'ualmente são vassalos de ua l\Iagestade
com os de Minas Geraes, por falta cio quaes meio se vê a
dita Oapitania de S. Paulo quasi de erta de moradore., e
e 'es pobris imo, que e farão opulentos havenclo mina no
seu di tricto, que ó con eguirão effeituando-se a divi ão pelo
dito Rio apucahy. e de outra sorte re ultará hum prejuizo
inevitaveJ, e qna i certo ao E tado, ao Reino, e ao eu in
tere ses, pois não tendo o Governo gente. nem dominio utei,
não terá o Governador de S. Panlo meio para. e oppôr á
força do inimigo) por lhe faltar a juri dicÇão nos moradore
vi inhos, porque pertencente ao Governo de Minas, a quem
pela grande distancia, que ha de cento e vinte legoas de hUllla
a outra Oapitania, qnando lá cheaar o aviso da invasão do
inimigo para mandar ordem, e occorro para lhe impedir o
pa SO, já elle e terá apo(lerado da maior parte da mina.
Nem póde favorecer aos seus moradores o pretexto com que
querem encontrar a divi ão pelo dito Rio Sapucaby o prejuizo
que affectão e lhes egue della, porque endo elles obrigados
a dar huma quota certa, e annual de cem arroba de ouro a
Sua Mage tade pelo direito senborial do Quinto, tiranrlo- e
lhes o de cubertos que ficão a Oe te do dito Rio Sapucahy,
e com cujos direito. fica em muita parte aliviado o povo 110

caso de haver derrama, em consequencia e lhes segue grande
prejuizo, porque mais sujeitos ás ditas derralllas, e. as mais
avultadas para completarem o numero das ditas cem arrobas,
dos ditos direitos senhoriaes do Quintos a que ão obriaado
todos os moradores do continente de Mina, que he o funda
mento total, e de mais força com que querem encontrar a
divisão referida.

Por quanto os ditos descuberto, e mai terras do
Oeste do Rio Sapucahy não só nunca pertencerão ás Minas,
como fica dito, mas tambem quando os seus moradore8 pro
metterão voluntariamente as ditas cem arrobas de omo para
lhe levantarem a capitação, ainda não havião taes de cubertos,
nem havião noticias de taes terras, nem menos tinhão pensa
mento de que lhe pertencião, e se sem embargo ele as não
possuirem, nem haver descubertos de ouro, e obrigarão á
dita qU1)ta, não ha razão conveniente para que com este falso
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pretexto queii'ão impedir a dita divisão pois que ou houvesse,
ou não, os ditos descubertos, ou estes lhe pertencem, ou não
pertencem, sempre e 'tão ad tricto á dita quota.

Mai : os :Mineiro do ditos descubertos não ficão por
aquella razão sujeito á dita quota, antes o direito enhorial
he livre della, e como assim fica pertencendo ao dito enhor
independente da me. ma, sendo por isso nece sario para se
unir á me ma quota graça especial do mesmo senbor, o que
se exell1! lea com o caso succedic!o a respeito das mina novas
do Fanado, que, sendo admini trada. pelo Governo da Babia,
resolveo o mesmo enhor. que se nnissem á Alina Gerae,
e havendo duvida sobre a me ma quota, a que devião os
dito moradore do Fauado não e tarem obrigados, a im o
re olveo' e com razão, pai. que de outro modo vinhão a ficar
gravados. tanto elles ditos moradore , como a Real Fazenda,
na sujeição da derrama os obredito, e o dito senhor em se
privar de mai o Quinto que não estavão ujeitos á dita
quota que he o me mo em dilferença da razão, que se veri
fica no :Mineiros dos novo de. cuberto, fiquem, ou não fi
quem pertencendo a filina . pelo que fica convencido o pre-
texto do eu mora dare.

endo pois .feitas toda a referidas ponderaçõe na pre
.:;ença do I1lustri imo e Excellenti silllo Senhor ""onele 'ice
Rey, dis e. que elle as approvava, e se conformava com ellas,
e com a dita divi ão, meno em que olla se uze- e pelo meio
da forquilha do dou. Rio apur.aJly-merim e apucahy
guas Ú pai que o en voto era que e fize e da forquilha
para o Sul por apucahy-gua ú até asna orio-em, em cuja
cir un tancia só se apartava da junta.

E por esta maneira houve este a ento por feito e aca
bado, e c 1110 a im o assignou com amai pe oas desta
junta, que. ão o Ohanceller de ta Relação, João Alberto de
Castel-Bral/co, o Provedor ela Fazenlla Real, Frallcicco Cor
riol'il de Siqlleint e JIetlo, o Dezel1l bargador Procurador da
Oorôa e Fazenda, .J..lh:qllel Ribeiro da Cm:., o Dezem uargador
J)omil/,go. ).llnes Tieira que acabon de Procurador da Co
rôa e Faz Ilda, o Gnarda-mór Geral da ~lina, PedTo Dias
]Jae Lellle oCa] itão-mór Roo'ente lo Rio Verde, 8eJlto Pe
reira de j á, o Padre Anlo7lt"o GOII("ali'es de ('a rra lho, e o
Coron l Ba'rtholo?71m Bueno da ilm, que tambem a igná
rão, e eu Francisco de Almeida e Figueiredo, ecretario do
E tado, que o e crevi por mandado do IJIustri imo e Excel
lentissimo Senbor Oonde Yice-Rej'.-Conde Yice-Rey.
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5-0ARTA DO VICE-REI AO GOVERNO DE LISBOA, 1765.

Illmo. e Exmo. Sm·. Por carta de V. Exa. de 4 de
Fevereiro deste presente anno, me ordena Sua Magestade que
eu instrua ao novo Governador ue São Paulo Dom Luiz An
tonio de Souza, nas materia que tivesse alcançado pertencen
tes aquelle go\'erno: o que a im pratiquei participando-lhe to
clas as noticia que tillha adquirido: ordena-me mai ua 1\1a
crestade pela mesma carta de V. Exa., que eu faça tomar a 
sentá dos limites por onde deve partir a dita, Oapitania, como
a de l\linas Gerae e Goyaz para com elle lhe dar conta e o
mesmo Senhor re.olver o que lhe parecer mais ju to, e que
eu remetta a copia do lito a sento ao' Governadore de Mi
nas Geraes e Goyaz a quem manda escrever, declarando-lhe
que devem ficar observando o que se assentar em Junta que
se fizer a este respeito. até chegar msolução sua pela qual
confirme, ou altere o contheudo nella.

Em conformidade do que Sua Mage ta,le ue te particu
lar me manda convoquei para esta junta (além rIos mini tros
actuae da Junta da Fazcnda), o De embargador DOllàllgos
lVWMS Vieim que acaba de 'e1'l'ÍI' de ProcumdordaFru:.enda:
o Guarda ~Ior geral das .Minas Pedro D1'as Pae Leme; o
CaZJ7;tão JJ10r Regente do Rio Verde Bento PereiJ'Cl ele Scí e
ta:mbem o Padre Ântonio Gonçah:es de Uan;alho; e o Corouel
Bartholomeo B/f,eno da Silua; que estas eram a pessoas não
só as mais praticas daq uclles sertões ma' tam bam nnicas no
conhecimento delles; porque ainda que outras muitas tem pas
sado aquellas Oapitanias, estas só vão tratar dos seus interes
ses e não se apartam da estrada publica pelo que ignoram
tudo o que necessitamos saber do seu interior.

Entre as pessoas que nesta materia votárão, a de maior
noticia (e tambem a de maior direito e credito, assim pela
sua natural sinceridade como pelo eu conhecido de intere . e)
foi o Guardo Mar da Minas Geraes Pedro Dias Paes Leme,
e este é o que tem dado a luz que precizavamos para se fa
bricarem as cartas O'eographicas que eu e o Governador das
Minas mandamos fazer;. na que eu ordenei e mandei: p0r CID

limpo (que a V. Exa. remetto) nella trabalho há mf\is de um
anno, não só com as noticias que o mesmo Perlro Dias mc
tem dado, mas tambem com toclas a Illais que pude adquirir,
e dos me mos sujeitos que á Junta vieram' e ainda que esta
carta pouco difere da que mandou fazer Luiz Lobo) que tall1-
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bem vae junta. (*) sempre me quer parecer que a minha é a
mais exacta.

Nella, assim como tambem na do Governador de Minas,
se vê claramente anele nasce o Rio Grande do Paraná. e por
onde faz a sua corrente que são o limites que o Sumo Pon
titice Benedicto XIV destinou, para a divisão dos dous Bis
pado ele São Paulo e Marianna; porém como tambem decla
rou que ella eria por onde o governo tem parai se regula e,
logo se alterou aquella acertada demarcação porque endo
mui nUIl,ero os os habitante de linas Geraes, e te com a
cau a dos novo de coberto pa saram para a parte de Oe te
do Rio, e e estenderam até ás margen do Rio apucahy
pa audo tamIJem pelo me mo motivo a Oeste de te em algu
Illas parte : e tes irregulares exce so quiz eviteu o Senhor
Rey Dom João o 5.° de feliz recordação, mandando em 1748
que o Governador do Rio de Janeiro, e Minas Gerae Gomes
Freire de Andrade governas. e tam bem São Paulo, e que di
vidisse e te governo com o de Mina Geme pelo Rio Sapu
cahy, ou por onde melhor lhe parece e.

E ta liberdade que e lhe deo de poder fazer a divisão
por onde melhor lhe pareces e. foi a origem da crrandes con
tendas que os mineiro habitantes de ão João de EI-Re . ou
Rio ela Mortes su citaram ao de São Paulo; porque não
tendo o dito Governador Gome Freire affecto ao Paulistas,
como é notaria mandou que tirando-se urna linha recta do
marco da Serra Mantiqueira até a de Mogiguaçú, (ele que não
ha noticia e supouho queria que fosse a que se nomêa elo
DUlllba) deste ponto imaginaria, e pelos alto della fosse fin
dar a elivir.ão no Rio Grande, isto foi o que ordenou o Ouvi
dor Thomaz Roby' porém o que este obrou foi fazer e ta di
vizão muito mais disforme sabindo do marco da dita serra

(*) E' prova,clmente o mappa da comarca do Rio da. Mor
tes conservado por copia no A-rchivo :Militar e reproduzido, n<L me
tade do e cala ori o'inal, ne te volume. O Instituto Ri torico po ue
um mappa da Capitania do Rio de Janciro organizado pelu Conde
da Cunha, em 1767, e o Ârchivo "JIilitar um la Calitania de )1inas
Gemes datado do me mo anno. São e. tes in lubitu\Tclmente o map
pas acima rc[ ridos como e tando em preparo em 1765. Âmbo são
trabalhos cxcellentes, de grande 1ntere e hi tori'o e merecem ser
reproduzido. Na collec('ão de mapI a que acompanha e te volume
acha-se, reduzido á m taLI do tamanho lo original, uma parte do
mappa de Minas Geraes de 1767. l . da R.)
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Mantiqueira até ao Morro do Lopo que é ao pé de São Paulo,
e de te em linha recta até se meter na estrada que vae desta
Cidade para Goyaz, e mandou que por esta até encontrar o
Rio Grande fo se a dita divizão perpetua.

Jestas demarcaçõe e vê que a primeira, que El-Rey
que Deos tem em gloria manclava fazer, tirava a Capitania de
São Paulo toelo o grancle terreno, que medêa entre Rio Grande
e Rio Sapucahy; a que lhe mandava fazer o Governador Go
mes Freire ele Andrade lhe tirava muito nlais, porque com a
sua imaginaria rlivizão perdiam os Pauli ta , não ó o terreno
entre os dou Rios Urande e apucahy, mas tambem todo o
granele territorio que há entre e 'te e a Serra do Dumba, a
que e dava o nome de l\1ogi"uaçú; e a que fez o Ouvidor
Thomaz RolJy ainda cauzou muito muior prejuizo á dita Ca
pitania de São Paulo, porque nâo ati feito com o que se
mandava tirar á dita Capitania para se augmentar a ele Mi
nas. deo mais a esta o terreno que ha entre as Serra rio
Dumba e a dita estraela da divizão; ma não ob tante o i
rar-se a e te antigo Governo tudo quanto pos uia de bom não
lhe ficando mais que territorios de ertos que Ire entemente
parecem inutei , comprehendidos da e trada da divizão para
Oeste ainda ne ·ta me.'ma e teril terra manllam fazer ocavõe
os de Minas Geraes para saberem se tem ouro, e para della
se apossarem á forçn d'armas como tem praticado até agora.

fio oiJstante a clarissima justiça e razão, que me parece
têem os habitantes da Capitania de São Pa1l10, para preten
derem e e perarem que se lhe 1'e titua (pelo meno) touo o
territorio, que até ás margens occidentae- do Rio 8apucahy
se lhe tem individall1ente tirado e sendo o a sento da Junta
conforme e sem a menor di crepancia eleste parecer, as im
como tambem o Bi po de ta Diocese, a quenl l'essdal11lente
fui participar tudo o que na mesma Junta se tinha dito e
votado, pois que por cauza dos eus achaque:; não podia vir
assistir nella, este Prelado me di se que tanlbem lhe parecia
o mesmo que a Junta entendia, e que por Sapucahy devia ~er

feita a livizão. Eu lhe acho um embara\(o tão difficultoso
que me persuadi a que não devia mandar a copia do dito
as. ento aos Governadore de iinas Gemes e Goyaz, para o
haverem de observar como Sna Magestade manda. mas sim só
remettel-o a V. Exa. para que vendo EI-Rey nos o Se:'uhor
com a duvida que se me offerece determine o que for servillo.

Consiste esta, em que a Capitania de Minas Gerae se
julga excessivamente vexada, com a obrigação que tem de:' pa-
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gar cem arrobas de ouro em cada um anno, em conformidade
da ley de 3 de Dezembro de 1750, e que deseja uma grande
modificação aquella quota, e para a conseguir algum aparente
pretexto para a pretender, pelo qne me persuadi que esta no
vidade de tirar á me ma Capitania aquelle uteis territorios,
de que estão de pos e de«de o anuo de 1749, poderia ser
motivo para entrarem a diminuição da dita quota, alterar os
seus habitantes e ionovar-se-nos alguns pezados disturbios,
que não coubessem nas nossas natumes forças a sua prompta "
pacificação.

E na carta que o Governador de finas me escreve so
bre e te particular de que remetto copia. me toca este ponto
dizeodo-«o embaraço que com e te pretexto formaram a Ca
«mara e o mesmos Povos na pretensão de que e "lhe di
«minua a referida quota. estimando-a de maior rendimento
«para os quintos (ainda que na realidade o não produza)
«qualquer porção de area que se lhe separe para o de São
«Paulo».

Pelo que só ua Mage tade pode resolver o que devo
obrar, poi que pre~entemente me não pareceo acertado o fa
zeI-o como me tinha ordenado, pela obredita duvida.

O Governador de Minas Luiz Diogo Lobo da Silva, me
e creveo no principio do seu governo, dizendo-me. que á Ca
pitania de Minas Gerae pertencia o districto do Oampo Grande
e o de Oampo Verde, e que o Ouvidor da Oomarca de São
Paulo. e povos da ua jurisdicção animados por e te :Ministro,
procura\am u urpar-lhe aquelle descoberto, e que i to poderia
cauzar prejuizo grave á quota. que aquelles poros tinham obri
gação de pre tal' a Sua Marre tade annualmante, e que a mim
me perteucia (como Governador que então era daquella api
tania) ordenar ao dito Ouvidor da Oomarca de São Paulo, que
não inquietas8e aos povos da jnri dição de Minas, nos ditos
distri tos de Cam po Grande e Oampo Verde; o que a sim fiz
logo porque a im o entendi tambem' e porque os dou~ Cam
pos não podiam ser em j u tiça do Governo de São Paulo,
pois se vê Il;t carta que remetto. que o chamado Campo
Grande está á parte do orte do Rio Grande, e a divizão de
São Paulo é pela margem do uI deste grande Rio e o Campo
Verde circula as" margens do Rio Verde; e como' um braço
do Rio Sapucahye para a parte oriental de~te. tambem é
certo que não pode ser este Oampo, comprehenLlido no di
tricto dos Paulistas
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Pela minha carta que a este Ouvidor eserevi se vê que
só tratei dos ditos dous Campos porque ambos e tão de fora
da Oapitania de São Paulo, porém ainda que clara e darissi
ma foi a minha decizão, d'ella se querem valer os de Minas
Gemes, para usurparem aquella antio'a Capitania todo o seu
territorio, e a sim o tem conseguido até o tempo prezente;
e se Sua Magestade lhe parecer justo que a Capitania de Mi
llas governe os 'destrictos, que o Conde de Bobadella e Ou
vidor Thomaz Roby tiraram ne ta divizão á de São Paulo, é
cert.o que ao Governador desta lhe não fica couza alguma que
governar, pai que ó dezertos são o terrenos que lhe re .
tam, e será inutil a despeza que Sua Magestade manda fazer
com um Capitão General.

Porém me parece que Sua Magestade com mais fortes
fundamentos que os que tenho referido, cleve mandar que a
divizão se faça na forma, que o Senhor Rey Dom João o 5.°
a tinha determinado Relas Rios Grande e Sapucahy; porque
se os Castelhanos nos fize sem a guerra pelo ertão, é certo
que por São Paulo nos principiariam a ho tilizar como se re
ceia. e só e ta Capitania pode e deve ter mão nos primeiros
ataques do inimigo' e o seu Governador o que é preciso que
previua naquella parte, tudo o que é necessario para e te re
pentino cazo, e o que regule as tropas e tudo o mais per
tencente á guerra daquella fronteira: o que nada disto se po
elerá fazer Dcando o Governador de Minas com os territorios
de que está de posse ao poente de Sapucahy, pois estes são
os qlle tem habitaelores que se podem regular para o caso
sobredito, e só nestes districtos é que se deve restabelecer o
Governo de São Pi1ulo; e o Governador de Minas nào pode
acodir lhe a tempo conveniente, no cazo elll que por e ta parte
se rompa a guerra pela grande distancia em que fica: e como
aos Paulistas, que são proprios e muito para o exercicio mi
litar, lhe tirão a terras que entendem lhe devem pertencer,
nem obedecerão a este Governador pela averção que lhe têem
por estes motivos, nem tambem ao de São Paulo, porque
desgostosos lhe podem dizer que não é seu Governador.

Isto Exmo. Snr., são muitos embaraços e graves, na mi
lhar e mais importante parte do Brazil, onde tudo se accom
moda Calo a vontade do Soberano, e não com a determina
ção de uma Junta.

Sua Magestade foi servido mandar-me governar estes
povos, e ainda que a minha curta Capacidade nào era para



227 -

tanto, devo pôr na sua real prezença o que me parece neste
embaraçado negocio que entendo se deve rezolver, mandando
o mesmo enhor que a divizão se faça pelo Rio Sapucahy; e
que na quota das Minas Geraes e não abata couza alguma
nas cem arrobas, que annualmente tem obrigação de pagar a&
Oomarca da me ma Oapitania; porque quaudo ellas as offe
recerum :lO Oonde das Galvêas, é certo que não possuiam
aquelles di tricto nem I e soa alguma o conhecia; tudo era
inculto e ó o' Pauli tas é que delles tinham alguma noticia.

I;;to é tudo quanto entendo e sei nesta materia, na qual
Sua l\Ia()"e~ta(le mandará o que for ervido, que sempre ha de
er o mais acertauo, e mai con veniente ao seu real serviço.

Deos Guarde a V. Exa. mnito~ auuo. Rio de Janeiro a 31
c1'Outubro de 1765.-·IIlI1l0. e Exmo. Snr. Frauci co Xavier de
Mendonça Furtado.-Oonde da Cunha.
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IX

CORRESPONDENCIA
DO GOVERNADOR DE SÃO PAULO

D. LUIZ ANTONIO DE SOUZA (*).

l-COM O GOVERNO DE LISBOA, 1765-1775.

a) Ao Conde de Oeyras, 1765.
lllma. e E:rma. S?·.-Das Cópia que serão com esta

verá V. Exc.n as novidaeles que ha a respeito elos novos des
cubrimêntos das mina. e a diferenças e coutrover ias que
tem havido, e duram ainda no tempo prezente sobre os limi
tes, que eleve ter a Ca pitania de S. Paulo, com os de minas
Geraes: Eu tenho fallado sobre esta llIateria com muitas
pessoas praticadas elo interior daq uelles Certões e toela me
informào dizendo, que o Rio Sapocahy, hé por onde foram
sempre devididas antiguamente as duas Capitanias, e que só
]lar aquelle limite' hé que fica a e1evizão feita irrualmente para
am bas as parte e ao mesmo tem po, hé tãobelll amai con·
veniente para os iuteresses de Sua l\1a rrestaele, porque do con
trario, e segue e tal' perdendo as quinta de todo o Ouro
que ahe elas minas, que ficão da parte dáquem do ~.apocahy,

que todo se confunde com o outro Ouro do Contrato da
Cem arroba' que os ele mina Geme offerecerão dar todo
os annos ao mesrno Sr. pelo Canele elas Galveyas em 2 de
Iarço de 1731, cujo Contrato foy eguncla vez e tabelerido

para abullil' a Capitação em 3 de Dezembro de 1750, e senelo
deste tempo que principiou o Oontrato das Cem arrobas só
Jllente descubertas as minas Geme eler\endo-se o seu Jemite
pela corrente do Rio Sapocahy, parece que deve pagar o
quinto aparte todo o Ouro que sahe nas outras minas que
e1epoi daqueJle Contrato se e1escubrirão da parte do Sul elo
sobredito Rio Sapocaby que são as mesmas minas que ficão
das suas vertentes para·a banda de S. Paulo, e dentro dos
verdadeiros Iemites que eleve ter esta Capitania.

Eu sobre esta materia escrevo ao Conde ela Cunha Vice
Rey e Capitão General do Estado elo Brazi] e ao Governador

(*) O A.rchivo de 8ão Panlo, que parece er completo na
corresponclencia desta epocha com a Côrte de Li boa, não contem
resposta a nenhuma das cartas aqui registradas. (N. da R.)
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de minas Capitão General Luiz DioITo Lobo da Silva. porém
como e ta que ·tão hé huma tlaque\la que pela ua dificul
dade não póde ter por cá boa acomodação, ante se póde
originar della alguma di cordia que e, frie a boa União, que
hé tão nece aria ao serviço de Sua l\lage tade no tem]lo
pre ente, COnfOJ'llle as Suas Reaes Ordes, enl muis COI1\' e
niente que V. Exa. veja se póde de edir por sy e'te ponto,
re olvendo COliJO lhe parecer quae devem ser os lemite e
as divisões por onde nos havemos de Governar para sabermo
por que parte e deviclem a duas Capitania. Deu Guarde
a V. Exa.-Villa de Santo, ]6 de etembro de 1765 etc.
etc.-D. Luix Antonio ele O/l"a.

(Acompanham copias elo documentos n '. V, 2 (p. 9 r)
e V 1 a (p. 85),

b) Ao Conde de Oeyra', 1765.

IUllto. e EXlIlo. nJ'.-Pelas Copias das Cartas a \.
Exa. e crevi na data de quinze de Setembro e pelas que
escrevi ao Conde da unha em vinte oito de Ago to. cinco
de Oli tu bro e tlé. ele Novel1l bro elo anno ele 1766 e papei
a ella' juntos que vão marcado C. '.: 1, 2, 3 4, 6. 6, ~

(IX. 1 a; IX, 2 c; 2 d, 2 e; 11J 31 áJ, 50)' VIII, erá
V. Exu. informado do que tenho e cripto da duvida que ba
sobre as demal'l;,tções desta Capit'1nia de ão Pnulo com a
de Minas Geraes, cuja decizão que o Conde de Cunha Vice
Rey deste E tado não querendo tomar sobre o elI arLitrio a
remeteo a rezolução de S. Magestatle que Deos G-uarde.

Agora direi a V. Exa. o que depois desse temI o tenho
alcançado entre as confuza noticias que ha ne ta Capitania
dos Sllces o pas ado, e a grande falencia de papei com que
nesta secretaria e acha interrompida a erie do anno, e a
despozição do negocio.

Para mayor clareza ordenei o mappa que vai lllarrado
-D-(*) o qual e tá graduado e di po to com a mayor exac-

(*) O mappa con ervado no Arcl1i,o Miliwr reproduzido
neste volnme tem na margem a !lUlU ra('ão inilicada ne te docu
mento e portanto parece er o proprio original que n te caso foi
devolvido de Lisboa. para o Rio de Janeiro. Por ob equi elo Ministro
ela Guerra, General B mal' 1 'Vasque, o Govel'~o de ,P;n1.lo pouue
obter copia deste e de muito oub'o lUappas mteressantes qne se
acham no Archivo Militar. (N. da R.)
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tidão e certeza entre os que tbé acrora e tem feito de ta Ca
pitania; neJ1e egui as ob ervaçõe de Colull1bina, e do Parire
Capaci, e tudo o que nelle digo bé depois de bem examinados
todos os logares e emendados o erro pela. prova mais
authentica e enformações mai exacta da testeulunha o u
lare, que virão e vadiarão o Certoen rle que se trata: nelle
poderá V. Exa. ver COIll toda a evidencia o natural cnrr,o do
Rios, a Cituação das Povoações, as suas distancias a direcção
da picada, o rumo das SeITas, e a diff.erentes alteraçoen
que em diver o temIa tem havido a re peito da demarca
ções de ta Capitania, com que pouco a POUc.o lhe foram ga
nhando tacto o Certão que lhe tocava, e que devia correspon
der a testada da sua Costa como empre e praticou e e
está observando em todas a o'!tras Capitania. de te Brazil.

No dito Map! a vay marcado o rumo que corre ponde a
co ta do mal' e deve servir de governo a 'ua demarcação
porque hé tirado em Unha recta pela villa de UIJatuba aonde
cbega a jurisdição de ta Capitania, e vay pa ar pela Fre
guezias de Baependi e Joruoca, junto do llIorro de Cacballlbú,
que bé a antiga divizão da Capitania que a Call1ara da Villa
de GU:lratinguetá instetuhio quando foi Cl' ar a Camara do
Rio das Mortes no anuo de 1714, de que se fez termo pondo
hUIll marco com letreiro naqllelle Citio como con ta do docu
mento que vay marcétdo-E-(I, 2).

Depois disto houve tanta alteraçoens t'Jue para melhor
intelligencias delias 1I1e bé precizo entrar pela antiguidade e
referir a V. Exa:-Que de cuhertas estas America e di"idi
das em Capitanias forão dadas a fidalgo para a- poyoarem;
mas faltando a justiça e crescendo a iniquidade pareceo a pro
videncia do Snl'. Rey Dom João 3.0 in tituir hum Vice Rey
e Capitão General de todo o EstaJo na cidade da Bahia e foi
o primeiro Tbome de Souza pelo~ aono de 1549' este erigia
eUl ViJla em 1553 a Povoação de Santo André da Borda do
Campo, que hé hoje a Cídade de S. Paulo, fazendo Guarda
M6r e Regente della a João Ramalho por provimento seu.

Continuarão os Vice-Reys na cidade da Babia e ne ta
Capitania os Guardas mores, ou Capitaens 1110re Regente
atbé os annos de 1598 em que veyo governar o Estado do
Brazil Dom Francisco de Souza, setimo Vice-Rey do dito Es
tado o qual fez Capitão m6r Regente da Cidade de S. Paulo
a Diogo Areas de Aguirre por Provizão sua de 29 de Outu
bro do dito anno, e no seguinte de 1599 passou á dita Ci-
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dade de S. Paulo e fez huma entrada ao Certão descubrindo
na Serra do Jaraguá e Serra de IlJara oyalJa a ~bnas do
Ouro, que derão o titulo a sua Caza, r, quaes Minas e tão
hoje quaze extinctas e não são as de que se trata.

Continuarão os Vice-Reys da Bahia e seus 8ucce sores
elll pa sal' os Provimento do Capitaen mores Regentes da
Capitania de São Vicente e S. Paulo, os quaes exercitavão
huma ampla juri. dição em todos os Povos e em toda~ a ter
ras thé aquelle tem] o de cubertas e e comprehelldiào entre
a co ta do mar e os lemite do Rio grande ou Paraná em
toda a exten ão da ua Corrente.

A sim se governou e ta Capitania athé os anilOS de
1690 em que os Paulistas, com o de ignio de cativarem o
gentios· de que se servião como e:'cravo . pa arão o dito Rio
grande,ou Paraná, penetrando o Certãi que havia da outra
parté, entre estes Carlos Pedrozo da . ilveira e BarLhoJOlneu
Bueno de Siqueira, amuos Paulista. de cubrirão as primeira
amostras de Ouro de que relUeto cinco oitava a Sebastião
de Castro Caldas encarregado interinamente do Governo do
Rio de Janeiro, sobre que e creveu . Mage tade huma carta
em 16 de Dezembro de 1695 aprovando o que, tinha onle
nado obre o de cubrilllento de ta nova Mina, e se 010 tra
Lia dita carta erem esta chamaLla -Cataquaze .

Por falescimento do Governador do Rio de Janeiro An
tonio Paes de aude lhe ucedeu Artur de ,í. e Meneze. a
quem chegaram carta de S. Ma~e taLle de 17 de Dezembro
de 1696 e 27 le Janeiro de 1697 para sahir para a Capi
tanias do Sul (isto hé S. Vicente e S. Paulo) por conta da
novas Minas ele cuberta com sei cento mil réi de njuda de
cu ta, além elo eu oldo de Governador do Rio de Janeiro.
Em 169 se achava em S. Paulo aon le criou o~ primeiro
Terços da Ordenança que S. l\lagestade lhe aprovou em càrta
de 30 de Outubro do me mo anno e pa anelo a Illilla~ Ge
raes nellas rezidio athé o anno de 1702. em que lhe veyo por
successor para o Rio de Janeiro Dom Alvaro da Silveira ae
Albuquerque.

Seguio- e no Governo do Rio de Janeiro em 170J D.
Fernando Martins Ma carenha , e tanto e te como o antece
dente não passarão á Capitfl.nia de S. Paulo. o anno de
1709 sucedeo no Governo da Capitnnia do Rio de Janeiro
Antonio de Albuquerque Coelho de Carvallio, e estando neste
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Governo por huma Ordem de 22 de Ago to de 1709 foi
mandado passar a Minas Gemes para socegar os tomulto
que lá havia entre Paulistas e Amboába , e no anno erruinte
por outra Ordem foi creado Governador e Capitão General de
S. Panlo, e este hé o primeiro Governador proprio que teve
e ta Capitania, e que tomou po se nh vil1a ue São Paulo ao
16 dias do mez de Junho do anno de 1710, como con, ta do
auto de posse, tirado do Livro da Camara, que e j un ta e
vay marcado F- -1. (*)

O segundo Governador foy Dom Braz Balthazar da il
veira que veyo do Reyno no anno de 1713, e pa ou a 10

vernar Minas Geraes, depois de tomar posse em São Paulo
(q ue havia erigido em cidade seu Antecessor); consta do
auto de posse feito em as Cazas da Cam ara ao 31 dias do
mez de Agosto do sobredito anno de 1713, como se vê do
dOClllllento que vay marcado F-§-2.

O 3.° foy o Conde de Assumar Dom Pedro de Almeida
que tomou posse em S. Paulo aos 14 elias do 11Iez de etem
bro ele 1717 e passou imlllediatamente a governar as 'fina
aonde rezidio athé o anno de 1722, que lhe fo)' suce Sal';
consta do documento (jue vay marcado F- -3.

Neste tempo como o recurso hera elificultozo fo)' Sua
Mage tade servido separar o dous Governo, veyo para ão
Paulo Rodrigo Cezar ele Meneze, e tomou po e ne ta Ci
dade aos 5 dias do mez de 3etelll bro ele 1721 como con ta
do documento que vay marcado F- --1-. e foi para Mina
Gentes D. Lourenço de Almeida a ignalando ua l\Iage tade
a devizão entre hum, e outro Governo por Alvará de 2 de
Dezembro ue 1720 que se acha junto ao me mo auto de
posse acima referido, pelos me mos confin da OUlllara de .
Pau lo com a do Rio da 'lorte, isto he pelo Cacham bú elll
que se demarcou) anno de 1714. Foi Rodrigo Cezar de Me
nezes o primeiro que asistio na Cidade de São Paulo, e no
seu tempo, e por sua industria se descubrirão as Minas elo
Ouyabá, e de Goyazes.

Sucedeo-Ihe Antonio da Silva Oaldeira, que tomou posse
em S. Paulo aos quinze dias do mez ele Agosto do anno de
1727, como consta dos documentos referiuos, a este capitula-

(*) Este e outros autos de posse dos Governadores, que vem
no original debaixo da lettra F, não são aqui reproduzidos. (N. da R.)
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rão os Paulistas e requererão a S. Magestade General Fidalgo
-F-§-5.

Foi-lhe dado o Conde de Sarzedas Antonio Luiz que
tomou pos e em S. Paulo aos 15 dias do mez de Agosto de
1732, como consta elo documento que vay marcado F-§-6,
e passando as ,Minas de Goyazes Já falleceu,

Por morte do Conde ele Sarzedas foy a S. Paulo Go
me Freire de Andradü Governador que então hera do Rio
de Janeiro, e aprezentando hum Alvará de successão porque
S. Magestade lhe fazia mercê do dito Governador, tomou posse
em S. Paulo no 1.° de Dezembro de 1737 como consta do
documento que vay marcado F-§-7) e logo passou a Minas
Geraes.

Neste meyo tempo veyo Governar São Paulo D. Luiz
Mascarenhas que tomou IJosse do Governo em 12 de Feve
reiro de 1739, como consta do documento que vay marcado
F- -8.

Porénl elas conta. que deo Gomes Freire de An<1J'ada
rezultarão as divizões dos Governo ele Cuyabá e Goyazes,
indo para o Cuyabá Dom Antonio Rolim de Moura, e para
Goyazes o Conde elos Arcos, dividindo-se estas duas jurisdi
çõe da Capitania ele São Paulo, ficando nella suprimido o
Governo, con ta da carta de . Maaestade escripta a 17 de
Mayo de 1748 que vay marcada-G-(IlI. 24) e unido ao
Governo do Rio de Janeiro, em que se conservou emthé o
prezente tempo em que S. Magestade foy servido tornalo a
desánexar.

Durante as diversidades destes Governos teve a Capi
tania de S. Paulo com a ele minas Geraes as differentes de
marcações seguinte : A primeira e melhor demarcação que
houve entre as sua Capitanias e a que existiu empre em
quanto farão amba's governadas pelo me mo Generaes que
vinhão tomar posse em 8. Paulo, e dahy passavão a Gover
nal' as Minas, foy a demarcação do Rio Grande, porque e te
principiando a correr quaze do na cente ao Poente vay do
brando e f:J.Zendo hum circulo para o Sul atbé que se vay
meter no Rio da Prata, e está hé a verdadeira demarcação
que existio antigamente e que ainda hoje divide e ta Capita
nia da de Goyaze) e hé a meta mais clara, amai. propria,
e menos equivoca que pode haver.
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No tempo do Governo de Dom Bras Balthalíar da Sil
veira foy a Camara de Guaratinguetá, crear a do Rio das
Mortes, e dividirão as jurisdições pejo morro do Caxambú que
está na freguezia de Baypendy onde puzerão marco com le
treiro que dizia :-TERMO DA VILLA DE SANTO ANTONIO DE
GUARATINGUETÁ-t1Jdo consta do auto que se fez. e se acha
no livro da Camara da mesma vill·a aos ] 7 dias do mez de
Setembro do anno de 1714, cuja copia remetto e vay mar
cada-E. (I, 2.) Passados alguns annos vierão os moradores
da Comarca do Rio das Mortes quebrar violentamente aquelle
marco, correrão com os Paulistas; e farão pôr outro marco
no alto da Serra da Mantiqueira. Veyo a governar S. Paulo
Antonio da Silva Caldeira e repre entando a S. Magestade
esta injustiça foi o mesmo Senhor servido malldar se demar
casse outra vez pelo lTIOITO do CaxalUbú pela demarcação an
tiga. Oonsta da Ordem de S. Magestade passada a 23 de
Fevereiro de 1731 que se junta e vay marcada-R. (I, 4,)
Pass.ados alguns annos e descobertas as Millas do Arrayal de
Santo Antonio do Rio Verde, mandou meu antece Sal' Dom
Luiz Mascarenhas por Guarda mar das Oampanhas do Rio
Verde a Bartholonleu Correa Bueno, e tanto que o soube o
Ouvidor do Rio das Mortes José Antonio Callatlo veyo com
os officiaes ela Oamara da villa de S. João de El-Rey e com
muito Povo e conerão com o dito Guarela mór e atieantarão
a sua posse tomando para i aquelles de cubertos elo Anayal
de Santo Antonio, formanelo a sua divizão pelo Rio Sapocahy;
tudo consta de huns autos, e documentos que existem no car
torio desta Provedoria de S. Paulo e do acto de posse que
nelle se acha tomada pelo dito Ouvidor do Rio das Mortes,
e officiaes la Oamara da villa de S. João de El-Rey aos 25
dias do mez <1e Fevereiro do anno 17-:1:3 de que se junta a
copia e vay marcada I-§ 1 (II, 1.)

. O mesmo consta de outro auto de ractificação de posse
que o mesmo Doutor Ouvidor e Oorregedor da Oomarca elo
Rio das Mortes e sobreditos officiaes da Oamara da villa de
S. João ele EI-Rey, em que elizem tomavãu tãobern posse do
Arrayal ele Santa Catharina, e athé o alto da Serra da Man
tiqueira que ainda _fica muito mais aelian te. e foi feito em 28
de Fevereiro elo sobreclito anno ele 1743, ele que tãobem vay
junta a cópia e marcacla-I-§-2 (II, 2.) .

No mesmo anno descubrinclo-se o Anayal ele S. Gon
çalo, tomarão tãobem novamente posse delle o JIlesmo Doutor
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Ouvidor e Corregedor do Rio elas mortes, e officiaes 'da Ca
mara ela Villa de S. João de EI-Rev. em que dizem tomavão
tãobem po se r1aquelle descoberto emthé a Serra ela Manti
queira. Con ta do terceiro auto de ratificação feita a 2 de
lar o do sobredito anno de 1743. cuja cópia vai marcada
I- -3 (11, 3.)

ltimamente a -! de Março do dito anno de 1U3 to
marão tãobem po e no Rio apocahy, e até o alto da erra
ela ~lantiqueira, dizendo que toma\'ão aquelle rio que fica de
outra banda daquella Serra muito mai adiante, reforçando, e
ratificando-o e para que nunca mais viesse em duvida ser a
ua po se por aquella parte da SeITa da l\Iautiqueira, e Rio

Sapocahy' con ta do quarto auto de pos e feito em o sobre
dito dia, e anilO, 4 de Março de 1743, cuja copia vay mar
cada-I-§-4 (II, 4.)

Dando conta obre ~sta materia a b. Magestade o go
vernador e Capitão General do Rio ele Janeiro. Gomes Freire
de Andrada, foi o me mo Senhor ervido rezolver que a dita
dellulrcação fos c e tavel, e firme, e fo se tida pelo alto da
Serra da Man tiq ueira, ficando a parte de lVIiuas toda a terra
que fica daq uella parte do Rio apuca1Jy, e' comprehendendo
o Arrayaes do Rio verde' con ta da Provi ão pa saela pelo
Con elho U1trallJarino eU! 30 de Abril de 1U7 e yay mar
cada a sua copia-L (11 .)

Depois di to de cu brindo-se mai alem do Rio apocahy
a Mina do arrayal de anta Auna em o anno de 1746,
mandou o meu Antece .01' Dom Luiz de Ma carenha tomar
po e della e foy a Camara ria villa de anta-Àllna de l\1ogy
da Cruzes com o ~uarda-l1Jór Regente FrancLco Martins
Lustoza para etreito. e tomarão a dita po e, como con~ta do
auto que se fez em 30 ele Outubro do sobredito anno de
] 7-*6' cuja copia se junta e vay marcaua-l\I- -1 (III, 6.)

A !11eSma posse foi ratificada no outro (lia no Barranco
do Rio Sapocahy da parte elaquem que fica para a banda de
S. Paulo, e consta do seguudo auto ele ratificação de pos e
que se tomou a 31 de Outubro do dito anno de 1746, cuja
copia vay 1I1arcada-M-S--2 (III, -.)

A elita posse con ervarão no anno seguinte e consta de
hum termo que se acha lançado a folhas doze verso do Li
vro da Camara de Mogy das Cruzes feito a 2 de Janeiro de
1747 e vay marcado-M-§-3 (111 8.)
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o mesmo consta de outro termo de Veriança a folhas
treze do mesmo livro feito a 1 de Fevereiro de obredito
anno de 1747. que vaj' marcado-M-S-4 (III, 9.)

Oonsta mai de outro termo a folhas quarenta e oito
verso ratificar a sua 10 e o mesmo Sencldo de 1\IoO'y da
Cruze por terem noticia que da villa de . João de El-Rey,
querião vil' com força lançaI-o fora como ji em outro tempo
quizerãu e não puúerão cou eO'uir; foi feito o dito termo a
22 de Julho do obredito anno de 174, e vay marcado
M-, - 5 (III, 10.)

Consta mai de outro termo de Veriança a folhas cill
coenta e hum do sobredito Livro passado a 13 dé Julho
de 1748, na Caza ela Intendencia do elito Arrayal de Santa
Anna, em que ratificarão a lO se tomada pelo Senado da
Oamara de l\1ogy das Cruzes em que requereu o Procnrador
elo Conselho se mandasselll por editaes para se fazer correi
ção geral e que se nomea e Almotassel; vay llIarcado-l\1-
-6-§- 7 (III, 11 e 12.)

Consta mais do mesmo Livro haver hum termo lançado
a folhas cincoenta e duas v rso de como se fez correição
geral no dia 16 de JulllO de 173 ; vay l11arcado-M
(III, 13.)

Consta mais do llleSll10 Livro folhas cincoenta e tre er
feito ~elo Povo hum requerilllento no me mo dia 15 de Julho
de 173 nas Cazas da Intendencia do de cuberto do dito a
pocahy que por ser muito di tante da Villa ue i\1ogy IhH hera
precizo Escrivão clactivo para poder aprovar te tamentos, e
nomearão Antonio José da Roza; vay marcado-l\1--9
(III 14.)

Consta mais cio mesmo Livro a folhas cinroenta e tres
hum termo feito aos 1G dias do mez de Julho cio mesmo
anno que nas Oazas cla Intenúencia úa elito De cuberto se
nlandou IJa sal' Provimento de E crivão a Antonio Jo é ela
Roza para em cazo de necessidade approvar testamento ; vay
marcado-l\1-- '-lO (III, 15.)

Oonsta mais do Livro do Foral ela sobredita villa de
MooJ elas Cruzes, se acha a folhas \'inte e uma hUlll auto ele
ratificação de posse aos 13 dias do mez de Julho do sobre
elito anno ele 1748, em que os Officiaes da Camara da dita
Villa, e o Juiz Ordinario Manoel Roiz ela Ounha ratificarão a
posse elaquelle novo Descuberto na prezença do Povo e do
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Guarda mór Regente Francisco Martins Lustoza, em que
cou ta ficar servindo ele lemite da Villa de Santa Anna de
Mogi elas Cruzes este novo AlTayal de Santa Anna do Sapo
cahy, a que elerão o mesmo nome, como se vê do mesmo
auto que vay marcado-M-§-11 (III, 16.)

Consta mais do Livro do Registros a folhas cincoenta
estar Regi trada a Provizão do Intendente das Mina do Sa
pocaby, que meu Antece SOl' o Governador e Capitão General
Dom Luiz de l\lascarenha mandou pa sar a Virissimo João
de Carvalho dada na Praça de anto a 17 de Julho de 1746,
e \'ay marcada-l\I- -]2 (III 17.)

Con ta mais do LiHo ele Recri tI'O a folhas cincoeuta e
huma e tal' Regi tI'ada a Provizão do Escrivão da Intenden
cia das sobreditas Minas do Sapocahy, pas ada pelo sobredito
meu Antece 01' o Governador e Capitão General Dom Luiz
Mascarenhas a Manoel Lourenço Barboza. e a ignada na Praça
de Santo a 17 de Julho de 17-:1:6, e vay marcada- f- -13
(III; 1 .)

Consta mais que os mOl'adore daf]uelle Arrayal pagarão
sempre o dizimos ao Dizimeiro de l\logy da Cruze por
certidão da Camara que junto e offerece, marcada-M-~-14
(111, 19.)

()on ta mais que o Intendente Verissimo João de Car
valho cobrou naquella liDa cio apocahy a Capitação, a
qual levou a Cidade de . Paulo l\lanoel Roiz da Cunha. a
entregar ao Doutor Onvidor Domingos Luiz da Rocha, e por
sna ordem se eutrecrou ao Thezoureiro Anrlré Alz. de Crasto;
prova- e com a certidão 1I1arcada-M- --15 (III, 20.)

Con ta mai que Auzentando- e meu Antece ar Dom
Luiz Ma carenhas para o Reyno. e ficando e ta Capitania
ujeita ao Rio de Janeiro, viera o Doutor Ouvidor do Rio

da 10rtes Thomaz Ruh) de Barro e contra a vontade do
Povo pa ou o Rio, e tomou po e dellas por Ordem que
di e ter do Governador e Capitão (feneral do Rio de Janeiro
Gomes Freire de Andrada' prova- e com a certidão-M- -16
(III, 21.)

Consta mais que na dita Minas de ,anta-Anna o
IIlmo. Di po de S. Paulo Dom Bernardo Roiz Noo'ueira pro
veo de Vigario em Santa Annfl ao Padre Lino E teves em
primeiro lugar, e em egundo para o Ouro fino o Padre
João Rabello, e em terceiro ao Padre FI'. Manoel Roiz Reli-
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giozo de N. Sra. elo Carmo para a sobreelita -Igreja' consta
de outra certidão marcada-M-§-17 (III, 22.)

Consta mais que por ordem de meu Antecessor o Go
vernador e Capitão General Dom Luiz Mascarenhas fora abrir
os primeiros sucavões naquellas Minas Verissimo João de
Carvalho que tomou juramento na cidade de S. Paulo pe
rante o Doutor Ouvidor daquelle tempo Domiugos Luiz da
Rocha e se prova da certidão-·l\1-§-18 (ln, 23.)

Consta mais que mandando S. Magestade recolher ao
meu Antecessor para o Reyno, o Govemador e Capitão Ge
neral Dom Luiz Mascarenhas e dividir da Capitania de S.
Paulo as duas Capitanias de Goyaz e Cuyabá foi o mesmo
Senhor servido declarar=Que a Capitania de S. Paulo até
o Rio Grande=, com adjacentes ató os confins dos Governos
de Minas Geraes, do Rio de Janeiro. e da Ilha de Santa Ca
tharina ficassem administrados pelo governador de Santos que
seria subordinado ao do Rio de Janeiro ela mesma sorte que
o são os Governadores da costa até a Oolonia, o que tudo
se lê da carta do Secretario de Estado o Excellentissimo Ma
noel Antonio de Azevedo, e escripta ao meu Antecessor Dom
Luiz Mascarenhas na data de 17 (le Mayo de 1748, cuja co
pia vay marcada-G (III, 24.)

Outro sim consta da Provizão de S. Magestade pelo
seu OonselLo Ultramarino ao Governador e Capitão General
do Rio le Janeiro na data de 9 de Muyo de 174 ser ser
vido-Que as dua.s comarcas de S. Paulo e Paranaguá de
pendão do seu .Governo da mesma forma que estavão antes
que se creasse o Governo de S. Paulo, e que os confins delle
sejão pela parte do Norte, por onde hoje partem os xover
nos dessa mesma Capitania do Rio de Janeiro, e de S. Paulo,
e no enterior do certão-Pelo Rio Grande e pelo Rio Sa
pocahy-, ou por onde parecer ao dito Governador; consta
da Provizão que vay marcada-N (III, 25.)

Consta mais qne mandando o Governador e Capitão
General do Rio ele Janeiro Gomes Freire de Andrada fazer
divizão dos sobreditos dous Governos pelo Doutor Ouvidor
do rio das Mortes Thomaz Ruby de Barros, lhe ordena que
fosse ao alto da Serra da Mantiqueira onde acharia hum
marco como ponto da conhecida demarcação da antio'a Capi
tania de S. Paulo, e que tirando hUllla linha pelo cume da
mesma Serra, seguindo-a toda até topar com a Serra de Mo
giguaçú, e o rumo que pelo agulhão se achase, o fizesse ex-
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pressar no termo da demarcação, e que seguindo a Serra de
Mugiguaçú, ficase o cume desta servindo de divisão do dous
Governos athé topar no Rio Grande' consta da copia da Or
dem que vay marcada-O- -1 (III, 27.)

Consta mai que em virtude da dita Ordem indo a fa
zer a demarcaçào o Doutor Ouvidor Thomaz Ruby de Barro
não chegou ao alto da "'erra da }Iantiqueira mai foi logo
direito ao Arrayal de Santa Anna do Hapocahy que dista da
referiela Serra mais de vinte locroa e ahy pela estimativa das
pe. oas que se lhe offerecerão para louvado da obreclita De
marcação a fez na forma seguinte:-Que pelo alto da Serra
da Mantiqueira em qué se achava o marco se tiraria huma
linha pelo cume da mesma serra em direitma ao Morro cha
mado elo Lopo, que hé braço da mesma Serra da Mantiqup,ira,
o qual morro fica entre S. Paulo e este di tricto Sapocahy, e
seguindo a mesnUt Serra, e o eu rumo passando 'fogiguaçu,
Rio Pardo, Sapocahy (este hé outro rio do mesmo nome, como
se vê no Mappa) athé chegar ao Rio grande acompanharia a
dita linba por bum lado :l estrada que vay de S. Paulo para
Goyaze , ficando por este modo regulada a divizão, e que no
camillbo, ou picada que vay deste continente pelo morro do
Lopo para a cidade de S. Paulo e puze se hum marco de
pedra com letreiro dizendo :-Divizão de ta Capitania e Go
verno de S. Paulo-, como tudo mais largamente con ta
do auto de divi. ão feito a 19 de etembro de 174:9 ele que
vay copia marcada·-O- -2. (III, 27).

De todo o referido se mo tra evidentemente e em con
trover ia a vista do 'fappa que se junta a grandi sima u ur
pação de terras que se tem feito a e ta Capitania de . Paulo
e que bavendo de Exi tir a me ma demarcação ficarião per
tencendo ao Destricto de Mina a Freguezia de 10giguaçú,
'Mogimirim, Itajubá, e Jaguary, que ficão dentro da Linha
amarella devidente, que e vê no Mappa, cuja Freguezia . ão
admiui traclas e regida pela juri dicção da Capitania de S.
Paulo, como hé verdade abida, e e prova do documentos
que vão marcados P-~ -1, 2, 3, -±, Q. R. S. T. V. X. Y. Z.
- (IV, 7, 1 4, 6, 5,. TTIl 1,. IV, 2,. YIl 4,. Y"II, 5,. ITT
3,. VII, 3· VII, 2).

As ditas Freguezias e deixarão a Capitania de :-:l. Paulo
tal'.Tez porque nellas não. e conciclerarão Minas, e e bem re
pararmos nas diferentes alterações que tem tido e tes lemi
tes, parece que a sua demarcação não se governa pelos Rios,
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nem pelos montes, mas só se encaminbão pelos novos Des
cubertos, ou pelos Oitios onde se presume que ha ouro, e ti
tudo dá fundamento a Serra da Mantiqueira, porflue como por
toda a parte ha morros, e ha montes, e deU'as de um morro
logo se segue outro, e todos cubertos de illlmensas matas,
que hê impossivel distinguilos, em qualquer parte que apareça
hum DescuLerto de OIUO) lá se hade verificar que ali chega
a Serra da Mantiqueira e nunca a Capitania de S. Paulo 'a
berá a divizão que lhe pertence.

. Tenho exposto a V. Exa. o que alcanço nesta materia,
sobre a qual V. Exa. com o seu costumado juizo e claris imo
entendimento com que distingue. todas as couzas resolverá
aquillo que for mais do aggrado de S. Magestade e do . er
viço do mesmo Senhor que Deus Guarde e a V. Exa. como
desejo.-Paulo, ]9 de Dezembro de 1766.-Luix, Antonio de
Souxa.

Acompanha a seguinte 1'e!ação :

LETRA A

Demarcações que tem havido entre a Capitania de S
Paulo e a de Minas Geraes.

1

A Primeira, e antiga demarcação que teve a Oapitania
de S. Paulo foy a do Rio granele ou Paraná athe o anno
1690, em que o passaram os Paulistas e descobrirão os Oa
taguazes.

2

A Segunda foy pelo morro do Oachambú quando a Ga
mara ele Guaratinguetá foi criar a do Rio das Mortes dividin
do-se por aquelle Oitio no anno de ]714.

3

A Terceira, quando os morãdores quebrarão o marco e
farão pôr no alto da Serra da l\1l:mtiqueira, onde principiou
toda a dezordem.
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4

A Quarta, mandando S. Magestade restituir outravez a
demarcação ao Morro do Cacham bú no anno de 1731.

5

A Quinta, quando o Ouvidor do Rio das Mortes, Ca
mara e Povo da Villa de S. João de EI-RflY veyo tomar posse
da campanha do Rio Verde accrescentando-a successivamente
athe a Serra da Mantiqueira, e depois thé o Rio ,Sapocahy
que fica muito mais alem no anno de 1743.

6

A sexta foi a que se fez pelo Morro do Lopo, Serra do
Mogiguaçú, e Caminho ele Goyazes como se pode ver pelo
Mappa onde vay marcado com linha de tinta amarella, e foi
feito em 1749 e existe ao prezente.

E mais o docum('jntos acima citados e depois com a
designação Y:

ntnlO. e Exmo. Sn1·. De tudo o referido virá V. Eta.
no perfeito coul1ecimento das diferentes demarcações que se
tem elado ao continente desta Capitania de S. Paulo, e que as
alterações que tem havido farão sempre inovadas por parte
da jurisdição de Minas Geraes, com o motivo dos novo des
cnbertos do Ouro, que em diferentes annos farão aparecendo,
facilitando estas ocaziõens as auzencias dos proprios Generaes
que devião defendela: O que eXIJonho a V. Exa. porque sendo
S. Mag." que Deos Guarde mandar restituir esta Capitania ao
seu antigo estado, o me 1110 SÜ.1'. pos a determinar se ha de
E.er-Ibe sinalada a sua demarcação antiga do Rio grande ou
Paranan, por donde foi a sua primeira devizão, ou se ha de
ser outra das que ao depois se lhe seguirão pelo tempo adiante.
D.S Guarde a V. Exa. S. Paulo 19 de Dezembro de 1766.
- úuix Antonio de SoU'xa.
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c-Ao CONDE DE ÜEYRAS, 1768.

lUmo. e Exmo. Sm'. Finalmente para que de huma vez
possão cessar todas estas questões, que nascem da falta ele
demarc,ação desta Capitania, exporei a V, Ex. o meu sentir a
este respeito, discorrendo pelas noticias que tenho alcançado)
do muito que tenho lidado sobre este ponto.

Primeiramente a divizão desta Capitania, a principiaria
eu da Villa de Santos, discorrendo para o Norte até o cabo
de Cayrusú, que fica além da Villa de Ubatuba, deixando de
fóra para o Rio de Janeiro todas as terras que ficão da ou
tra parte, como são as Villas de Paraty, e Ilha Grande, que
pertencem a esta Capitania pela divizão que S. Magestade
fez no tem po que mandou para ella o seu primeiro Gover
nador proprio Rodrigo Cezar ue Menezes, assignalando-lhe
para o seu Governo a dita villa pero Alvará ele 2 ele De
zembro de 1720, porquanto a referida vilJa, e a Ilha grande
ficão mais proprias para o Rio de Janeiro por lhe ser menos
deficultozo o recurso, podendo navegar por dentro da grande
Enseada até a Sapitiba, de onde vão com muita facilidade a
aquella capital, e pelo contrario com deficulelaele podem vir a
esta pelo que lhes he dificil dobrarem o cabo, o que não po
dem fazer em muitas ocaziões sem ser em emuarcações gran
des, por cuja cauza requererão os da villa de Paraty, qUH
pudessem seguir os seus pleitos civeis no Rio de Janeiro, o
que lhe foi concedido pela Provizão de 16 de Janeiro de
1726, como tãobem o ficarem sugeitos a aquelJa capital' po
rém sempre os dizimos ficarão se rematando por esta Pro
vedoria.

Subindo o cabo do Cayrussú, e passando a serra ela
Mantiqueira temos as elivisões entre esta Capitania, e a de
Minas Geraes, que a V. Ex: expuz o anno preteri to, sendo a
primeira, e melhor de todas a que se expoem huma carta de
10 de Janeiro ele 1747, que vay junta a mesma conta mar
cada com a letra-Z-em a qual se louva a demarcação que
divide esta Capitania pela cachoeira grande, Boa Vista, até
o Rio grande; estreitando-se mais esta divizão pode ser pelo
Rio Verde; e estreitando-a inda mais pelo Rio Sapocahy, do
do qual não pode passar sem que se sigão os prejuizos, que
a V. Ex. tenho apontado em a sobredita conta, e seus docu
mentos.

Pela parte que confina com Goyaz he muito boa divi
zão o Rio grande,
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Porém tanto que o dito Rio deixa a Fronteira de Goyaz
deve pertencer a S. Paulo todo o certão que fica do Rio
Pardo para bayxo aberto sem limites até o Rio da Prata,
para que se e tenda esta Capitania tudo quanto puder para
aquella parte sem a dificuldade de encontrar nas J uri dições
Ecclesia ticas as duvidas que certamente ha de encontrar se
não houver esta declaração, porque se se houverem de esta
beleceI' Parochos para os Gentio~ destes certões, dirá o Bispo
do Rio de Janeiro, que tudo o que passa além do Paraná
pertence a Goyaz, e por consequencia a elle, e exahy temos
infinitas duvidas, e demoras.

Enquanto aos certões do Sul da Serra do Mar para
cima deve servir-lhe de diviza o Rio das Pelotas, pelos moti
vos que já em outras contas ponderei a V. Ex., de que só
ne te Itio pelas sua escanbroza Ribanceyras, e rapida cor
rente, e pode fazer barreira aos Indios de Missões, porque
passado elle são campanhas abertas, e continuadas té as mes
mas lis õe, cuja campanha de nenhuma sorte podem vir
defender o de Viamão, tanto porque lhes fica muito longe,
como porque se lhe podem meter facilmente em meyo os
dito Inclio, e cortarem toda a comonicação que ha de S.
Paulo para aquelle continente de cima da serra.

Pelo que toca a divizão da Serra do Mar para bayxo
pela parte da marinha, pode e tender-se a sua jurisdição té
o Rio Tibagy; tanto no secular como no Ecclesiastico. pelo
motivo de lhes ficar o recurso mai facil para a villa de
Parnao'uá, e daquella a esta cidade, aonde podem vir por
terra ou em canoinhas seguindo a co ta, e as voltas dos
Rios, que parece já di poz a natureza a esse fim, e pelo
contrario lhes fica penozissimo recorrerem ao Rio de Janeiro,
aonde não podem ir senão embarcando- e para Santa Catha
rina, e ally esperarem occazião ele embarcações grandes para
poderem fazer a dificultoza viagem do mar errosso, que ha da
dita Ilha ao Rio de Janeiro, ele que rezulta, sugeitarem- e
aquelles Povos antes a padecer tudo, do que fazerem huma
viagem destas, para que não tem meyos.

Isto he o que eu alcanço a re peito da demarcação,
que eu fizera desta Capitania, e a ponho na prezença de V.
Ex., para que, parecendo-lhe, mande examinar, o meu voto, e
rezolva nesta materia o que fôr servido. Deos Guarde a , .
Ex. São Paulo 3 de Mayo de 1768.-Luix, Antonio de ou-:.a.
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d-Ao MARQUEZ DE POMBAL, 1772.

Dlmo e Exmo. Sn?·. Quando vim para este Governo foi
S. Mage. servido restabelecer est:l Capitania ao seo antigo
estado e jurisdição que antecedentemente tinha havido nella,
e foi ordenado ao Exmo. Conde da Cunha Vice Rey do Es
tado regulasse os Lemites de ta jurisdição. Mas porque falta
vão a este a 'sumpto as clarezas e noticias nece uria deter
minou o me mo Sr. Canrle da Cunha que sobre o ponto das
demarcaçoens se não inovasse couza alguma até dar conta a
S. l\Iage. e obter sobre e ta materia a sua Real Re olnção re
comendando me ao mesmo tempo que todas as clarezas que
podesse adquirir em S. Paulo as ajuntasse e remetesse.

Sobre este assumpto formei a larga conta que em 19
ele Dezembro de 1769 No. 18 dirigi pela Secretaria de Estado
dos Negocias elo Reyno em que mo. trey com muito docu
mento ser a demarcação antiga da Capitania de S. Paulo
pelo Rio Grande e morro do Cachambu sendo esta a verda
deira e melhor demarcação que pode haver por ser o Certão
que corresponde a sua testada da co ta do mar que actual
mente tem a dita Capitania. Esta he a demarcação que lhe
da o Alvara de S. Magi tade de 2 de Dezembro de 1720 ex
pedido pelo me mo Senhor quando se dividia a Capitania de
Minas Geraes da de São Paulo que antecedentemente anda
vão unidas. E ta he a demarcação que se estabeleceo entre
hua e outra Capitania quando a Camara ele Guaratinguetá foi
crear a do Rio das Mortes, com auto de demarcação que e tá
na mesma Camara a 16 de Setembro de 1714.

Esta he a demarcação que S. l\Iage. manelou prevalecesse
pelo outro Alvará de 23 de Fevereiro de 1731 quando em
tempo de meu antecessor Antonio da Silva Caldeira alteravão
a primeira vez os ele 1ina Geraes esta demarcação quebrando
o marco de Cachumbu e demarcando pela Serra da lVIanti
queira.

Depois desta houve outras diversas demarcaçoens que
individualmente constão da dita conta feitas todas em prejuizo
da Capitania de S. Paulo: a que foram pouco a pouco IlSl11'

panda todo o seo Certão, a tudas as suas minas não lhe dei
xando mais do que hua pequena tira ele tena ao longo da
costa, reduzindo a a total decadencia, e pobreza em que a
vim achar.
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Assim se passou todo o Govel'J1o do Exmo. Luiz DioO'o
da Silva sem haver novidade consideravel neste negocio. Do
mesmo modo nos principias do EXlllo. Conde de Valladares
com quem havia ajustaLio na mesma conformidade, que nem
eu, nem elle alteraril1Jnos couza de demarcaçoens por onde se
achavam devididas estas Capitanias corno consta da carta es
crita ele V. Rica em 5 de Mayo de 1769.

Assim se conservava ate o tempo das novidades que te
nho posto na prezença de V. Exa. e para que possa explicar
mais claramente o que tenho dito ofereço aos olhos de V. Exa.
a carta Thipographica dos Citios e terras soure que pende e. ta
contenda em que V. Exa. vera notados com Rubrica todos
aqueles lugares que são necessarios á intelligencia destas
contas.

Sobre o que V. Exa. determinará o que for servido. D.
Gde. a V. Exa. S. Paulo a 28 de Fevereiro de 1772.-D.
Luix Antonio de Souxa.

e-Ao MARQUEZ DE POMBAL, 1772.

Itlmo. e Exl77.o. Snr. Em carta de 3 de Setembro de
1771 dei conta a V. Exa. que por ser de muita despeza para
a Real Fazenda a conservação do Destacanlento que e tá em
Rio Pardo, e me serem necessarios os soldado. para o dife
rentes serviços que hoje se nece itão: me perecia mais con
veniente que o dito descoberto se reparti se para poder reti
rar o Destacamento fundando me em que e tava laborando
junto a elle outros descobertos de DesemborJ.ue, Jacuby, S:lllta
Anna, Ouro Fino, e haver boje casa de fundição nesta Ci
dade.

Depois se fez tão preciza a dita Resolução pelas novi
dades que se moverão por parte de Minas Geraes a fim de
apanhar para o seo Destrito aqueles descoberto que perten
cem a Capitania de S. Paulo e de que eu estou de po 8e para
ser repartido aos .povos daquelas Minas que para evitar ma
yores distmbios, e poder eu acomodar este Povo que se queixa
amargamente de que lhe uzurpão o que lhe toca, e desemba
rasar me de hum negocio incomodati"o que em nece sidade
alguma vem a impedir me o tempo de que precizo para cui-
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dar em couzas de mayor importancia me vi obrigado a tomar
ao dito respeito as devidas providencias.

Depois de ter escrito a V. Exa. me chegou a noticia
dada pelo Comandante do Registro do camiuho de Goyazes
desta Capitania Luiz Roiz. Lxa. em carta de vinte e cinco de
Setembro (A, B) (T' I, J..j e 15) como por parte de Minas Ge
raes tinhão vindo estabelecer de novo hua Guarda sobre o
Rio Pardo a donde perguntados elles a que vinhão responde
rão que vinhão a demarcar as terras de8ta Capitania, com
efeito tapando a estrada geral que della vay para o Jacuhy,
abrirão outra pelo Citio chamado do Bezerra a donde plan
tarão marco apanhando mais de vinte leguas de terra desta
Capitania para a de Minas Geraes.

O mesmo fizerão da Banda de Jaguary adiantando mais
de 13 leguas o Registro do Ouro Fino para o virem estabe
lecer dentro da Freguizia deste nome que me pertence a donde
alistarão a gente da ordenança e pertenderão sucavar as Mi
nas que aly ha: tudo a fim de apanharem para a Capitania
de Minas Gemes estas terras com notorio prejuizo dos Reaes
Quintos de S. l\Iagistade e da subsistencia dos Povos da Ca
pitania de S. Paulo (C) (VI, 7, 9 elO).

Escrevendo eu sobre esta materia a Exmo. Conde ue
Valladares por repetidas vezes e com solidas razoens para
que mandasse retirar as suas guarda!>, e não houvesse novi
dades não foi possivel deferir, vali me do IIlmo. e Exmo. Snr.
Marquez de Lavradio Vice Rey do Estado, escrevendo lhehuma
larga carta acompanhada de todos os documentos que provam
a demarcacão e posse desta Capitania porem sempre as guar
das e novidades foram continuando.

Com estas noticias se alterou notavelmente aCamara
desta Cidade representando me que visto por parte de Miuas
Geraes se querer uzurpar as ditas Minas as mandasse eu re
partir por parte desta Capitania para poder minerar) (D) (VI,
11))' (E) (IV, 17)) o mesmo me requereo o Procurador da Coroa
e Administrador do Contracto das entradas) (F) (VI, 18, 19 e 20)
e para os satisfazer de algum modo nomeyo Guardas Mores
para hirem examinar as ditas Minas do Distrito em que ficão
ainda que nisso não havia duvida alguma.

Feito assim os exames (G) (VI, 8) e achando se com toda
a clareza estarem as guardas em terras desta Capitania nas
Freguezias dellas e impedidos aqueles Certoens em que tenho
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actual pos e com os titulas infaliveis de sesmarias dadas por
e te Governo e confirmadas por S. Uage. (H) (III, 33) se
achou juntamente ser o ouro dos dito descobertos couza
muito limitada e de pouca conta e ainda nestes termos feitos
os autos neces arios tanto pelos dito Guardamores COl1lO pelas
Camaras das Villas mais vizinhas, ainda assim e retirarão os
Guardamores sem obrar couza alguma dando tempo a que
chegasse a resolução de V. Exa. sobre esta materia.

Porem retirados os ditos Guarda Mores, e sobrevindo
as outra novidades de pa sal' o Comandante de Uina Ge
raes o Rio Pardo para e ta parte, & aterrar todos aquelles
muradores com ameaça de prizoens, fazer dezertar outro
do seo Citios, prender o Cobrador dos Direitos Reaes de ta
Capitania, meter de tronco de pesco so, e dizer que tudo lhe
pertencia ate a Freguezia de 1l10gy Gua su: (I) (VI, 2-1 e
25) se tornarão de novo a alterar a Camara e Povo desta
Cidade e a repetir me os mesmos requerimentos: (L) (YI, 27)
a vi ta dos quaes para socego e satisfação deste Povo, e para
desembaraçar a mim deste negocio, para evitar os gastos que
se fazer a Real Fazenda em ter guardas por aq uela parte.
para aproveitar o~ Reaes quintos que se devem pacrar na Ca a
da Fundição de Ouro de ta Capitania, e para cortar de buma
vez toda repetição de emelhante novidade de que se podem
seguir muito má consequencia u ando da jurisdição que l~le

compete e da po e em que me acho da ditas terras mandei
repartir os dito Descobertos com o fim de o e tinguir ti
rando lhes o panca ouro que tem elll muito breve tempo.

Isto obrei por me parecer de bem comum e muito con
veniente ao socego destes Povos, e a utilidade do Real ser
viço. Deos Guarde a V. Exa. S. Paulo a 27 de Fevereiro
de 1772.-D. Luix Antonio ele Soum.

(-Ao SR. :MARTINHO DE JUELLO E CASTRO, 1773.

IUmo. e EXl1lO. Snr. Ha muitos a11nos que a divizão
desta Capitania com a de Minas Geraes anda controvert,ida, e
insubsistente depois que os Povos daquela Minas no tempo
do meu Antecessor Antonio da Silva Caldeira transgrediram
os seos justos leliJites quebrando o marco que estaya posto
no Morro do Cachambu) vierão pôr outro no alto da Serra da
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Mantiqueira, cujo marco era a antiga divizão que tinha deihado
a Camara de Guaratinguetá quando foi crear de novo a do
Rio das mortes. Depois desta desordem se tem seo'u ido não
menos de seis ou sete Divizoens arbitrarias todas coutrarias
aos Alvarás, e ordens Reaes de S. Magistade que se tem ex
pedido porque em todos se manda seja restituida e ta del1l:::.r
cação a sua antiga Divizão. De estas diferentes demal'caçoens
dei conta pela Secretaria de E tado em 19 de Dezembro de
1766 com hua larga carta hystoriada em que ajuntey todas
quantas clarezas e noticias pude descobrir nesta materia.

Quaudo vim para este Governo foi S. lUagistaue servi
do mandar restituir esta Oapitania ao seo antigo estado e
divizão e descobrindo se as minas do Rio Pardo nos Cer
toens desta Capitania houve logo tantas e tão grandes con
troversias sobre este ponto que tem durado todo tempo do
meo Governo ate o presente como a V. Exa. tenho informado,
e ultimamente em cartas de 27 e 28 de Fevereiro do anno
preterito de 1771 a que juntey huma Carta Corographica
circumstanciada do Paiz sobre que pende a conta. Os Povos
desta Capitania sentem o ter se lhe tirado todo o seo Cer'tão
porque sendo elles os que fizeram todos e tes Descobrimen
tos se vêm hoje pobres por não ter donde fazer comercio
nem se poderem utilizar desse ouro e alem disso perderia
a Real Fazenda porque a quantia que lhe compete se confun
de em Minas Geraes com a Cota de cem a]']'obas que nas
quatro Oomarcas se devem pagar seI aradas. Alem disto como
esta Capitania tem de fazer tantos serviços he grandissimo
inconveniente ter tão pouca extensão de terras como e ve
no Mappa em distancia que vay desde o Porto de Mar athe
o Morro do Lopo e nem se pode utilizar a Real Fazenda dos
Direitos do Registro porque agora novamente se lhe manda
rão tirar pela Capitania de Minas Geraes, e ficou perdendo
mais esse rendimento, nem tem donde tirar gente com abun
dancia para acodir as Fronteiras, porque aquelas terras pela
visinhança em que estão de S. Paulo e pela distancia em que
ficão das Justiças de Minas servem de retiro seguro de cri
minozos, desertores e ladroens que retirando se com fazendas
alheias para aque,las Arrayas nunca mais pagão e fazer que
brar os Mercadores de que são tantos os exemplos que eu
podia juntar que faria hum processo infinito sobre este as
sumpto.

Representando estas cousas ao Exmo. Vice Rey do Es
tado elle achou na sua secretaria hum termo de Divizão que
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por ordem de S. l\1agistade se fez naquella Capital em 12 de
Outubro do anDO de 1765 o qual não sei por que motivo
ficou oculto ao meu conhecimento com cujo termo fica em
parte remediada esta falta pois ainJa que não he todo o Cer
tão que pertence a esta Capitania que devia ser pela antiga de
marcação conhecida pelo Rio Grande, e ao depois velo Morro
de Oachumbu tambem não he esta moderna) e ultima que
uzurpe todo o Certão de ta Capitania, e poem o Marco ao
pé desta Cidade no Morro do Lopo. Alem di to he o Rio
Sapucahy adonde e tabelece a demarcação o dito termo hum
rio profundo capaz de se evitar nel1e os e travio ,e huma divisam
clara a ua corrente não dá lagar a menor duvida, pai em
quanto a r1ivizão e fizer por Serras e l\iorro como por toda
a parte ha montes em toda a parte se podera dizer que ally
corre o cume da serra. e nunca haverá demarcação certa que
possa fazer cessar a controversia.

Com este termo peço ao Exmo. Conde de Valladares me
mande largar as ditas terras pois tanto pela ordens de S. Ma
gistade com que vim para este Governo, e mandam restituhir
esta Capitania ao seo antigo estado como pelas outras antigas
que antecedentemente se tinhão expedido como tambem pela
declaração do dito termo que na conformidade da Resolução
de S. Mage. de 4 de Fevereiro do dito anno de 1765 foi feito
na Capital do Rio de Janeiro e na Prezença do Exmo. Vice-Rey
Conde da Cunha com a si tencia do Chanceller da Relação e
Ministros della, e pessoas mai practica e intelligentes que ti
nhão visto, examinado a ditas terra e assentarão ser aquella
a melhor Divizão. Por todos e tes titulas pertence a esta Ca
pitania clarissimamente o dito Certão emthe o Rio Sapucahy
que lhe deve servir de Divizão.

Mas sem embargo do que peço ao Exmo. Conde de Val
ladares com tanta razão e fundamento que me laraue as ditas
terras: como sobre esta materia podem ainda obrevir notaveis
duvidas anticipo esta noticia pondo na Prezença de V. Exa. o
dito termo e o mai que tem havido a e te re peito para que
V. Exa. seja servido resolver o que for mais util ao serviço
de S. Mage. e ao bem comum e ocego dos fiei Vassalos
desta Capitania que tanto se destingue no serviço do mesmo
Snr. Deos Guarde a V. Exa. São Paulo a 12 de Janeiro de
1773.-D. Luix Antonio de Souxa.
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g-Ao SR. MARTINHO DE MELLO E OASTRO, 1773.

lUmo. e Exmo. 8121'. A copia junta da carta que por
ordem de S., Mage. escreveo o Illmo. e Exmo. Snl'. Franc.O
Xver. de Mendonça Furtado Antecessor de V. Exa. que Deos
tem em gloria he tleciziva para fazer cortar todas as duvidas
que ainda existem sobre os lemite desta Oapitania eom a de
Minas Geraes. E porque faltou na primeira via que expidi
por esta secretaria em 12 de Janeiro deste presente anno o
hir uniua ao termo da Junta que em virtude da mesma or
dem se convocou na Capital do Rio ele Janeiro na prezença
do Exmo. Oonde da Ounha Vice Rey que então era do Es
tado em 12 de Outubro ue 17G5 em que ficou assentado
fosse a divizão dos dous Governos pela corrente do Rio Sa
]Jucahy: a remeto agora a V. Exa. junta com a segunda via
deste mesmo negocio, para que V. Exa. a vista de tudo, e
informado do que se passa sobre esta materia queira nova
mente expedir as suas positivas ordens para fazer cessar de
huma vez todas as perturbaçoens e contendas, já tantas ve
zes decididas e sempre continuadas com que ainda actual
mente se agitam as questoens sobre a divizão desta Oapitania
porque cada vez se adiantam mais os registros sobre ella e
se lhe vão tirando os seus rendimentos e os lucros dos seos
descobertos com sentimento, prejuizo, ruina, e perturbações
destes Povos, ao que V. Exa. dará aquela provi tencia que
lhe parecer mais do serviço de S. Magestade e do seo Real
Interesse. Deos Guarde a V. Exa. S. Paulo a 19 de Feve
reiro de 1773.-D. liuix Antonio ele 8ouxa.

2-00M o VICE-REI DO BRAZIL.

a-Do OONDE DA CUNHA, 1765-1775.

lllmo. e Exmo. 8nr.-Desejo q'. V. Ex.a faça a mais
feliz viagem, e que no seu governo tenha as mayores for
tunas.

Em conforrnid.e das Ordens de S. Mag.e informey a V.
Ex.n uo que sabia da Oap.a de S. Paulo, e a todo o tempo
que me lembrar mais algúa circunstancia digna de se lhe
participar) o farey sem demora.
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Por não haver -determinação de S. Mag.e athe o pre
zente, dos destritos, ou balizas por onde deve partir a juris
dição do governo de S. Paulo, como o de Minas Geraes me
manda o me 'mo Senhor, que eu o regule este ponto, e o de
termine' porem como para se poder executar o q. S. Mag.e
me ordena, seja precizo instruir-me, e fazer algumas averi
guaçõens, que tenho principiado, estas se não poderão findar
com tanta urevid.e, que V. Ex." pudesse hir sciente da m." de
terminação; e para concluir esta com necessario acerto rogo
a V. Ex." q'. todas as noticias, e clarezas que em S. Paulo
achar neste particular mas remetta com a brevid.e q'. couber
no passiveI, entrepondo V. Ex." em tudo o seu parecer, para
que com elle possa determinar, o q'. mais conveniente for aos
povos das duas Capitanias, e ao Rol Serviço de S. Mag.e

Para socorrer o RO G.de mandey levantar quatro comp.ns
de aventureyros em S. Paulo pelo Governador Alexandre
Luiz de Souza e Menezes; e porque este off.ol me tem avi
zado de ter concluido esta deligencia, e ele estarem as ditas
comp."S promptas em Santos esperando as m."S ordens para
poderem passar ao territorio de Viamão me he precizo dizer
a V. Ex." a dificuld.e q'. há nesta materia assim para não
continuarem estas tropas a sua viagem, como tambem p.a não
poderem deixar de existir em Santos bem preparadas, e bem
pagas em q.to eu não rezolvo o q'. devem operar. Não de
vem as meSlllas Companhias passar a Viamãn, emq.to não te
mos mayores indicias, de q'. os Castelhanos nos declarão a
guerra em aq uelle territorio, assim por lhe não cauzar mayor
desconfiança o concurso de tanta Tropa como tambem peja
dificuJdad.e q'. há de as provermos de viveres em partes tão
remotas: o q'. só se deve praticar quando hé precizo.

Não devem tambem deixar de estar promptas na V." de
Santos; porque a justa desconfiança em que nossos ulimigos
nos tem posto, nos obriga a que estejamos acautelados, e
com tropas promptas, para com ellas acudirmos pela marinha
aonde nos for necessario, pois q'. não temos certeza algúa do
plano q'. eJles tem formado para nos invadirem; e porque
este primr.° ataque se poderá fazer por Ro Grande, S. Ca
tharina, ou em outra qualquer parte da nossa costa; acho ser
mais acertado, q'. as Tropas, q'. tem de defender tantos des
trictos, nào larguem os portos do mar, sem que claram.te se
veja ahonde são mais necessarias.

Pelas sobl"editas cauzas me parece devem ficar as d."S
companhias em Santos, e para q. utilmente ali se poção con-
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servar peço a V. Ex.B que lhe passe mostra, c as regule; ,e
complete com gente de pre timo dando baixa aos inuteys, e
prehenxa os seus lugares a im de soldados como oit'.es a
sua atisfação. A huns, e outros regulará V. Ex.B o Soldo
q'. devem vencer, e examinará o tempo q'. se lhe devem avi
zando-me de tudo, para q'. eu poça mandar dinhr.° para se
pagarem.

Porem a mim me parece, q'. quanto aos Soldos, que se
lhes deve dar podem estes ser m.to modicas torlo tempo, q'.
em Santos rezidirem, pai que nesta Pra 'a não farão mai
serviço que o porem-se atas para o xercerem; e desde o dia
em q'. sabirem desse quartel para qnulq.r operação do Real
Serv.o se lhes poderá regular com mais vantagem: o q'. tudo
V. EX.B rezaiverá como 1l1el11or lhe parecer. D." gd.- a V.
Ex.B m." an." RO de Janr.o, a 15 de Julho de 1765.-Conde
Vice ReI!}.

h-Do OONDE DA OUNHA, 1765.

lUmo, e Exrno. Sn1',-Oom a carta de V. Ex. B de dez
de Agosto recebi o conhecimento em forma das Illuuiçoens e
mais generos que eu tinha remettido a V. Ex. B na embarca
ção N. Senhora da Gloria de que hê mestre Franci co Raiz
Pinheyro, e p.R q'. V. Ex.B fique nesta certeza, lhe faço este
avizo. D." gel.- a V. Ex.B m." an." Rio a 23 de Ago to de
] 765. Para poder regular os limites desse Governo de ão
Paulo, já pedi a V. Ex.B húa informação esta espero que V.
Ex.B me remetta com a brevidade passivei e o mesmo tenho
pedido ao SUl'. Governador de Minas para que cada hum de
Vossas Ex.O

" possa ficar na certeza do Territorio a q'. se es
tende a sua j urisdição.- Concle clct Cunha.

c-Ao OONDE DA OUNHA, 1765.

lUmo. e Exrno. Sn1'.-Da Oopia da Oarta inclusa verá
V. Exa. a novidade que agora me aviza de S. Paulo o Go
vernador dessa Praça sobre os novos descobrimentos de mi-
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nas que aparecerão no resto elos elistrictos que por ultimo ti
nhão deixado a esta miseravel Capitania. Eu tenho fallado
com muitas pes oas prudentes e versadas no Certão uesse
Paiz e em todas achey a uniforme noticia do que os lemites
da Capitania de S. Paulo forem sempre e devem ser pelo Rio
Sapucahy e a depois pelo Rio Grande porque so por esta
parte hé que fica bem e de outra sorte se segue grande pre
juizo aos interesses de S. 1I1agestade por perder os quintos
que lhe devião render estas uovas minas, as quaes ficão de
fóra dos confins das minas geraes, e da parte das vertentes
que cahem do dito Rio ~)apocahy) para S. Paulo, por cuja ra
zão não devf\111 de entrar para a conta das 100 arrobas que
os Povos de minas prometerão dar todos os annos a Sua Ma
gestade, e o Sr. Bobadella por effeito da averção que tinha
aos de S. Paulo bê que consentiu que perdessem o lucro de
todas referidas minas que elIe. mesmos tinhão descoberto, e
adquirido á custa dos seus trabalhos e despezas. Agora
acre. ce de novo a ordem particular que receoy de Sua Ma
ge, tade para impedir nesta Capitauia todos os descobertos de
minas, por não querer o mesmo Snr. que os haja, e me de
terminar que me oponha a elles inflexivelmente.

Porém como esta materia pórle involver as mesmas dis
cordias que por outro semelhante motivo já se verificarão en
tre o Sr. Bobadella e o meu antecessor com grave prejuiso
do real servico, e de presente pode suceder o me. mo incon
veniente com mayor <.\amno, pelas circunstancias prezentes,
em que Sua Magestade manda recomendar a mayor união;
daLI parte a V. Exc. para que queira ajudar-me não só para
estabellecer os verdadeiro limites de ta Capitania. mas tão
bem para que a vontade de Sua '!:age tade e as ua Reaes
Ordês se executem, em se não abrirem outras minas de novo
nesta Oapitania, em que lhe ob te quaesquer particulares in
teresses ou respeito. Para tudo o que me determinar me
achará prompta e inclefective! "ontade, e obediencia. Deus
Guarde a V. Exc. is. ans. Santos, 2 de Agosto de 1765.
- D, Luix .Anto1úo de Souxa.

d--Ao CONDE DA CUNHA, 1765.

Dt. mo e Ex.mo Sm·.' -Já avizei a V. Ex.n o que se me
offerecia a respeito dos lemites desta Oapitania, e todos os
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dias me tenho informado sobre este motivo com as pessoas
mais praticas e mais intelligentes deste particular, e do que
tenho ouvido asento meu Senhor, que a verdadeira divi ão
que sempre foy, e deve ser hé pela corrente do :)apocahy, e
toda a outra que ouvér sem ser esta, hé cheya de embaraços
e dificuldades, e não pode ser prezistente. E ta mesma de
vizão considerou sempre o Sr. Bobade11a, porque em Carta ele
29 de Muyo de 1749 escripta ao Governador Luiz do Sá
Queiroga diz: «Sua Magestade foy servido mandar dividise
«estes Governos excepto o de fatto Groço com o de Mara
«nhão, e que pela parte do Sapocahy, fizese a divizão que me
«parecesse, pelo que atendendo ..... »

E nesta ocazião fez a elivizão pela Serra da Mantiqueira
ao Sapocahy e ao Rio grande, cuja diviza esteve muito tempo
subsistente de sorte que a V. Ex.a posso dar varios documen
tos e certidões de muitos actos de jurisdição e exercicio de
Justiça que por parte da Capitania de São Paulo se exercita
rão naquelles rlestricto. Sendo esta a verdadeira uemarcação
como na realidade hé, estou advertindo as deficuldades que
hade haver para se consentir nella pela parte do Snl'. Gover
nador ele Minas, porque sendo o Povo daque11a Oapitania
obrigado a pagar annualmente a Sua Magestade a quantia de
Oem arrobas de Ouro que offerecerão em lugar ela Capitação;
achão-se hoje tão decahidas as ditas minas que já não hé pos
sivel terem com que completar as ditas Cem arrobas nem
ainda comprehendendo em seus lemites aquellas minas que
deverião pertencer á Capitania de São Paulo, e e te me pa
rece o ponto de mayor deficulelade a re peito ele con entir o
Snr. Governaelor de minas na referida elivizão elos dois lemi
tes pelo Sapocahy. Sobre o que depois de V. Ex.n rcceber
delle a sua categorica resposta sobre este matoria exporei eu
a V. Ex. a os meyos que me lembrarem mais proprios de
aplanar toelà a deficuldaele, para que V. Ex. n possa resolver
esta materia com o cabal e perfeito conhecimento o que 11e1la
ha. Deus Guarde a V. Ex.n 111S. as. Santos, f> de Outubro
de 1765, etc.-D. lillix AntOJáo de Sou.m.
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e-Ao CONDE DA CUNHA, 1765.

Illmo. e Exmo. 8nr.-Nas cartas que escrevi a V. Ex.
expedidas em 30 de Agosto, e 5 de Outubro deste prezente
anno, informei a V. Ex." sobre os verdadeiro lemites que
pertencia a esta Capitania de São Paulo, e o que constava
por informações muito evidentes de pes oas pratica' e dignas
de todo o credito, que os ditos lemites herão, e devião ser
pelo Rio Sapocahy- agora verá V. Ex." mai claramente con
firmada esta verdade pela. copia dos papeis que lhe envio, dos
quai con tão outras circun tancia e 'factos ocedidos obre o
mesmo motivo, com que evidentemente se prova que o Rio
Sapocahy hé a verdadeira raya da demarcação das duas Capi
tanias, e a que com mayores fundamentos, e mais clara de
I11nnstração conserva o direito para ser restabelecida por V.
Ex." se V. Ex." asim for servido.

O Sr. Governador de mina me escreveo sobre esta ma
teria com muita laro'ueza, acompanhando a carta de muitos
papeis, porem nada concluem, porque tudo se reduz ao que
se pa sou depois da demarcação que fez o Ouvidor do Rio
das mortes Thomaz Rllbim 11 qual de nenhum modo deve
subsistir, tanto pela contradição com que logo e lhe opo o
Povo, que p.mpre se ficou queixando. como tãobem o Vigario
Capitular do Bispado com todo o Eclezia ticos, como por
que foy feita a dita demarcação em tempo que não havia
nesta Capitania e neste Bispado nem Governador nem Bispo,
que nella consenti e, COlllO porqne governando em ambas as
Capitanias o Sr. Gomes Freire de Andrada, sem duvida, ha
via de ser feita por ol1(le elle quize e, como tãobem havia de
ser prejudicial a e ta Capitania pela radical averção, com que
o dito a conciderou sempre. e a procurou destrair em toda a
sua vida. Não sey e com grave prejuizo dos Reae interece, a
que iCTualmentefoy dalllllOZO o mi turar o quinto das minas que
se de cobrirão para cá do Rio apocahy com a penção das
Cem arrobas de Ouro que o Po o de minas offereceo paO'ar
a Sua Magestade todo o anno~ como a V. Ex." tenho mos
trado. Esta hé a mesma verdarle, e ninguem a sahe que o
mesmo SllI'. Governador de mina e acazo cinceramente a
quizer confeçar: Eu espero da rectidão ele V. Ex." que fará
justiça a esta Capitania restituindo-lhe o territorios que são
seus, e que legitimamente lhe pertencem, em que ha tanto
tempo lhe andão uzurpados; e creya V. Ex." que Sua Mages-
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tade por este modo harle de lucrar mais nos seus Reaes quin
tos, e com menos registos se hão de evitar os extravios do
Ouro, estabelecendo-se estes nos confins e circumferencias
desta Capitania, como a V. Ex." poderei mostrar. Deus Guanle
a V. Ex." 10 de Nov. f

" de 1765, etc.-D. liwix Antunio de
Sou'Xa.

{-Ao CONDE DA. CUNHA, 1765.

lUmo e Exmo. Sm·.-Pela carta de conta que escnVl a
V. Ex." em 10 do prezente mez participey a V. Ex." em como
o Sr. Governador de minas me expedia hum proprio com
carta sua e varios documentos. Por elles aparentemente me
mostra que a demarcação desta Capitania com a de minas
Geraes devia ser a que fez o Ouvidor Thomaz Ruby, e que
por isso lhe compete a ella o novo descuberto de N. Sr." da
Conceyção.

ão pude então participar a V. Ex." a resposta que dei
ao dito Sr. Governador porque não quiz demorar a viagem
ela SUlllaca, pela razão de remeter a V. Ex." humas cartas
para o Exmo. Sr. Conde de Oeyra , e dezejar que esta fos
sem a tempo ele apanhar a frota; porem nesta mesma oca
zião sempre apontey a V. Ex." as justas cauzas que tem esta
Capitania para não consentir naquella demarcação, e o pre
juizo que resulta a Sua Magestade da subsistencia della não
só aos seus Reaes intereces no que re peita ao temporal,
como nas jurisdições dos Bispados no que perten~e ao Espi
ritual. Tudo isto veria V. Ex." pelo papel que lhe re:neti.
Agora induza remeto a V. Ex." c.ópia da carta que mandeiao
dito Sr. Governador de minas não s6 pam que fique mais
bem informado, como tãobem que deixe a V. Ex." túda e qual
quer decizão deste negocio.

V. Ex." o determinará ela maneira que costuma porque
eu me resigno como devo ao paresser e a opinião de V. Ex."
que Deus Guarde. Santos, 28 de Novbro. de 1765.--D. lAtix,
Antonio de S01..txa.
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g-Do CONDE DA CUNHA, 1765.

~I1lytissimo e Excellentis imo Sn1·.-Recebi as cartas de
V." Ex.n de 13 e 2 de Noyembro: A primeira com a conta
do q. e ta AlfandelTa deve a essa Provedoria, e a segunda
com a Copia da reposta, que V. Ex.n fez ao Governa lor de
l\Iinas, sobre a devi'l,ão da Capitanias.

Pelo que pertence a esta, devo dizer a V. Ex.n que em
quanto eu não dicido e. ta emportante materia. que Sua Ma
ge tade me tem recomendarlo, deve V. Ex.n não alterar cousa
algúa, e fazer touo o pocivcl para que em boa união e So
cego 'e concervem os Povo, obre q'. pende a dita decizão.
E pelo q'. pertence a I rimeira já a V. Ex.n tenho remetido
algum dinheiro, e no me de Janeiro, ou principio de Feve
reiro remeterei outra mayor quantia ficando no acordo de
fazer pagar tudo o que a mesma Provedoria se deve: não
obstante serem dividas do meo Anteceçor, as quais Sua Ma
ge tade me tem ordenado, que a não pague, mas sim que lhe
mande húa relação dellas. .

Deus guarde a "\. Ex.n m.· an.s Rio a 12 de Dezem
bro de 1765. -Conde Vice Bey.

h-Ao CONDE DA OUNHA, 1766.

lllmo. e EX7Jlo. Snr.-Pelo que me toca em observan
cia. de que V. Exa. me recomenda na ua carta ele 12 ele De
zembro tenho con ervado a união e soceao dos Povos sobre
que pende a importante materin ela decizão que S. Maai tade
tem recomendado a V. Exa. a reSI eito do- dois lemite que
devem ter e ta Capitania e a de Minas Geraes. Porem como
o Snr. Governador novamente me in ta a e te respeito e com
o me mos fundamentos que ja antecedente o tem feito: suu
obrigado a por na prezença ele "\. Exa. a copia de ajo'umas
das principaes razoens que sobre o dito cazo me pareceo res
ponder para que a vista della e da clareza que manife tão,
po. sa V. Exa. estar scient.e da verdade para resolver como
for justiça. E quando V. Exa. quera isto mais authentico,
com avizo de V. Exa. o porei de sorte que tire toda a du
viela que· 'Possa haver. Deos Gua.rde a V. Exa. muito annos.
Santos._ 25 de Janeiro ele 176G.-D. Luix' .Antonio de Souw.



.- 258 -

i-Ao SNR. CONDE DA CUNHA, 1767.

JUntO. e Exmo. Sn1·.-Já dei conta a V. Exa. em dif
ferentes cartas q'. Sua ~Iagestade que Deos Guarde quando
foi servido nomear-me para este Governo, me mandou instruir
de que devia oppor-me inflexivelmente a todos os novo des
cubertos de ouro que se intentassem fazer para estas partes,
e logo que cheguei a esta Capitania succedeo aparecer o do
Rio pardo: que deo principio a questão de Demarcações entre
esta Capitania, e a de Minas, que está pendente da rezolução
de V. Ex.

Na conformidade daquellas Ordens, mandei hum desta
camento a impedir o novo De cuberto e dei conta a Sua Ma
gestade foi o mesmo Senhor servido rezaiver que approvava
a minha determinação, e com novas Ordens apertou mais a
prohibição de semelhantes Minas.

No meyo desta conjunctura me escreveo o Senhor Go
vernador Luiz Diogo para que mande retirar o meo Destaca
mento, o que não posso fazer sem proceder diametralmente
contra as Ordens que me são expedidas; e nestes termos re
'corro a V. Exa. invianclo as respostas que já tinha feitas para
o dito Sftr. Governador de Minas sobre e. ta materia para que
V. Exa. possa medear com sua providencia, atalhando toda a
duvida ou questão que daqui possa originar-se.

Eu estimaria que o dito Sftr. Governador tomase a si
impedir aos seus subditos o continuarem neste intentos,
para eu poder retirar o meu de tacamento, porque me dá im
cornada conserva-lo naquelle citio dezerto, e me he muito ne
cessaria para o serviço da Praça.

Se V. Ex. quizer mais alguma informação do que se
tem passado sobre as demarcações poderei dar a V. Ex. todas
as necessarias porque tenho ajuntado copia de documentos.
Deos Guarde a V. Ex. S. Paulo 26 de Março de 1767.
-D. Luix Antonio ele Sou'Xa.

)-Ao CONDE DA CUNHA, 1767.

lllmo. e Exmo. Sn'I'.-Seria muito conveniente no tempo
prezente que o Snr. General de Minas manda'>se embaraçar
nos seus Registos a passagem dos ,moradores desta Capitania
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que intentassem sahir sem licença, ou passaporte meu' como
tãobem a demora daquelles soldados milicianos que lá se
acharem excedendo o tempo prescrito da licença que lhe foi
concedida, e do mesmo modo importava muito poder eu re
colher á praça de Santo o de tacamento de tropa paga que
tenho em Rio par lo para impedir os novos de cubrimentos
de l\Iinas que são contrarios ás Reaes intenções de S. Mages
tade, e como me serve de incomodo, e me pode fazer falta,
me rezolvi a e crever ao SUl'. General de Minas inviando as
cartas por es a Capital no cazo que V. Ex. couvenha, e seja
da ua aprovação e te parecer. Deos Guarde a V. Ex. mui
tos aunos. S. Paulo 1 de Julho de 1767.-D. Luix Anto
nio de SOW;C6.

k-Ao CONDE DE AZA.MBUJA, 1767.

4-A demarcação desta Capitania he outro negocio impor
tau te, que pela falta da sua decizão, e da certeza dos seus
lemites me embaraça notavelmente para muitas dispoziçoens.

. Iagestade foi ervido remeter esta dependencia á de
cizão do EXlllo. Sftr. Conde da Cunha, e eu lhe dei todas as
clarezas que e puderão descubrir depois de fazer exactas
deligencias para mostrar a verdade, porém até agora inda se
acha tudo na me ma duvida, em eu saber em toda esta re
dondeza por onde devem partir os meus lemites, e até aonde
devo exercitar a minha Jurisdição.

5-Pela parte do Governo de :Jlina e acha uzurpado
todo o C81tão que deve tocar a esta Capitania com todos os
seus descuberto , em que não ó fica defraudado o Real Erario
com os quintos que delles deve perceber por se confundirem
toda com a cota das cem arroba. que se obrigarão a pagar
os Povos de l\linas annualmente, ma estão e te vassallos
Pauli tas, que forão o de cubridores de todas ~ riqueza,
e poliado totall11ente clel1as e sem nenhulll proveIto dos tra
balhos de seu Avôs: Além disto vive-se naquella terras
em a devida administração de ju tiça, porque longe do Go

verno das Geraes e izentos de ta juri dição tem feito hum
Quílombo de' cri~inozos para onde todos se retirão.
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6-Quando vim para este Governo, me Ordenou S. Ma
gestade, que não permittisse novos descubertos, appareceo ~0(10

o de Rio Pardo junto da estrada q'. vay desta Capitania para
Goyazes, mandey-o impedir por bum Destacamento de Infan
taria, e dei conta a S. Magestade, foi o mesmo Senhor ser
vido aprovar a minha rezolução, e ordenar-me continuasse:
i to mesmo participei ao Sr. General de Minas, e ao Exmo.
Sr. Conde de Cunha, porém sem fruto porque e continuão
as deligencia, e me vejo obrigado das Superiores Ordens
para impedir, conservando o destacamento com despeza ma} 01'

da Real Fazenda naquella paragem, e detrimento da Tropa,
de que muito precizo no tempo prezente na Marinha.

13 de Dezembro de 1767.-D. Luú. Antonio de Sowa.

l-Ao 'MARQUEZ DE LAVRADIO, 1771.

,lUmo. e Exmo. Sn1'.-Com o motivo das novidades quP.
proximamente sucedem sobre os Lemites desta Capitania com
a de Minas Geraes me he precizo recorrer a V. Exa. para
que com a grande authoridade da sua pessoa, e como cabeça
deste Estado, queira ocorrer a estes inconvenientes para que
elevo informar a V. Exa. que quando S. Magistaele que D.
Gele. foi servido de me nomear para o Governo desta Capi
tania ampliou a minha jurisdição até os lemites que ella teve
antigamente restabelecendo a ao seo antigo estado, o que
consta das palavras da minha Patente e Cartas crcdenciaes
que enviou a e ta Camara.

Quaes foram estes lemites antigos consta das Provizoen
que se expedirão sobre esta materia quando o Governo de
Minas Geraes que naquelle tempo ainda pertencia ao de São
Paulo foi mandado separar sendo e ta Governada pelo Senhor
Rodrigo Cezar que foi o primeiro Governador ele São Paulo,
indo juntamente O'oveJ'l1ar a Capitania de Minas Geraes Lou
renço de Almeida no anno de 1720.

este Governo .
SI'. Conde da Cunha .
conveniente .
couza alguma sobre estes pontos emquanto dava conta a S.
Mage. e assim passei todo o tempo do Governo do Sr. Luiz
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Diogo somente acontecendo aparecer o Descoberto do Rio
Pardo nos lemites desta Capitania, e mandando o ocupar por
!lua guarda dei conta a S. Magistade, e veyo resolvido que
me fora aprovado este procedimento.

Vindo depois governar as Minas o Sr. Oonde de Valla
dares, e informando o de ta questão assentou comigo o dito
Sr. que nem eu nem elle deviamos alterar aqueles leulites
por onde estas Oapitanias foram devidielas desele o seo prin
cipio como cousta da carta de éinco de Mayo de 1769.

Estando porem as couzas neste socego aconteceo receber
avizos repetidos de que as guardas de Minas Geraes se ti
nhão adiantaelo quinze ou mais leguas ocupando as serras
de que eu estava de posse para dentro dos lemites desta Oa
pitania como forem as guarda. que estava no Arrayal cha
mado de J acuhy que se veyo postar sobre as margens do
Rio Pardo aonde plantou o marco e tapou a estrada geral
que ele ta Oapitania segue para S. João de El Rey e abrindo
outra pelo sitio chamado do Bezerra: e por outra parte
adiantando se tambem o destacamento que costumava citar
no Al'l'ayal de Ouro Fino veyo avançar hUJIla guarda athe a
Freguezia nova de J aguary Districto da 'iUa de S. João de
Atebaya e listando parte da gente daquella Freguezia que he
desta Oapitania para as suas ordenanças.

E com semelhantes disposições alcanção serem a fim ele
apanhar para sua Oapitania as novas minas chamadas de Ja
guary e Rio Pardo as quaes constante a ultima demarcação
do Oonele ele Bobaelella feita pelo Dr. ThoJIlaz Rubim por
m'dem do mesmo Oonele de Bobadella ficão para ca da dita
individa demarcação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

os meyos de subsistencia a estes povos e os reduzio a la
mentavel pobreza em que se achão.

Oom estas novidades se alteraram muito consideravel
mente os povos desta Oapitania fazendo me repetidas reco
mendaçoens a Oamara desta. Oidade e o Procurador da Coroa
lembrando me a obrigação que tinha de os defender e ampa
rar e conservar os seos DireiLos e posses daqueles Descober
tos de que dependia a sua subsistencia e das suas familhas
protestando me os prejuizos da Real Fazenda pelos 50S de
ouro desta Oapitania que devião pagar se &eparados na Oasa
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de Fundição desta Cidade sem ser confundidos na cotta de
cem arrobas por serem desta Capitania, e na de Minas Ge
raes de donde os Povos se obricrarão aquela coutril uição an
nual e assim como das terras das outra Capitania de Go
yaz e Matto Grosso etc., pao'a o ouro eparado na ua re
pectivas Casas de Fundição a sim se devia tambem ob ervar
esta de São Paulo adonde S. Mage. tinha feito restabelecer de
novo a sua antiga Casa de Fundição que actualmen te se acha
laborando.

A vista destas representaçoens e para socegar os ani
mos destes Povos não pude dei,xar de condecender com as
suas suplicas perlllittindo lhe faculdade de repartirem e mine
rarem as ditas mina depoi de procederem todas as averi
guaçoens e exames por pessoas fidedignas e juramentadas de
que se fez .
citarem as ditas Minas .
tante a individa demarcação .
de estar na posse .
mais adiante .

Sob7'e esta materia escrevi ao Governador de JJIinas Con-
de Valladans expondo .
respeito estas razoens pedindo lhe fosse V. Exa. sen ido man
dar l:etirar as suas guardas deixando me em paz naquelas
terras de que eu estava de posse nesta Capitania atendendo
a que eu me não adiantava nada a pertender aquela que
Exa. tinha na conformidade da dispo. ição do Exmo. Sr. Conde
da Cunha não obstante o permitirem as Reae ordens que
restituem esta Qapitania ao seo antigo estado e jurisdição.

Mas porque esta minha carta poderá não ter toda aforça
e aceitação necessaria na Prezença do Exmo. Oonde de Valla
dares, por isso me encaminho aos pe de V. Exa. com esta
supplica rocrando instantissimamente a V. Exa. queira inter
por a sua grande authoridade e respeito para que ces e de
tudo esta questão e mais não seja perturbado naquelas ter
ras de que entrei de posse ao tempo que vim governar esta
Capitania visto não innovar eu couza alguma a re peito da
quelas que achey ocupadas por parte daquela Capitania de
Minas sem embargo de pertencerem, e mandarenl restituir as
Reaes ordens attendendo a ser esta resolução do EXlllO. Snr.
Conde da Cunha até a decizão da conta qüe deo a S. Mage.
sobre esta materia.
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Sobre o que obrará V. Exa
maiE? conveniente ao erviço de S.
Deos üuanle a V. Exa. S. Paulo a
-D. Lu~x Antonio de Sou;:a.

aquilo que entender he
Iage. e eu lhe mereço.

õ de Novembro de 1771.

m-Do MARQUEZ DE LAVRADIO, 1772.

Illmo. Sr.-A mediação pam que V. S. me convida eu
queira entrar a respeito elas duvidas em que . S. se acha
com o Governador de linas, por conta dos Descuberto de
J aguary e Rio Pardo' eu com muito gosto vou escrever,
como medianeiro) ao Sr. Conde de Valladares.. sendo certo,
que me faz grande admira'ção, que tenha este ponto chegado
a tantos excessos, quando devemos conservar entre nós huma
tão reciproca união, que nunca aos no sos subditos demos
huns taes exemplos de discordia que a todos se fazem SUIII

mamente escandalosos) e . erá alterarmos o:> fins porqne EI
Rey meu Senhor por effeitos da sua Real Grandesa) confia
de nó huns lugares tão importante, que ao passo que elle
espera que nós contenhamo o povos no maior socego e
mansidão, sejamos os mesmo que lhe fomentemo a desu
nião, fazendo nós a guerra hun ao outros: Os Limites dos
nossos Governos, e da no sa juri dicçõe , he o nos o Au
gustissimo Amo, a quem I ertence determina·lo, quando eu
me acho ele posse deste, ou daquelle districto) e a qualquer
dos nossos collegas pareça que lhe está usurpado á sua Ca
pitania, julgo que aquelle que está de pos e o deve conser
var, e ambo~ pôrem na Real Pre ença de El-Rey meu enhor)
hum as razões porque o governa. e outro o motivo porque
julga pertencer-lhe, sem que nenhum de nó deva ter a li
berdade de tomar a si a decisão de ca o semelhantes, que
deve só emanar do Real arbitrio do No so Augu tissilUO
Amo: E~tes são os me mos termos com que determino e 
crever ao Senhor Conde 'de 'i alladares. E timarei que a
minhas supplicas possão pôr a V. Ex. ambo) naquelle 0

cego e descanço, que desejo, e convém ao Real erviço.

He o que sobre estas materias se me offerece dizer a
V. S., a quem desejQ ter sempre mil oca iões de lhe dar
gosto. Deo Guarde a V. S. Rio de Janeiro a 29 de Ou
tubro de 1772.-.Ma1·quex de Lavradio.
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P. S. Depois desta estar feita acho na Secretaria deste
Estado huma Oarta do Secretario de Estado, Francisco Xa
vier de Mendonça, dirigida ao Senhor Oonde da Ounba, e a
resolução que o Sr. Vice-Rey tomou sobre o Limites e divi
sões das duas Oapitanias de Mina Geraes, e S. Paulo e com
esta resolução me parece fica tirada a duvida que '\. Exs.
possão ter sobre o seus Limites até que EI-Rey meu Se
nhor o haja de determiuar diiferentemente' assim da resolu
ção que se tomou, como do Offieio, que para isso se expedia.
remetto a V. S. copias, e ao Sr. Oonde (le '\ alladares vou
remetter outras semelh:ll1tes.-lllarqlle,. de Lat'radio.

3-00M os GOVERNADORES DE MINAS GERAES, 1765-1775.

a-DE Lurz DIOGO LOBO DA SILVA, 1765.

lUmo. e Exmo. 8121'.- Tendo o Illmo. e Exmo. Sitl'.
Oonde de Bobadella pelas suas acertadas determinações a ex
pensas destas quatro OOlriluarcas, e riscos dos seus habitado
res evacuado dos egros quilombados, que iufe tavão com
avultadas correrias, roubos, mortes e outros insultos toda a
extemçam do Oampo grande, Novos De cubertos de S. Pedro
de Jacuhy, Dezemboque, e Ouro fino, que em virtude da Or
dem Regia de nove de Mayo de 174 . tocavam a Oapitania
de Minas Geraes como se evidenceya na Liberdade, que S.
Magestade F. lhe eoncedeo de a demarcar conl essa, que V.
Ex. está regendo pelos Limites, que a sua experiencia, e pra
tica dos Reaes interesse lhe manifestasse ser de mayor utili
dade ao Real erviço, o que fez executar pela carta, que di
rigia em 27 de Mayo de 1749 ao Ouvidor da Oomarca do
Rio das Mortes Thomaz Ruby de Banas Barreto, o qual em
observancia da referida ordem, e dita carta efl'eytuon em 24
de Setembro de 1750 na forma, que faz manifesto o auto da
demarcaçam, termo de posse, e a que pela l:>ua parte tomou a
Oamera elo Rio elas Mortes, e no Espiritual o Reverendo Bispo,
que foy desta Dioceze, sem contradiçam dos moradores dessa
Capitania, tendo sido notificad(\s nas suas Camera pelo ex
pressado Ministro para se acharem por seu procuradore. ou
pessoalmente, quando lhes parecesse, no refi'erido acto, alell1
da circunstancia, que occorre de que ainda convocandose an-
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tecedentemente com repetiçam para baterem as correrias dos
Quilombos, e se livrarem tla oppressall1, que exerciam no ter
ritorio dessa Capitania, as quizeram antes padecer correndo o
risco de os tleyxar cllegar ~I. estado ele se verem opprimidos
e sentirem mayore. conscqucncias a não tomar esta de Minas
o pezo, risco) e dispeza ele debellar, e destruir os rlitos Qui-
lombos. .

Nam bastarão tão incontrastaveis principios) e solidos
fundamentos, e1l1 que a Capitania de Minas estabellece a legi
timidade da posse, q'. lhe tocava de todos os tlitos Descuber
tús nem as Ordens Regias e demarcaçam, que as mesmas
determinarão para que da parte dos habitadores desse Governo
deixassem de suscitar entre o Ecclesiastico, e não poucos Se
culares a resoluçam de se meterem clandestinamente em parte
dos mencionados Descubertos, como foram S. Pedro de Ja
cuhy, Cabo Verde, e outros, não por zelia do serviço, mas
pela. utilitlades, que em ruina dos Reaes interesses lhes se
gurava na intruza posse pelos mesmos os extravios de ouro,
e diamantes, que impunemente faziam, e com que extorquiam
todo o qne podiam do interior destas Comarcas. A mortudo
dito Illmo. e Exmo. Sftr. Conde de Bobadella, o Governo in
terino, que lhe sucedeo, unido a falta do conhecimento do
Paiz, e seus legitimas interesses rellativos aos de S.Magestade
F., e da utilidade comua de todos os habitadores das ditas 4
Comarcas foram cauza de nam serem logo repellidos, atê que
chegando a este Governo, e instruido na refferidas materias
a vista das expre~sadas ordens inclusas, depois dl~ madura
mente ponderadas, e examinados o factos na clara inteUigen
cia da sem razam, com que se uzurpava por S. Paulo a Mi
nas Geraes o que lhe pertence, e as ruinosas consequencias,
que resultava ao Regia interesse Real serviço, e comu dos
Povos das mesmas Minas pela obrigaçam de completarem pela
sua fazenda ao Real Erario tudo, que faltar nos Quintos para
as cem arrobas da cota annual. pegui na pena, e dey conta
instruido com as ditas ordens, documentos, e fundamentos ex
pendidos ao Illmo. e Exmo. Sftr. Conde da Cunha, Vice-Rey
do Estado, o qual determinou em carta de 24, de Mayo de
1764, que da parte de S. Paulo se a.b tive ~em de continuar
na indevida uzurpaçam, em que e achavüo e que a de Mi
nas se restituisse a posse do que lhe toc va.

Esta .i usta resolução me fez delib ruI' unido a outra
importantes materias elo Real erviço a girar por todos os
retferidos Descubertos em companhia do Provedor da Fazenda,
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Corregedor da Comarca, Guadamor Geral, e outras pessoas
ratificando a antiga posse, e demarcaçoens, estabelJecendo hua
Intenclencia comissaria em S. Pedro de Jacuhy com guarda,
e patrulha, e os mais Registos de Ollro Fino, e Jaguary, além
das Providencias precizas em Cabo Verde criando em todos
Milicias de pê, e cavallo de que atê o mencionado tempo se
tinham da parte de S. Paulo esquecido, deixando viver estes
Povos em tal liberdade, que serâ ociozo repetir, que o ouro
em pô, e diamantes se tirava sem satisfazer o primeiro os
Reaes Quintos, como se fosse genero livre, e os segundos sem
escnipulo de infringir as Leys, ou incorrer nas graves penas
impostas a quem os extravia pela pronta sahida, que lhes fa
cilitavam os portos dessa Capitania, e geral Liberdade, com
que se dissimulava tão ruinoso descaminho.

A lembrança destes injustos interesses, que desfrutavão
os habitadores dos mencionados Descubertos unida a da Li
berdade em que se achavam de nam pagarem subsidio, nem
direitos de Entradas no que introel llziam nelles pelo fazerem
por diversas picadas, em que o subtrahiam aos Registos dessa
Capitania os meteo em tal absoluta, vendo, que na forma por
que os reguley nam podiam deixar de contribuir com o de
vido Quinto do ouro, que tirassem nos preditos territorios,
nem divertir os direitos elas Fazendas, que metessem, e de
que nam aprezentassem guia dos Registos da juriscliçam tle
V. Ex., e menos eximiremse da obeelienqia aos Comandan
tes, disciplina, e policia estabellecida na Milicia para socego
dos Povos, e Real serviço, que lisongeadas da voz, que es
palhavam os que se dezejam no antigo estado entraram a ca
pacitarse de que passavão novamente para a jurisdiçam dessa
Capitania no errado conceito, de que deixaram de ter nella
a justa sujeiçam, que nella experimentam, e de que os não
posso aliviar sem offença das ordens, que devo observar, e a
V. Ex. seram tle reciproca obrigaçam, quando em virtude da
nova demarcaçam, qne está cometida ao !lImo. e Exmo. Sr.
Conde da Cunha Vice-Rey lo Estado se lhe una algüa por
çam da de Minas Geraes, e Goyaz a de que está encarregado
depois de ter exposto o inconveniente, que rezultará de qual
quer parte, que desta se separe.

Estando as couzas nos reffehdos termos me Já parte o
Cabo de Esquadra Antonio da Silva Lanhoso, Capitãomor
Andrê de Espinola, Vigario, e Juiz do Arrayal de S. Pedro
de Jacuhy, que hindo por noticias, que tiveram, e diligencias,
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que praticara Manoel Velho. Pedro Franco, e outros ao Cargo,
chamado S. Barbara ito dentro do territorio da demarcação
desta Capitania acharam o Descuberto em tres cargo, que
manifestou o dito Manoel Velho, e seo companheiros e o
me. mo executaram em outro, que denunciou no itio do De
zemboque o Alfere Jozê de Fioueiredo, e eu sogro Fran
ci co Vieira de Cu tro, tomando 10 0 0 posse, e a inando ter
mos de manife to por reconhecerem estar no te~Titorio desta
Capitania, e não no de S. Paulo, de que me faziam 'partici
pante, e ao Super-Intendente da Comarca na forma do Regi
mento sem embargo do que lhe determiney. que examina em,
e e tavam ou nam na arja della, em cuja circun tancias

deviam eguir o in inuado no Regimento) e mais ordens, que
lhe lembre)'; porem quando por força do mencionado exame
se reconhece se serem comprehendidas no que toca ao Go
verno de V. Ex. se retirassem, e advertissem aos Descobri
dores lhe requeressem a fim de evitar questoens, e não dese
jar merecer a nota de ambiciow de mayor extenção de Paiz
para o regimen, que o que S. Magestadc F. me conferia.

Pa ado pouco dia, ou logo imediato á partida desta
determinaçalD me chegam novas carta, porque me consta,
que V. Ex. expedira hum Capitão, Sargento, e vinte soldados
caIU o Juiz de J undiaby nam só a tomar posse do dito Des
cuberto por esse Govcrno, mas a continuarem hfra e trada ou
lJicada para Cabo Verde, de que se seguiram imensos desca
minha ao Quinto de~ta Capitania, e de que corria a voz
de que e adianta\'ão o mesmo emissario 3 executarem
igual dilioencia nos mais Descubertos obredito, de que se
acha de pos e Mina Gerae.

E ainda que me parece, que quando seja certa esta nova
resoll1çam ele V. Ex. proceder de sinistras informaçoens, com
que regularmente procuram apartar do conhecimento dos Le
gitimas intere ses de . Amo, e egurarern os particulares,
que só aspiram o que a dam com emulante do zelia do
mesmo erviço, vou a dizer a V. Ex. que he nece sario, que
da sua parte determine aos que lhe am sobordinados, que
da demarcaçam, q'. corre do cume da erra ae Mantiqueira
da estrada, que de Minas se dirige para S. Paulo rumo di
reyto atê o morro do Lopo, e de te se seoue pelo Rio grande,
e estrada, que se encaminha de e Governo para Goyaz atê
o Dezemboque senam intrometão a exercitar acto algum, em
quanto pela determinaçam do IIImo. e Exmo. Sr. Conde de
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Cunha Vice-Rey, que me hade ser participada, e a v. Ex.
senam resolver o que se hade seguir, que de todo outro pro
cedimento, que houver, e nam espero da prudencia de V. Ex.

_me vejo obrigado a protestar por esta pelo prejuizo dos Re
gias interesses, e destes moradores, e nam seguira a via da

- forç.a, por nam ser justo empregalJa contra os Compatriotas,
a quem as devemos conservar na maior inteireza, e vigor
para as applicarmos em ruína dos Inimigos da Naçalll, e com
que só' devamos consumir a polvora} que tivermos, segurando
a V. Ex., que os mesmos protestos, mando} façam os Cabos
e Comandantes, que me estam subordinados nos De tricto. ,
em que os de V. Ex. os quizerem ex paliar, prohibindolhes
todo outro procedimento, e submetendo-os a plenaria obser
vancia ela ordem que lhe mostrarem do Illmo. e Exmo. Sr.
Vice-Rey com tanto, que dellas se lhes elem copias autenticas
para se me dirigirem, sem que sayam delles autes do meu
avizo, Ilem embaracem a pratica das que justamente V. Ex.
determinar aos que lhe dizem reS1Jeito. Deus Guarde a V.
Ex. muitos. annos. Villa Rica 14 de Outubro de 1765.--Luix
Diogo Lobo 'da Sylva.

h-A Lmz DIOGO} 1765.

rUmo. Ermo. SI'.-O Lemite d6sta Capitania de São
Paulo, com o de minas Geraes depois de seclidas a esta Ca
pitania as Campanhas do Rio Verde que antiguamente herão
com~rehendiclas na demarcação ela sobredita Capitania de S.
Paulo, de quem a ele minas geraes tinha sido anteriormente
elezanexada, como ao depois, o farão tão bem as Capitanias
de Goyaz, e de Cuyabá, sempre foy e ficou sendo pelo Rio
Sapocaby, de que ha provas e documentos tão autenticas, que
seria superfiuo o referilos, pois esta certeza hé tão manifesta,
como sabida a grande averção que em toda a sua vida con
servou a esta Capitania o Sr. Conde de Bobadella, empre
gando-se com todo o seu empenho (não sei se com grave
prej uizo dos Reaes intereces) em danll1ificalJa e distrahilla.
Sendo esta evidencia tão conhecida e tão sabida: de todos, nào
pode V. Ex.a deixar de estar bem enteirac!a deDa, como de
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que a dita demarcação hé inteiramente nullla, porque obrou
despotica (~ clandistinamente o Ouvidor Thomaz Rubí, e o
mais que se se~uio nesse sobredito Rio Sapocahy.

Que esta demarcação seja a mais util não só aos inte
resses de S. Magestade e augmento dos seus Reaes quintos.
e juutamente a mais propria e proporcionada para evitar os
extravios elo Ouro tão bem não paelesse duvida. Primeiro
pela facilidade com que com menos regi tos se feixa o dito
extravio como eu posso claramente mostrar. Segundo porque
do con traria se tem segnielo perder Sua Magestade e estar
perdendo todos os quintos que se lhe devião pagar daquel1es
descuberto que farão achados, para a quem do Rio depois de
e tabellecida a penção annual de Cem arrobas de Ouro que
essa Oapitania se ()brigou á pagar a Sua Magestade um equi
valente da Oapitação, não devendo por nenhum fundamento,
entrar para esta conta os quintos que tocavão aos ditos des
coberto. nem serem confundidos com o direito Senhorial das
minas dessa Oapitania) em que foy estabelecida a penção da
sobre dita quantia das Cem arrobas) que se devião por todas
as razões pagar aparte.

A demarcação que por ordem do SUJ'. Oonde de Boba
della, fez o Dr. Rubi ouvidor do Rio das Mortes em que V.
Ex." faz todo o seu fundamento hé claramente nulla, e não
pode obstar para a legitimidade da posse de V. Ex. a paI'
muitas razões: a primeira por ser feita contra as intenções
de S. Magestade que seo'nalou o Rio Sapocahy por baliza
ultima, e aquel1as palavras em que diz: «ou por onde vos
parecer», hera por ser abido e notaria) que os lemites
desta Capitania excedião além do dito Rio estendendo-se pe
las largas Oampanhas do Rio Verde, e Campo grande, ou
pelos cOlllfins das sobreditaa Oampanhas, cuja liberdade bê de
prezumil' lhe fos. e deixada em attenção as devastações dos
quilombos) porque de outra forma, não deixaria ao seu arbi
tril) o poder tiral1as a e ta Oapitania a quem directamente
jJertencião: seguudo porque depoi de obmitidas todas estas
razões ainda pela sua parte excedeo o mesmo Ouvidor Tho
maz Rubi as Ordes que lhe farão passada pelo r. onde
de Bobadella) em que o authorizavão para a dita demarcação
estendendo-a consideravelmente, e muito mais ao JaJ'ífo do
que perlllitião as ditas Ordes) athé vir pôr os marco quase
avista da Cidade ele S. Paulo, ele cujo factos fica evidente
mente manifesto o quanto o Sr. Oonde ue Bobadella praticou
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tudo que hera em detrimento desta Capitania e estimulou' as
cauzas que concorrião para o seu habitamento e assim foi
feita a dita demarcação em tempo que as dua Capitanias
estavão sogeitas ao seu Governo procedendo livremente por
aquelle modo que fos e mais proporcionado ao seu go to,
principalmente não havendo naquella ocazião nesta Capitania
um Governador no temporal, um Bispo no Espiritual que e
oppozesse porque para contradizel1a hera declarar que não
consentia nella e pôr toda a defença que podiio. nas margens
do Sapocahy, e não capitular com as suas reprezentações a
oppozição que cabia n3. sua possibilidade, e atbê onde lhe
permitião os termos que deviâo a sua obediencia.

Não ha pessoa instruida nos sucessos destes Paizes que
não saiba perfeitamente esta verdade e estou certo que V.
Ex." a conhece evidentemente, e que não deixaria de confe
çalla pela sua honra, se dimitise a obrigação de procurar
pelo seu partido. Dos mesmos papeis que V. Ex." foy ser
vido remeterme para me capacitar, se colhe este argumento
sem controvercia.

Isto Snl'. não padece dllvida, só a pode tf\r o paga
mento das 100 arrobas de Ouro dessa Oapitania porque já
não pode com elle, e ,obre' e a materia hé que devemo de
liberar, e não sobre os lemites, quando tão claramente con ta
por donde elles devem subsi til' entre a dua Capitania. O
que supp.osto, como a decizão deste ponto e tá encarreO'ada
ao Snr. Conde da Ounha Vice Rey elo E 'tado por Ord m ele
S. Magestade, elle rezolverá o que entender, que eu não te
nho mais empenho uo que elle acerte no que for mais con
veniente ao serviço do mesmo Snr.

O destacamento que mandei a esse descnberto, hê por
que ainda supposta a individa demarcação do Ouvidor Tho
Olaz Ruby, está asentado pelas pes oas mais praticas e certa
nistas deste Paiz que elle se acha dentro dos lemites que
quizerão deixar ficar a esta desamparada Capitania. O fim
para que o destinei, não hé outro mais que para cumprir
Reaes Ordes de que Sua Magestade foy servido encaJ'l'egar-me,
nas instrucções que me derigio para que as praticase a re
peito dos novos descubertos, o que logo executei, como me
hê ordenado, sem pertender como não pertenderei nunca
adiantar-me em couza alguma mais além do que hê pres
cripta e determinado pelo lTIesmo Snr. E para mais cautel1a
escrevo ao Comandante na forma que V. Ex." quer, para que
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se ab 'tenha de adiantar-se sobre aquellas terras que estão
alem da raya que V. Ex.n signalla; e do mesmo modo reco
mendo ao Comandante que ordene aos seus officiaes que ....
deve er comprehendido o desemboque, mandando...... os
que ahy tem por estar aquem da raya que ... para termo.
Deos Guarde a V. Ex.n Santos, 15 de ovembro de 1765.
-D. Luix Antonio ele Souxa.

C-DE 'LUIZ DIOGO, 1765.

lUmo. e Exmo. SnT.-He em duvida que antes de se
de cobrirem as Minas, se achava todo o territorio que com
prehende a extençam desse Governo sem que se soubesse se
tocava ao de S. Paulo, ou Rio de Janeiro, por ser despovoado
e so pizado do Gentio e das feras que habitavão os seus den
sos e impenetraveis matos. .

Continuou o tempo e correo a noticia que nelles se des
cobria algum ouro, ainda que sem certeza, entrarão crimino
zos por se evacUrem do castigo que merecião pelos seus de
litos no receyo de padecerem por elles o ultimo suplicio
tanto Paulistas, como Reynoes a internarem se pelo referido
Paiz.

Foy comprovando a experiencia ser rico em ouro, e na
esperança de merecerem pelo descoberto de te precioso mine
ral em premio a ab olvição da pena em que tinham incorrido
pelos eus desmando enti"arem atrihir outros, dando parte que
prometia grandes vantagens COIU differença em que da parte
dos Paulistas não os intereçarão os De cobertos de ouro por
que ernpre o desprezaram, como a experiencia fará patente
a V. Exa. no Paiz, que tem a felecidade de lhe ser encar
regado, que sendo abundante em terras mineraes de rica pinta
o tem negligado a preo'uiça e inaptidão dos me mo Paulistas:
mas o reduzirem a tyrana e ju ta escravidão os Indios syl
vestres, de que tem sido le!ritimo exterminadore, tanto assi
que logo a piedade Regia lhe prohibio tam iniquo procedi
mento ces, arão de ser descobridore e ficarião sepultados no
esquecimento todos aquelles que pelo dito motivo lhes havia a
Providencia facultado, se os Europeos criminozo os não
acompanhassem, e o receyo de que este os manifestassem,
os não obrigasse a declaralos.
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Nestes termos deve V. Exa. persuadir se não ser este Go
verno separado desse, mas transferida a Capital delle para
Villa Rica, ficando esta e S. Paulo com toda a extensão de
hum e outro territorio e 'para prova elisto veja V. Exa. as Pa
tentes elo Senhor Canele ele Assumar e seo Antecessor o Sr.
Dom Braz de Sylveira que achará que ate o refi'erielo tempo,
e pOele ser que mais adiante, lhe erão encarregados por ellas
os ditos terri torios.

Seguia . e elepoi ficar interinamente governando o Sr.
Conde de Bobadella a Capitania de S. Paulo, Mina, Goyaz e
Iatto Gro so, e criar S. M. F. estas chias ultima em Governos

separados unindo a de Goyaz a de S. Paulo, deixando a ele
l\1.inas na exten ão ,em que se acha; porem como os limites
se achavão bastantemente confusos e incertos por se haverem
regulado por e timativa e sem informaçam ele pessoa practica
que conhecesse ou tivesse discorrido pelo Paiz com a mtelli
gencia necessaria a abelo com a formalidaele indespensavel.
Mandou o mesmo Senhor em virtude da Ol'rlem de mil ete
centos e quarenta e nove de que a V. Exa. mandey copia na
certeza do cabal conhecimento que do dito territorio tinha o
Sr. Conde de Bobadella para evitar as duvidas que houveram
com o Sr. D. Luiz Ma carenhas. proceder á demarcação de
que a mesma trata, não no termos restritos em que V. Exa.
a quer entender contra o que a sua distinta capacidade o
persuade, e evidentemente se faz notaria no espirita e en tido
literal da mesma ordem, mas ensinuando lhe o Rio apucahy.
ou aquellas partes que a sua intelligencia e experien ia acha '. e
mais conveniente para asignar os limites desta e des'a Capi
tania, o que faz inegavel que tanto não excedeo o refl'erido
Conde que antes, se os fizes e pelo dito Rio, conhecendo a
natureza do territorio de que e compoem e de huma e ou
tra Capitallia, e os inevitavei prejuizo. que e eguião aos
Reaes Interesses, e descaminhos a que e abria porta pelo
mencionado Rio para que ficarião endo infructiferas não so
todas a po. siveis cautella , mas ainda aquella para que não
temos forças por se poder passar com bnma pelota nas par
tes em que. am mais opulentas as suas correntes no tempo
das mayores enchentes e em muitas vadiavel nellas, e no ele
menos aguas em grande parte delle, faltaria o dito Canele ao
que devia dos Regia Interesses e dictame ela couciencia,
nam io'norando os grandes extravios que se podião. por essa
Capitania fazer, e a imjJos ibilidaele que ba de os atalhar, por
ficar de todas as partes tão proxima a costa da marinha e
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não haver nesta extremidade outro mais conforme e util no
po sivel que regular lhe os Limites pelos cumes das serras
e crarganta que bu cou. preferindo ne ta acertada determina
Qam o caprixo politico de ficar tam proximo a dita demarca
çam á Oapital desse Governo, como V. Exa. quer persuadir,
em que me parece que nam deyxará de haver de distancia
em linha recta de dezanove lecrua e me} a na parte que lhe
fica a referida demarcação mais proxima, o ~Lle não he de
attenção, conhecendo a grande extensão que á me ma ficava
para a parte do uI e ertão que lhe corresponde, quando e
tratava de hum obiecto de tanta importancia como era salvar
os Recrios Intere SeS e a Oapitania que lhe produz huma parte
tão avultada delles na justa refiexam de que tudo que fos e
dissipado eria enfraquecer e tirar lhe os meyo para conti
nuar na contribuição delle . e tes termo Illmo. e Exmo.
Snr. me he precizo dizer a Y. Exa. nam so serem ditadas
pela paixão todas a inforruaçoen que a V. Exa. persuadem o
contrario ma inteiramente opposto á verdade do facto acre
ditar V. Exa. que a demarcação he feita depois do estabele
cimento da Oota, porque sendo esta determinada e aceita na
oferta dos; Povos no anno de 1750 e tendo estes até o refe
rido tempo contribuido por capitaçam fica e\idente não poder
exi til' ante que S. l\lagistade F. aceytasse e autl10rizasse
com a ley fundamental do dito anno quando antecedentemente
e nam pra ticava no methodo a que deo forma, e porque e

obricraram os Povo a prefazer a falta das cem arrobas pelas
suas fazenda, nam ob tante terem contrib~ido com o quinto
ele todo o ouro que se tirasse dentro de tas quatro Comarcas
com que e evidenceya nam er o que me move a expor o
que na realidade ha sobl' e ta materia imple mente as cem
arrobas como 'T. Exa. indica, mas a Ju~tiça dos Povos que
tem pela dita obrigaçam ele a prefazer, o que he de mais
pezo e con equencia na minha intelligencia e na de V. Exa.
que a vangloria de querer mostrar adiantamento do Inte
resse Regios no meo tempo o que so procurarey quanto nam
for oifell ivo dos dictame da conciencia. e na parte em que
he po ivel combinar a dos Povo com o do oberano por
que caducaram estes se ao primeyros se lhe tirarem os
meyos de concurrerem para o egundos. Nam faUo em que
o mesmos Pauli tas sendo couvocados para a conquista de
dou ou tre mil 1 egros que iufe tavão o sobredito De co
bertos que sam objecto da prezente questam pelas correria
tios quaes experimentavão nam poucas hostilitlades ainda den-
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tI'O do terreno que se lhe nam disputa, e que estas Minas
sentiam se nam animaram a concorrer para extinguir os refe
ridos Quilombos ao mesmo tempo que elles tomaram sobre si
o pezo de expedirem para sima de oitocentas pessoas arma
das com despeza de mantimentos, muniçoens, granadas, e ou
tros petrechos, em gastarem mais de trinta mil cruzados, ex
pondo se ao risco da diligencia e para que concolTerão as
Camaras e os habitadores destas quatro Comarcas, deixando
tambem de me lembrar que sendo notificadas as dessa Capi
tania para assistirem a demarcação que mandou fazer o Se
nhor Conde de Bobadella por Thomaz Ruby que a executou
na forma que lhe prescreveo e dictou o dito Exmo. Conde
como consta' de documentos authent.icos, reconhecendo a falta
de direyto que tinhão para se opor nem as referidas Comar
cas e seu Ouvidor quizeram aparecer no mencionado acto, (*)
ao mesmo passo que este em tudo foy tam unido á equidade
e justiça que os Paulistas que por cazualidade se acharam
nelle o confessarão, segurando ingenuamente que as ballizas
que lhe dera o dito Ministro sam as mesmas que o referido
Snl'. Conde ordenava, e as mais acertadas e unicas que se po
diam descobrir.

lie disgraça que depois de quinze annos de posse em
virtude da dita demarcação e ha quasi dois em que estou
ne~te Governo cm que viram haver pelas providencias que
dey ele criar Milícias e respectivas a cessar extravios, que so
se podem por em pratica em virtude da dita demarcaçam e
não exercitar na que V. Exa. imagina, como lhe será notorio
se se sacrificar ao trabalho de discorrer por todo o Destrito,
porque corre o Rio Hapucahy, se entre nessa Capitania no
empenho de escurecerem os incontrastaveis principios que
tenho mostrado na idea de que hindo se povoando dos My
neyros destas quatro Comarcas por serem os unicos que se
acham nos Descobertos com fabrica e que se sacrificaram ao
contingente trabalho de hirem descobrindo a riqueza de que

(*) O auto contém 18 assignaturas além das do Ouvidor e
Escrivão. Como já foi notado (p. 52) 5 destas são de Officiaes
providos pela Camara de Mogy das Cruzes. No auto da posse da
igreja lavrado no dia seguinte vêm repetidos 11 destes nome::;,
tendo 6 a menção de postos officiaes que s6 podem ser da Ca
mara do Rio das Mortes. Restam portanto 7, cuja filiação não
pode ser determinada. (N. da R.)
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se compoem o Paiz, e consequentemente occorendo outros
das mesmas animados da esperança de melhorarem de fortuna
por estarem as antigas em que occupavão as que lhes tacão
exhauridas antevendo as consequencias de que manifestará in
teyramente fl preciosidade que vay indicando, a queyram arro
gar em seu beneficio cortando com hum golpe tão extranho a
base fundamental dos Interesses Regias, e conservação dos
habitadores deste Governo, e igualmente lamentavel que em
quanto nam houveram as referidas cautellas e se lbes con
sentia, por se ignOl'arem 6 extravios, e curso franco de ouro
em pó e moeda que girava nessa Oapitania, e nos mesmos
Descobertos como prezenceey e autentiquey com os Ministros
que me acompanharam, com os quaes acodi a evitalo com
poucos mezes deste Governo, munido da carta do Dlmo. e
Exmo. Snr. Conde Vice-Rey, e sua aprovação por não ser
tambem capaz de os dissimular, he que sentidos da falta
deste il1icito iuteresse os Povos dessa Oapitania reprezentam
r,om capa de zello o seu direyto contra todo o mais solido
ponderando huma materia tam delicada com tam diversas
cores da sua legitima natureza. Sey que Y. Exa. a conhece
e que tambem não he capaz de querer adiantar merecimentos
com sacrificio de semelhante qualidade, porque - se con titua
responsavel tam gravemente na Prezença de Deos e do So
berano e nestes termos não so espero me faça a justiça de
persuadir se que nam tenho outro objecto que me mova a
instar pela justiça dos Povos que me estão subordinados e
Reaes Interesses que se me confiãu, e que depois de o expor
como a conciencia é obrigaçam fica exonerada me não inte
resso em que se determiue a beneficio dessa Capitania, ou a
favor da razão elesta, ainda que sempre me ficará o senti
mento do inevitavel prejuiso que se ha de seguir na forma
que tenho exposto, e que a experiencia e o tempo fará \T.
Exa. constante quando se verifique a dita separaçam e de
marcação que . Exa. indica, confiando de \T. Exa. ratifique
as ordens aos seus officiaes para que não entrem no De el11
baque e Descoberto chamado por essa Capitania de S. Joam
e por esta de Manoel \Telho, quando este estej!i. da demarea
ção, como está o dito De emboque, que achar e fora del1a,
ordeney aos do meu Comando se nam intrometessem nelle té
que o Illmo. e Exmo. Snl'. Oonde de Cunha \Tice-Rey do Es
tado determine o que se ha de eguir com a execução da
nova demarcaçam, que se lhe mandou praticar de que reco
nhecendo o pezo estou certo a fara com o acerto que lhe he
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inseparavel em todas as suas acçoens. Deos Guarde a ·V.
Exa. m. ano Villa Rica, 15 de Dezembro de 1765.-Lui
Diogo Lobo da Sit? ((.

d-A LUIZ DIOGO, 1766.

lllmo. e Exmo. Sn1·.-Respondendo a estimaclissima
carta de V. Ex. a que me impugna com doutissiruas razões
as que a V. Ex. expuz para effeito de mostrar devião pertencer a
esta Capitania de São Paulo todas aquellas terras que correm
da parte daquelll do Rio Sapocahy, em que não pode haver a me
norduvida: Replico a V. Ex., que parao prezente tratado não
nos deve servir de baze a extenção comolativa, que em ambos
estes Territorios ouve, antes da divizão entre as duas Capi
tanias, pois he certo que nesses principios, todo o Estado do
Brazil havia de ser hum, athe que em diferentes eras se foy
dividÍndo em as doze Capitanias de que constava antiguamente.

Deve nos servir de baze e fundamento para a nossa
demarcação o lemite que tiverão as duas Capitania no tempo
do meu antecessor o Sr. Dom Luiz Mascarenhas: porque esse
lemüe he o que Sua Magestade que Deos Guarde me manda
governar, e o que sem duvida ordena ao lUmo. e Exmo. Sr.
Conde Vice Rey examine para me mandar entregar, como se
manifesta das palavras expreças na minha patente, e na cartd
Regia em que manda o Illesmo Senhor levantar a homenage
ao Govel'11ador de Santos; e sem questão ou controversia,
os limites que teve esta Capitania no tempo do meu anteces
sor, pelo Rio Sapocahy; estes são sem a menor falencia. os
que deve ter agora, porque asim Sua Magestade que Deos
Guarde manda, e asim se manifesta claramente das referi
das clauzulas, que se achão expresadas na minha Patente, e.
na· sua dita Carta Regia ratificada.

Não obsta a demarcação que se fez ao depois por ordem
do Sr. Conele de Bobadella em tempo que este Sr. governava
as duas Capitanias, porq ue estando am bas debaixo do seu co
mando, pela sua grande experiencia acharia que nas cir
cunstancias daquelle tempo em quese extinguia ..... ef>t~ Go-
verno e se reduzia a Comarca esta Capitania pode1·ia .
ser mais estreita da sua demarcação. Mas não milita a mesma
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razão no tempo presente em que Sua Magestade restitue .
esta Capitania ao seu antigo estado e jurisdição .
para a fazer florescer e aumentar. '.

(Seguem-se 4 lJinhas indeciti·aveis).

As duvidas que teve com essa Capitania de Minas o meu
antecessor o Sftr. Dom Luiz Mascarenhas forão sobre as terras
aquem do Rapocahy e cuido que V. Ex. nessa Secretaria
achará os documentos.

Em quanto ao reparo que V. Ex. faz de que endo a
demarcação pelo Rio Sapucahy se abre a porta a de call1i
nhos de ouro para os guaes não ha forças que o" po ão im
pedir, me parece que tendo esta Capitania de São Paulo mi
nas de ouro, do mesmo que se evitão os descaminboE' que
nella pode haver tãobem se evitarião os descaminhos do ouro,
que nella pudese entrar, vindo dessa Capitania de Minas..

Mas he escuzado dispender entre nós estas razões, por
que estando este negocio afecto a dispozição do Illmo. e
Exrno. Sr. Oonue Vice Rey, elle he que nos deve signalar o
termo e a divizão que devem ter os no ses Governos.

E emfim, Exmo. Sr., ambos somos vassallos fiei do
mesmo Augustissimo Soberano: não devemos ter outro fim
mais que o seu Regia e mayor intere e sem atenção alguma
ao que ao nos o particular seja mais agradavel e conveniente:
e por este motivo eu estou persuadido que os interesse do
mesmo Sfir. estão damnificados com a prezente demarcação;
que o Regia Erario não percebe tudo que devia perceber dos
quintos, que de mais a mais lhe havião de paCTar estes novos
de8cubertos, alem da cota das 100 arobas. que es as quatro
comarcas estão obrigadas a satisfazer; e tãobem me per nado,
que devedindo-se pelos lemites do Sapocahy. como devem ser
devedidas aI> duas Capitanias; em inará a experiencia, que o
rendimento do quinto dos novos descubertos aumentará muito
mais -o Regio interese, ainda no cazo que a e a~ comarcas
se haja de abater por esse motivo alguma parte das 100 ar
robas.

Estes são os pontos que se deve ponderar, alem de ou
tros muitos e o essencial. . . . .. que be de se ajudar os va 
sallos desta Capitania que se acham na ultima decadencia e
pobreza: e he. . . . .. este......... que devem ser os obje-
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ctos de nosso cuidado. Quanto a mim . . , . .. não quero nem
procuro outm cousa mais senão. . . . .. servir bem o meu Rey
e Senhor.

(Seg'tlem-se mais 6 linhas itlegiveiB).

Athé agora não me consta que os Officiais que mandei
a impedir os novos descubertos se acliantasem em couza al
guma prejudicial a essa Capitania e as terras de que está de
posse, e sem embargo de que ja lhe passei todas as ordens
necessarias a este respeito, de novo agora lhas mando ratefi
cal', para que não haja duvida alguma contra o que V. Ex.
quer, e eu igualmente dezejo. Deos Guarde a V. Ex. mui
tos annos. Santos a 25 de Janeiro de 1766.-D. Luix An
tonio de Souxa.

e-A LUI~ DIOGO, 1766.

nlmo. Exmo. S1'.-Dos ultimos avisos que recebi do
Sr. Conde Vice Rey, verá V. Exc. o empenho em que nos
achamos de satisfazermos as nossas obrigações, e as Ordês
que tenho do meu Soberano Augustissimo. Nestes termos
me lembra propôr a V. Exc. que devendo cessar entre nós
toda questão que possa haver, principalmente a respeito dos
lemites que se deve considerar entre as devisões das nossas
Capitanias, que visto estar cometida esta determinação ao ar
bitrio e decizão do dito Sr. Conde Vice Rey, e· com quanto
elle não decide o que entre n6s deve servir de termo, ou de
baliza para a devisão ou demarcação dos nossos Governos,
que nos conservassemos malteravehnellte de posse cada
um de nós daquelles destrictos em que actualmente estamos,
estipullando entre nós que nem .eu da minha parte mo
verei novidade alguma em os descubertos de que V. Exc.
esta de posse sem embargo de qualquer pretenção ou direito
que eu tenha a elles, e que por algum motivo hajam de me
tocar, nem V. Exc. da sua parte consentirá que Subdito seu
de qualquer qualidade que seja se adiante a descubrir novos
corrigos, ou buscar novos de cubrill1entos para a parte desta
Capitania. Muito menos tomar posse delles debaixo de qual
quer pretexto, nem ainda de pertencerem ou serem perten
centes a demarcação feita pelo doutor Thomaz Rubim, em
cujo numero ha de entrar este novo descuberto chamado N.
SRA. DA CONCEIÇÃO DAS CABECEIRAS DO RIO PARDO, aonde
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se acha o meu destacamento, em cuja materia decidirá V.
Exc. se hé servido e tabelleçalllos este ajuste, para' eu poder
com e pela palavra de v. exc. ficar seguro de executar as
novas e positivas Orelês que S. Magestaele me mandou dar a
respeito destes novos elescubertos, as quaes precisamente devo
executar. Deus Gunrde a V. Exa. ms. ans. Santo, 10 de
Fevereiro de 1766.-D. Luix Antonio de Souxa.

Nesta conducta foy carta ao Alferes Filipe Correya que
está no novo descoberto em que se lhe recom.da não innnvar
couza alguma sobre as terras ele q.e e tá de po e a Cap.o de
Mina cuja carta vay reg.do no 1.0 ela Secretaria com a Copia
da Orelem q'. se tinha passada ao Cap.m Ign.o da H.o Co ta
de 15 de Novr.O de 1765.

f- DE Lurz DIOGO) 1766.

Illmo. e Exnw. Sn1·.-Diz me V. Exa. na sua carta da
data de dez de Fevereiro) que me foi entregue em dous do cor
rente, que dos ultimas avizos que recebeo do !lImo. e Exmo.
Sr. Conde Vice-Rey do Estado ficaria eu na intelligencia do
empenho em que nos achamos de satisfazermos as no ~a

obrigaçoens e as ordens que temos de Nosso AugustissillJO
Monarca: e ainda que me não participa os que lhe farão co
municados pelo referido Illmo. e Exmo. Sr. Conde Vice-Rey
do Estado, nem me expressa em que estes con_istem, como
estou certo no contexto das que me forem diriaida , e do que
comprebendem as rolativas a esta materia, que pelo nosso
sabia Ministerio me tem sido cometidas, reconheço que até o
prezente por ellas e predictos avizos se não e tendem a mais
que a prepararnos sem perda de tempo para rebatermos os
inimigos que se nos possão declarar do sul e norte, ou de
outra qualquer parte, em que se nos mostrem contrarias, e
infractores da justiça, paz e neutralidade que o nosso Amabi
lissimo Soberano reliaio amente intenta ob ervar, el1lquanto
lhe nam romperem a guerra, sem embargo da cuydadosas
prevençoens, e bem disciplinado Exercito com que e acha
para radicar em beneficio dos seus fieis Vasallos os doces e
agradaveis fl'lltos da referida respeitosa e decorosa paz' e
nestes termos se me não faz novo, que todo o nosso cuy-
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dado e aplicaçam se deva empreoar nas prevençoens indes;
pensaveis a conserva\ão do Paiz e a col·tarmos () passo
aquelles que pelo temlJo adiante poderam por em pratica o
projecto de nos invadirem.

E sendo esta materia de tanta importancia e da pri
meira consequencia, fica evidente o muito que se faria repa~

ravel, e porque nos constituiriamos não so !lignos de cençnra,
mas de castigo se pela da divizão desta com esse Governo
perdessemos hum so instante de aplicação passivei a respeito
da primeyra; mayormeute quando a segunda pelas contas que
dey ao Illmo. e Extl1o ..Sr. Conde Vice-Rey, fundamentos, de
que a orney e incontrastaveis principios que refutavão de se
fazer pelos Limites que se intentavão, se seguia importantís
simo prejuizo aos Reaes Interesses e seu Vassalos habitantes
desta Capitania, alem da parte em que feri,L reciprocamente
o comercio !lo Rio ele Janeiro e Praças da Europa, o que
obrigou ao mesmo EXlllO. Sr. Conde depois de ponderar tão
interessante materia e reflectir nella com a madureza e dis
tintas luzes de que he inseparavel,. suspender a execução
mandando ficar cada hum dos dous Governos de S. Paulo e
Min3.s com a extensã.o do territorio que ao tempo que V. Exa.
entrou neste Continente, lograva, e lhe pertence em Juan to S.
M. F. não decidia a conta que ao lUesmo respeito lhe deo
com a representação que lhe fiz.

A vista do referido. IUmo. e Exmo. Sr. he estranha a
proposição que V. Exa. me faz, e não sey, se alheia daquella
sãa politica com que <levemos tratar os que nos achamos em
pregados no honroso exersicio de servir S. 1\1. F. em seme
lhantes empregos na parte de V. Exa. solicitar que eu con
venha em ficar na Capitania com a que desta sem ordem Re
gia, e Divizão do Illmo. e. Exmo. ::Sr. Conde Vice-Rey, se
introduzirão pela que V. Exa. lhe deo os seos Officiaes e
emissarios quando esta indisputavelmente compete a demarca
ção de Minas e se acha dentro da que ultimamente mandou
praticar o Illmo. e Exmo. Sr. Conde de Bobadella por Tho
maz Ruby de Barros Barreto, em virtude das que' se lhe
dirigirão por S. M. F. e não menos a de V. Exa. se lizon
gear de que eu convenha não so nesta circulUstancia, que não
pode ser admisivel, mas na que adianta com que procura em
baraçar me no mais territorio que me pertence as diligencias
relativas aos Descobertos, de que tenho noticia, e que devo
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adiantar por utilidade do Real Erario e interesses destes povos
obrigados a huma cota tão consideravel, como nas anteceden
tes cartas lhe tenho manifestado.

Em cujos termos cleve V. Exa. determinar que os seus
Officiaes e soldados despejam logo o Descoberto chamado de
Manoel Velho, e todos os J11ais que estiverem dentro dos li
mite:-; da dita clemarcação pertencentes a esta Capitania, e eu
continuar na aria que a mesma comprehende no uzo da ju
risdição que me toca, e diligencia de satisfazer as obriga
çoens. que por ella deve, seguranuo a V. Exa. que na exten
sam clit que está determinada para a sua, não exercitarey
nem me intrometerey com huma uuica polegada ere terra,
como tenho praticado, e que logo que chegar a Determinação
Regia que espero a este respeito, serey o primeiro que de
boa vontade e sem violencia lhe mande entregar todo o ter
ritorio que a Real Determinação de S. M. F. determinar) ou
o I1lmo. Exmo. Sr. Conde Vice Rey ensinuar se separe desta
Capitania de Minas em beneficio da de S. Paulo) da mesma
sorte que constante na conservação da que se decidir fique a
primeira, e de todo o contrario procedimento protesto a V.
Exa. pelos inconvenientes que- se seguirem em deserviço do

. osso Augustis. imo Amo, e prejuizo dos seus "assallos, al
teraç.ão elo socego publico e regular harmonia em que nos.
devemos empenhar a respeito dos habitantes de hum e outro
Governo. Deos Guarde a V. Exa. m. ann. 6 de Abril de
1766.-Lttix Diogo Lobo da Silva.

g-DE LUIZ DIOGO 1766.

lU/llw. e Exnw. SnT.- Ainda que reconheço as C\istin
ctas luzes) ele que V. Exa. he acompanhado e a clara intelli
gencia com que sollicita persuadir me aos interesses que e
imagina se seguem ao Real Erario na Demarcação, que pro
curava entre este e esse Governo; como os seus fundamen
tos não destroem o que lhe expuz a este respeito e e achão
qualificados pela practica e conhecimento que tenho da natu
reza deste Paiz e a que adquiri pelas memorias do IlImo. e
Exmo. Snr. Conde de Bobadella, e antecedentes Governado
res, julgo ocioso tirar lhe o tempo em responder aos princi-
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pios em que V. Exa. estabelece a sua douta carta, mayor
mente estando esta materia aifecta a S. Mage. F. a quem .a
representou o Illmo. e Exmo. Snr. Conde Vice-Rey do Es
tado, por reconhecer o pezo della sem embargo da ordem
Regia, porque se lhe permitia practicala, podendo so segurar
a V. Exa. que pelos referidos fundamentos e testemunhos au
thenticos extrahidos de ta Secretaria será patente ao mesmo
Senhor pelo seo sabia Ministerio a evidencia delIa, e o que
he mais util e de mayor interesse ao seu Real serviço) corno
tam bem não se interesar o meu genio por capricho, ne m por
conservar na extensão em que logro a jurisdição que me toca
por alguma proveniente utilidade, alem daquella que a ua in
nata e incomparavel generosidade me permitte, mas pelo zelIa
e honra com que a deve entreter, salvando quanto não for
incompativel aos seus Regias interesses, o prejuizo dos habi
tantes deste Governo, não me constituindo responsavel da res
tituição em que lhe ficaria senão punisse pelo Dereyto que
lhes toca quanto he licito, em quanto a Augusta Clemencia
do mesmo Senhor nào determinar o contrario, porque a todo
o tempo que o resolva me hei de satisfazer com a parte que
tocar a este Governo, ainda que se diminuisse nella o predi
camento do exercicio, quanto mais não correndo a contingen
cia desta deterioração, e poupallllo me ao trabalho que se au
gmenta a mayor extensam, e criação de novos Descubertos.
Deds Guarde a V. Exa. m. ann. Villa Rica, 7 de Abril de
1766.-L-ldx Diogo Lobo da Silva.

h-A LUIZ DIOGO, 1766.

Illmw e Ex1l"to. S11.1· das cartas de Officio de
22 de Julho do anno passado, que pela Secretaria de Estado
dos Negocias do Reyno me forào dirigidas foi se1'viclo Sua
Magestade que Deos Guarde ap1"OVar o que fi- no novo des-
cubrimento do Rio Pardo mandando impedir .

(Seguem-se 3 lÚÜlas indec:ifm?'eis).

estas partes porque não posso faltar executar estas inst1'uçõe;
que desde o principio do meu Governo me tem guiado. Deos
Guarde a V. Ex. S. Paulo 13 de Fevereiro de 1767. - D.
L'l.tix Antonio ele Souxa.
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p,.imeim copia que acu'Xa a carta acima. (*)

Sendo prezente a S. Magestade a carta de 16 de tletem
bro do anno proximo passado em que V. S. rleo conta de
ter :impedido e feito abandonar o descubrimento elas Minas do
Rio Pardo foy o mesmo Senhor servido aprovar este proce
dimento de V. S. Deos Guarde a V. S. Palacio de Nossa
Senhora da Ajuda a 22de Julho de 1766.-Conde de OeYTas.
-Snr. D. Luiz Antonio de Souza.

Seg-wndC6 copia que tambem aCltsa a cm·ta Tetm. (**)

Pelo que pertence á minas de ouro de que V. S. falou
na carta de 30 de Julho proxilllo passado: Ordena S. Mages
tade que V. S. faça toda a possivel diligencia para os impe
dir por todos os meyos que lhe sugerir a sua prudencia.
Deos Guarde a V. S. Palacio de Nossa Senhora da Ajuda a
22 de Julho de 1766.-Conde de Oeyms.-Snr. D. Luiz Anto
nio de Souza.

(*) Esta carta acha-se completa. (N. da R.)

(**) O texto completo desta carta é o seguinte:
~A Sua Mag.de foy prezente a Carta de V. S.a de 30 de Julho

proximo passado com os Mappas a elie juntos da Praia de antos
e seus Portos: E o mesmo Senhor fica na inteligencia do estado dll
referida Praç.a e seus Porto e das di posiçoens que V. S.o ficara
fazendo para os fortificar, e dll providencias internas, que hana
daelo a este 'l'espeito: Aprovando S. Mag.de tudo o que V. S.a tem
obrado nesta impor!:<'lllte materia; e rflservando as ulteriores Provi
dencias para quando essa Provedoria for mais abundante de mesos,
como esperamos, que o seja com grande brevidade.

«Pelo que pertence as Mina de Ouro de que V. S.a falou na
dita carta: Ordena S. Mag.de que V. s.a faça toda a po ivel dili
gencia para as impedir e fazer abandonar por todo os meyos indi
rectos que lhe suggerir a sua prudencia: Primeiramente porque a
cultma das Terras e dos fructós naturaes d'ellas he pelo calculo
da Arimethica Politica e Economica do Estado, mais util, que das
mesmas Minas com tanta differença quanto vay de vinte contra
hum: Em segundo Lugar, porque no cazo negado, que fossem mais
ureis a taes Minas, não deveriam permettirse DlillCa em tanta vi
zinhança das Co tas Maritima. Deus G.de a V. .a Palacio de
Nossa Senhora da Ajuda a 22 de Julho de 1766.--Conde de OeY'·as.
-Sr. Dom Luiz Antonio de Houza.· (N. da R.)
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i-DE Lurz DIOGO, 1766.

IltJno. e E:tmo. nl'.-Prezentemente me chega a noti
cia que de 1\Iogi Gua sú se abrira huma e trada a distancia
de tres leguas e meya do Anayal de Cabo verde e e pu
zera huma guarda no itio que a termil1fl. com o fundamento
de cobrir a pinta de ouro de hum Rybeyrão que nella se
acha; e como está dentro dos lemite de ta Capitania de Mi
nas, segundo os que por ordem Reo'ia lhe deo o Illmo. e
Exmo. 3m. Conde de Bobadella na demarcação que mandou
praticar por Thomaz Ruby de Barros Barreto, como a V.
Exa. repetidas vezes tenho feyto manifesto, e da referida es
trada he natural se segão os extravios que as ordens Regias
que as prohibem vigorosamente acautelão alem dos embaraços
que podem seguir se _entre os nloradores de hum e outro
destrito pela dita guarda que concidero posta por não infor
marem a V. Exa. com a exacção devida e lhe figurarem o
dito Sitio dentro dessa Capitania; rogo a V. Exa. queira por
serviço de S. M. F. e na forma que comigo aj ustou mandar
retirala e fechar da parte dessa Capitania a estrada, deixando
sem perturbaçam adiantar os de coberto aos moradores desta
no territorio que lhes compete, em quanto S. 'lVI. F. nam de
cida a questão da demarcação que logo que a determinar,
sem a menor duvida farey executar, ainda que seja em pre
juizo deste Governo tudo que for servido resolver.

Exercite V. Exa. a minha vontade que sempre será
pronta, e eficaz no em penho de lhe dar gosto. D. Gde. a
V. Exa. m. ano Villa Rica, 20 de Novembro de 17G6.-Lui
Diogo Lobo da Silca.

j-A LUIZ DIOGO, 1766.

lUm.o. e EX1no. Sm·.-Como pelas incertezas do mar não
recebi ainda da nossa côrte todas as carta que me vierão
nestes ultimas navios e ó as vias elo Concelho Ultramarino
em que não podião vir as noticias das dispozições da Europa
me servia de aclarar muito o discurso participar-me V. Ex.
de q'. os chamados Jezuitas forão os primeiros motores do
horrendo atentado sucedido em Madrid: logo que eu soube
aquella novidade sempre di corrÍ comigo mesmo, que não po-
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dia deixar de serem elles a cauza pela expriencia que nos
tem ()ado 0>5 seos perverso e ardilozos concelhos: deIJes mes
mos em duvida serão orio'inac!os os movimento que e con
tão do Me},.ico, e de outras partes se acazo ão verdadeiros.

O ~erto he Exmo. Sür., que tanto pelos Comandantes
Oastelhano seos c1icipulos, que não no podemos fiar e que
qualquer delle no farão o mal que puderem, porque não
nos querem bem nenhum, nem restituir nos o que no de
vem.

Como as ordens que nos sào comuas mandão comunicar
mutuamente os projecto que e houverem de por em pratica
por isso dou parte a "\. Ex. que eu com aprovação do Exmo.
Conde Vice Rey vou a dar principio a hUlll cujo plano me
não cabe no tempo poder hoje participar a V. Ex. ma. he
para adjuvar ao dito Conde em ordem a ver se com industria
recupera'llos aquillo que das negociaçoens proteladas não po
demos con eo·uir.

Por ora não he neces ario que V. Ex. se mova mas ao
depoi não se sabe o que erá. Eu desta Capitania tenho
parte das ley do conhecimento do portos, da sua carta e
das corrente, e dispoziçõe do eos rio adquirida ao pe
daço e em toscos dezenhc.. por não ter quem o ponha em
limpo. Porém desse paiz que V. Ex. ·governa nada sei e es
timaria 111 uito se a V. Ex. não scrville de incomodo, que hou
vesse quem ainda que fo se debuxado com lapis me dispo
zesse os lugares. a comarca e o rio de sa Capitania. por
que com e sa falta não pos o discorrer nada obre o que V.
Ex. pode obrar com o auxilio da no a. comuas idéa. (*)

E timo ter acertado com a aprovação de V. Ex. em o
que obrei a re peito das copia que ne ta Oapitania se en
trarão a e palhar e a ler com go to, e li mim me pareceo
percizo atalhar o seo pro erre SO, porém com o remedio do
Bando as recolhi toda, e totalmente calmarão- e os animo :
o me mo e timo ucede~ e a V. Ex. com a acertada provi
dencia que lhe applicou: Em tudo dezejo a V. Ex. felicida-

(*) A 19 ele Dez mbro de t me mo anno D. L1ÚZ Antonio
de Sonza remettel1 ,ao Oonde de O yras ma mappa da apitania de
S. Paulo com inelicac,ão elas di\'er as demarC'aC'õe que tinha ha
vido. O mapIa junto a e te volume é um fac imile (meno n que
diz re peito ã core) do original conservado no Archi"o Militar do
Rio de Janeiro. (N. da R.)
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des, completo acerto em todas as suas acçoens para aumento
do Real serviço do nosso augusti simo Monarcha e gloria do
grande nome de V. Ex. que Deos Nosso Senhor Guarde mui
tos annos. ~ão Paulo 25 de Novembro de 1766.-D. Lttix
Antonio de So'U'Xa.

k-A Lurz DIOGO, 1767.

o que V. Ex. me representa fica sendo depois de bem
advertido tulio o que desde o principio tenho escripto a V.
Ex. depois da primeira noticia do novo descuberto do Rio
Pardo, o qual mandei impedir na conformidade das Reaes Or
dens de Sua Magestade que Deos Guarde expedidas na
Secretaria de Estado dos Negocios do Reyno no tempo que
se expedirão para o Governo desta Capitania, e ainda nova
IVente he o mesmo Senhor q. Deos Guarde servido mandar
continuar o mesmo impedimento pelas repetidas Ordens que
de prQximo telll chegado: E em taes termos como poderei

'eu mandar, Tetirar a guarda e deixar adiantar sem perturba
ção aos moradores do continente que V. Ex. governa os seus
descubrimentos, depois de Sua Magestade que Deos Guarde
me ordenar que assim os impeça e fassa abandonar? e eu o
devo faser não só a respeito do sobredito Rio Pardo, mas de
outro qualquer que se intente, ou tenha intentado para aquel
las partes. V. Ex. bem sabe a força que tem as Reaes Or
dens, e que infallivelmente hão de ser executadas, nem eu hei
de faltar a isso, e estou na certeza que V. Ex. não ha de
querer outra couza. nem deixar de ordenar a9S seus subdi
tos se retirem daquelles novos descubertos e não mais a elles
tornem, depois de capacitados de que esta 11e a vontade de
Sua Magestade que Deos Guarde que assim o manda, que do
contrario seria pôrme V. Ex. em hum terrivel empenho a que
não dezejo ver-me reduzido, e caso que V. Ex. se capacite
disto mesmo estimarei muito dever a V. Ex. a mercê queira
passar por modo tal as suas ordens que fique escuzado o
conservar eu o destacamento naquella paragem, porque me dá
grande incomodo, e necessito de o fazer recolher, o que já
representei a V. Ex. em carta de 10 de Fevereiro do sobre-
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dito anno prpximo passado. Tenho exposto a V. Ex. as cau-
zas com que tenho obrado nesta materia sem que \:..,..
a das superiores ordens. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
não me fica .
crutaveis : .
te devo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. São Paulo,
23 de Fevereiro de 1767.-D. Luix Antonio de Smtxa.

Acompanham extractos das cartas de 10 de Fevereiro de
1766 e 15 de Novembro de 1765.

l-DE LUIz DIOGO, 1767.

lilmo. e Exmo. Snr.-Pela carta de Y. Exa. de 25 de
ovelllbro que acabo de receber em seis do corrente, fico na

intelliO'encia de lhe não ter sido prezente até o tempo em
que lhe foy entregue. a que lhe diriO'i com' a noticias que
ultimamente chegarão de Portugal de terem sido os Jesuitas
os principaes motores do Levante praticado na Corte de Ma
drid, e primeiro instrumentos que com al'(liloza infidelidade
dispozerão os animas e fizerão abortar todos os que se tem
seguido nos Dominios da ref(l1'ida Monarquia no continente
de India, o que eu me não animaria a partidpar a V. Exa.
se acazo me não fosse comunicado por parte que a constitue
digna de todo o creclito e em que ba motivo para a aber
sem suspeita.

E como a estas circumstancias acrescem a dos antece
dentes disturbio:-, embaraço e perturbaçoen que tem prati
cado o ditos Jesuitas em todos o E~tados em que e acha
vão estabelecido, como no be con tante, bem a custa do
que experimentamos, fica não . o corrolJorada a verdade dela,
mas notorio de que o (leyxarão de nos solicitar o mal que
não poderem e que procurarão aumentar o eu partido de
todo o espirita em que e reconhecerem meno fidelidade
capaz de corromper e alucinar las detestaveis maximas e re
provado moral de que são in ejlaravei .

Nestes termos me capacito que continuando em 8ub i 
til' nos Dominio. de He panha em que até o prezente os con
sentem sem embargo de er criveI que o Mini teria de ta
Monarquia reconheça o quanto ão nocivos como lhe eviden
ceya a experiencia, por se ver obrigado a disimulalos em
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quanto se não acha com as forças comI etentes a repelilos,'e
purgar o Estado de tam nocivos e intestinos iniinigos, empe
nho que carece de toda a industria tempo e da mayor poli
tica, por não bastarem para elle quaesquer forças e ser ne
cessaria disipar lhes insensivelmente as que abusivamente os
tem constituido na arrogancia que os animou ao ultimo escan
dalozo desmanxo de quererem coartar a Authoridade Regia,
nos devemos sempre recear dos referidos Jesuitas e de todos
os Espanhoes suspeitos cu inclinados a parcialidade deles, re
putando os como os mais acerimos inimigos da Nação Portu
gueza, porque não podem deixar de a.ver e oll:\ar ao Nosso
Invicto Monarca e seo sabia Ministerio com o desagrado que
111e ha de cauzar a lembrança de ter sielo o unico da Europa
que se animou a elar o primeiro e mais necessario exemllo
da forma porque os mais Reynos se devião regular para se
livrarem da ruina universal que aspiravão contra o Sagrado
Poder das Mage.·, sendo natural que todos os Principes que
os contemplarem em diversa face nam colJ1ão com o tempo
mais que arrependimento e ruina em correspondencia da
atenção com que os tratarem.

Bem desejara poder satisfazer ª parte .das noticias que
V. Exa. me pede relativas a configuração e geographia deste
Governo; porem para poder reduzir a forma competente ele
se perceberem sem confusão, e com a distinçam neces aria
as que tenho adquirido, se faz necessario que V. Exa. me
queira confiar as que a sua acti\'idade e reconhecida intelli
gencia tiver alcançado desse Governo para com hnma e
ouo'as formar o Mapa Geograplúco, (*) em que se demostre:n
quanto for praticavel mais conformes a referida configuração
e natureza o territorio que os nlencionados dous Governos
comprehendem; quizera. dever a V. Exa. esta merce debaixo
da certeza qqe logo que a receber com a mediação de pouco
tempo satisfarey o que me ensinua, que não deyxo ele reco-

(*) O Archivo M:ilitar 10 Rio de Janeiro possue 11Dl grande
mappa da Capitani<\' de JVIinas Gemes com a dat.'t de 1767, que é
evidentemente ° ,tcima referido. A parte qU€ intereRsn á qne tão
de limites acha-se reproduzida neste volume, reduzida á metade da
escala original.

Em Carta de 16 de Ag'osto de 1767, D. Lniz Antonio respon
deu ao topico relativo ao ma ppa neste termos: «O mappa desta
Capitania fic<'l. procurando quem ao mellOS -porte medio ° possa por
em limpo.» (N. da R.)
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nhecer ser util e necessario para trabalharmos reciprocamente
no plano de que estamos encarregado, a respeito d2. qual
ainda que V. Exa. me nam indica qual seja o projecto a que
se dispoem lhe posso certificar que em todo o tempo serey
pronto em o auxiliar quanto a referidas ordens me permiti
rem, e a obrigaçoens da amizade sem ofença della facili
tarem.

EIlI tudo dezejo a V. Exa. a mayor felicidade e que
continue no logro dos acertados progressos do seu distinto
Goyerno, aumentando com eles o grande merecimento com
que ~e tem di tinguido, e fazem recomendaveis as acçoens de
V. Exa. pelo venladeiro zello com que eficazmente se inte
res a no erviço do N. Augusto Amo.

Exercite V. Exa. a minha vontade que sempre será
pronta e fiel no empenho de servilo. Deos Guarde V. Exa.
m. ann. Villa Rica 10 de Abril de 1767.-LuÍX- Diogo Lobo
da ilm.

?n-A LUIZ DIOGO, 1767.

IUmo. e Exmo. SIlJ'.-Das copias das cartas de Officio
que recebi pela 'ecretaria de Estado dos Jegocios do Reyno
e que participei a V. Ex. junta a minha carta de 13 de Fe
vereiro de te lrezente anno de ] 767 e~tará V. Ex. infor
mado do que Sua l\1age tarle que Deo Guarde he servido
determ inar a re peito do novo rlescuberto do Rio pardo, man
dando-me o me mo Senhor impedir não só o sobredito Des
cuberto, mas todo os 111 ai que e pertenderem fazer de
novo, e as Reae Ordens não podem deixar de ser executadas:
RoO'o a V. Ex. queira ser ervido pa sal' as suas Orden de
modo que eu pO.3 fazer recolher o destacamento que con
servo naquella parao'em porque dá orandeincomodo áReal Fa
zenda, e nece ito muito tlelle para o seryiço, e defen a da
Fortaleza' da Barra de Santo. Deo Guarde a V. Ex. S.
Paulo a de 'Julho de 1767.-D. Lui;:, Ântom:o ele SouxCt.
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n-DE Lurz DIOGO, 1767.

Elmo. e Exmo. Snr.-As copias das cartas de officio que
'\. Exa. recebeo da Secretaria de Estado e me diz enviara na
que me df\rigio em 13 de Fevereiro elo corrente anno a não
acompanharam, e so no contexto della huma enunciativa, por
que me persuade, teve ordem para não consentir que nes a
Oapitania se trabalha. se em algun. novos De cuberto : e
como e tas nam sam relativas ao que pertencem a de Minas
que S. L F.não só os facilita mas indulta com e,peciae izen
çoens aos J\Iine)'ro' que e em pregão ne te util importante
trabalho de que procedem a cem arrobas da cota e as for
ças dos mais notaveis rendimento desta Providoria, nam devo
sem ordem positiva do mesmo Senhor em baraçar que dentro
tio territorio dela se beneficie toda a extensam elas caheceyras
do Rio Pardo e a parte dele que fica coberto pelos Limites
que a dividem da da que V. Exa. tam acertadamente diricre
que no que respeita a pa sal' novas ordens para que o habi
tantes ele J\rlinas Geraes senão animem a exceder pelos ditos
trabalhos aos expresados Limites de 1\1ina , me persuado serem
desnecessarias, pelos ter ]10 to na referida intellicrencia, como
a V. Exa. tenho feito patente em repetidas carta e não dey
xo de vigorar para que . e nam intrometâo ou adiantem huma
uuica polegada de terra no da de V. Exa. Em cujo' ter
mos nam tem V. Exa. motivo que lhe embarace divertir a
guarda que conservou no referido Rio e se introduzio no
territorio desta Oapitania no empenho de prohibir ao habi
tantes della utillizarem das fasqueyras e lavras que não com
preendem a area que toca a de S. Paulo. Deos Guarele a V.
Exa. Villa Rica 31 ele Julho de 1767.-Luix. Diogo Loúo
da Silva. (*)

(*) E' esta. n ultima carta na corre pondencia los dois Go
vernadore ql1e trata dn ql1e tão de limites. O Governador Llliz
Diogo foi sub titu.ido no Govel'llo de Minas pelo Conde do VaUada
res a 16 de Julho de 176 , e a sna ultima carta para São Paulo
traz a dam ele 25 de Fevereiro de 176. A carta de 25 de Mar('o
de 1767 do Secretario do Estado, Francisco Xavier de Menc1on~'a

Furtado, uevia ter sido recebida muito antes ela ahida ele Lu.iz Diogo
do Governo ele Minas, c apparentemente este não achou nella motivo
para renovar a controversia com D. Lu.iz Antonio de Souza. (N. da R.)
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o-Ao OONDE DE VALLADARES, 1768.

lllmo. p. Exmo. Sm·.-Senoo S. MaO'e. que Deos Gde.
en-ido tornar a separar o Go,el'llo desta Oapitania da do

Rio de Janeiro declarou que restituia o mesmo Governo ao
seo antigo estado} e jurisdição: e como dl1rante aquela união
hou \'e e nlUito consideravel mudança na sua demarcação es
pecialmente por aquela parte que confina com as Minas Ge
rae , foi cometido ao Illmo. e Exmo. Snl'. Oonde da Cunha
Vice Rey que então era deste E tado, regular o destricto que
devia pertencer a hum e outro Governo, cuja declaração se
acha até o prezente indiviza.

. E sucedendo aparecer o descoberto do Rio Pardo, em
aquelas terras que devem pertencer a esta Capitania, con
forme ao seo antigo estado, e mandando o impedir na forma
da in truçõens, que para isso recebi da nossa Oorte foi
Marre. ervido aprovar o meo procedimento: e o mais que a
e te respeito e tem passaoo verá ,. Exa. das copias das car
ta que junta com esta remeto: O que ponho na pre ença
ele V. Exa. para que nesta materia ordene aquillo que lhe
parecer mais conveniente ao serviço de S. Mage. e for mais
ao agrado de \T. Exa. com que de ejo egualmente conformar
me. D. G. a V. Exa. S. Paulo a 15 ele 7bro. de 176.
-D. Lu.i' Antonio de Souxa.

lJ-Do CONDE DE YALLADARES, 1769.

llllllo. e E:t IIIO. I'.-Em Carta de 15 de etembro elo
anno pas ado me diz V. Exa. que quando ua Magi tade foi
servido separar da Capitania do Rio de Janeiro a de R. Paulo
declarou que ficaria e e governo no seo antiO'o e tado e ju
ri dição: ma por e de conhecerem o Lem.ite de a e desta
Capitania ordenou o me mo r. que o IIlmo. e Exmo. r.
Conde da Cunha, Vice-Rey que então hera de te Estado des
tinace o itio por onde se havião di"idir e ta Capitania:
Sobre este ponto fez o ""r. Yice-Rey hum a Junta cuja re ulta
creyo ouio a Real presença de ua Ma"i tade que athê o
presente não tem uecidido e as im me parece que nem eu
nem Y. Exa. devemo alterar aquelle lemite. por onde e ta
Capitanias farão dividida de de o eo principio. 'ejo a Co
pias que V. Exa. rue remete inclusas na dita carta a respeito
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do descoberto do Rio Pardo, que na forma dellas e das ins
truçoins que V. Exa. me Lliz recebera da Corte; eleve con er
valo naquela forma em que ellas o determinarão. Deus Guarde
a V. Exa. Villa Rica, a 5 ele Mayo de 1769.-Cande de Val
ladCl1·es.

q-Do CONDE DE VALLADARES, 1769.

lllma. e Exnzo. Sn1·.-Indague com certeza se me asse
vera, que o Lugar, e territorio da guarda, que V. Exa. acha
justo ter, distante do Arrayal da Senhora da Assumpção de
Cabo Verde, quatro legoas pouco mais ou menos em direc
tura, ser da parte desta Capitania pela divizão feita çom essa;
Lembrar-lhe o grande prejuizo, e dano que cauza aos Reaes
Interesses, e por consequencia aos Povos desta Capitania ha
verem picadas algumas do Lugar da dita guarda em directura
ao dito Arrayal de Cabo Verde, ou por toda aquella corda de
circulação delie na menor ou mayor distancia, por tambem me
constar haver junto a situaçam da mesma guarda varias mi
neiros e outros que vam, e hirão entrando.

Facilmente pode acontecer, e V. Exa. nam deixará de
conhecer que pela mesma razão pode influir-se nos perver os
extraviadores intentarem fazelos pela Longitude e dezerto ma-

. yormente constando me, que a dita guarda recata tão pouco
e ta especial circumstancia, que certamente se faz digna da
bem vigorante ponderaçam de V. Exa. para mandar fazer re
comendar com toda a eficacia e e forço a mencionada guarda
que ele nenhum modo dê azillo, nem consinta em taes pica
das, e se tapem todas as de que tiver noticia, e inda cami
nhos alitigos suspeitos ele extravio, no que interessa muito o
Real Erario, e serviço de S. Mage., como tambem os Povos
desta Capitania; que eu com toda a perspicaz vigilancia hei
de mandar praticar a mesma cautella, ja recomendada por
meus Antecessores. Deos Guarde a V. Exa. Villa Rica a 2
de Novembro de 1769.-Cancle de Vallacla1·es.
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1'-Do OONDE DE VALLADARES, 1770.

Illmo. e E'lJ7JlO. 8nJ·.-As diversas estradas e paragens
qne dam entrada desta para essa Oapitania de Y. Exa. sam
a canza como V. Exa. bem conhecerá, de não bastarem todas
a patrulhas de Jacuhy Jaguari e Ouro Fino para eyitarern
os estravios que he lI1uito natural e fação de huma para
outra parte, mayormente dando estas preditas entradas pas
sagem para Goyaz. Este motivo me pareceo bastante para
fazer estender o giro das mencionadas patrulhas, na certeza
de que V. Exa. tambem cooperará cam o que estiver da sua
parte, em atenção a utilidade COlllua: Levan lo outro sim
muito a bem ainda que por algum incidente bajão o olda
dos dos mesmos giros de o fazer por alguns caminho per
tencentes as terras da Oapitania de V. Exa.

O grande zello que V. Exa. tem de tudo o que he util
a S. Mage. e ao bem comum, me esperanção conseguirei o
bom efeito que espero, quando o fundamento 11e tão olido e
tão diano do favor de V. EXIl. D. Grle. a V. Exa. Villa
Rica a 1 de Abril de 1770. -Conde de 1 alladares.

s-Ao OONDE DE VALLADARES, 1770.

Illmo. e Exmo. itr.-Recebo a carta de "\. Ex." de 18
de Abril deste prezente anno sobre o lllesmo as umpto, em
que . Ex." já me escreveo em 3 de Outubro do anno pre
terito de 1769 ponderando-me que as diversas estrada que
dão entrada dessa para esta Oapitania, ão a cauza de não
bastarem tantas patrulhas para evitar os extravios do Ouro,
e que por este motivo quer V. Ex." fazer estender o giro dos
sens soldados, por alguns caminhos }Jertencentes as terras
de ta Oapitania.

A materia he tão importante, e tanto do Reaes inte
resses, que eu não tenho duvida em que "\. Ex." dê toda
aquellas providencias que julgar nece aria para evitar e te
damno dos extravios.

Porem Exmo. Sr. repito o qne já e111 respo ta da pri
meira carta tle V. Ex." apontei ne te particular, que e tabele
cerse caza de fundição nesta Oapitania e situar Regi tos na
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serra do mar é que sobre o claro conhecimento do terreno,. e
particularidades dos habitantes deste Brazil se dê huma volta
grande sobre a econolllia delle.

Isto o que se me offerece apontar a V. Ex." para que
com o seu perspicaz decernimento julgue o que for O melhor
acerto. Deos Guarde a V. Ex." São Paulo, a 2U de Junho
de 1770.-D. Lu,ix Antonio de Soltxa.

i-Do CONDE DE VALLADARES] 1771.

lllmo. e Exmo. Snr.-O Capitam Juiz Ordinr. que pre
zentemente serve no Destrito de Itajubá, Antonio Roiz. de
Sa, onde tambem he Comandante, entre varia partes que me
dá do estado daquelle Destrito, he a de que faz mençam a
copia junta dos alheyos procedimentos, com que no mesmo se
portou o Rdo. Vi itador desse Bi pado, que se fazem dignos
da atenção que V. Exa. para a devida fraternação ao dito Vi
sitador, pelo vexame feito aos moradores do tal Destrito.
Deos Guarde a V. Exa. Villa Rica a 22 de lUarço de 1771.
- Conde de Valladares.

(Copia do capitulo de hua que escreveo o Capm. Juiz
Ordinr. do Destrito de Itajubá, que acuza a carta supra).

Tambem dou parte a V. Exa. em como e te Povo se ve
oprimido da Justiça Eclesiastica de S. Paulo, e agora veyo
aqui o Visitador que fez insolencias bastantes, alem de meter
na Vizita em te Escravas cativas, e obrigando aos Senhores a
que pagassem huma oitava por cada huma, dizendo, que era
do termo que assinavão: queria que lhe pagassem o ouro a
razão de duas patacas, dizendo, que por cada vintem de prata
lhe tocava hum de ouro, por ca ser l\iinas, e assim por e te
preço o levou, e he a unica Freguezia que V. Exa. tem na
sua Capitania sugeita ao Eclessiastico de S. Paulo, o que se
fosse do Ecleziastico das l\linas, nam seriamos tam oprimidos.
Deos Guarde a V. Exa. Itajubá, 17 de Fevereiro de 1771.
Aos pes de V. Exa. o mais obediente Subdito. O Capm. Co
mandante e Juiz Ordenario deste Destrito.-Ântonio Roix.
de Sa.
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1[-Do CONDE DE VALLADARES, 1771.

fUlJ/o. e EX'IJ/o. nr.-Pelu carta de V. Exa. datada de
10 de Abril do prezelltc (*) anno me aviza V. Exa. da noti
cia, que teve de hUIll novo Descoberto para a parte de la
do Rio Jaguary: e junto da Arraya, que erve de diviza desta
com e sa Capitania. e que por e lhe mo trar huma carta rle
22 de l\Iarço de te anno do Comandante do Ouro Fino Luiz
de Freitas Villalva, que pela informaçam que dá, mostra per
tencer sem duvida alguma para as partes dessa Capitania,
por cujo motivo procedia V. Exa. a diligencias precizas para
contentar estes Povos. ,Exa. empre obra com acerto porem
eu me quero persuadir, que V. Exa. deve fazersubstar esta di
ligencias, porque nam me persuado ser bastante a informação
si mple de hum Comandante, que nem di to me deo parte,
endo em duvida inde pen a\'eiti mayore averiguaçoen para

com effeito se saber fixamente, se o dito itio pertence il e a,
ou a e ta Capitania, atendendo tambem que o. Lemites desta
Capitania com essa de V. Exa. ainda nam estão di tinctos,
como V. Exa. me mo me participou em carta de 15 de etem
bro de 176 respeito ao De coberto do Rio Pardo. Eu tam
bem agora procedo a informaçoen e averi cruaçoen para ir
mos com co!Jerencia ne ta parte. Deos Guarde a "'. Exa.

illa Rica a 10 de Junho de 1771.- C'onde de Valladare.

'V-Do CONDE DE VALLADARES, 1771.

fUmo e ExllZo. Snr.-Elll dez de Junho e em re posta
a de V. Exa. de dez de Abril, em que me dezia. que porque
derem parte a V. Exa. de hum novo de cobrimento para as parte
de la do Rio J aguary, e porque a ,. Exa. lhe mostraram a
carta de 22 de Março do Comandante de Ouro Fino Luiz de
Freitas Vilalva que afirmava pertencer o dito De cobrimento
a essa Capitania, se re olvia V. Exa. a fazelo repartir, dizia
a V. Exa. seria melhor fazer 'ub~tar ta diligencia emquanto
se não fazião a averguaçoen nece arias para ver e com
efeito assim era.

(*) Esta carta não foi encontrada no competente regi troo
(N. da R.)
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Esta Capitania como V. Exa. saberá, foi dividida pelo
Sr. Conde de BobadelIa Gomes Freyre de Andracla, por or
dem de S. Mage., e esta divizão foi pela Serra do Lopo, e
mais partes, que a V. Exa. seram constantes. O Aconlão que
se tomou em Junta na Cidade do· Rio de Janeiro por ordem
de H. Mage., está afeito ao mesmo Senhor, e el1lquanto lião
baxar aprovação, ou reprovação Real, devemos assiJJl Y. Exa.
como eu estarmos, pela primeira divizão, quando do contrario
se segue prej uizo ao serviço de S. Mage. e bem dos seus
Povos.

Pelas copias das cartas do mesmo descobridor, e do Co
mandante de Comandocaya será constante a V. Exa. o perten
cer o dito Descobrimento a esta Capitania, por ser da parte
de ca do Morro do Lopo, por onde se fez a dita primeira cli
vizam, e juntamente será constante a V. Exa. o que houve
para que este De?cobrimeuto fosse manifestado a essa Capi
tania.

Nesta contemplação que tarnbem ha de merecela a V. Exa.
faço marchal' hua guarda de dragoens, e os exploradores ne
cessarias para indagarem -a verdade, e riqueza deste Desco
brimento. Eu espero que V. Exa. se conforme com esta rni
nha determinação, e assinta nas razoens expostas, quando ellas
se dirigem a utilidade do Real serviço, e bem comum destes
Povos, que sam obrigados· a satisfação da Cota anual, e não
os dessa Capitania. Deos Gde. a V. Exa. Villa Rica a 1 de
Agosto de 1771.-0oncle de Vallada1"es.

(Accompanham copias dos documentos VI, 4 e 6) .

.r;-Ao CONDE DE VALLADARES, 1771.

lllmo. e Exmo. Sn1·.-Recebo a carta de V. Exa. do
primeiro de Agosto e com o devido respeito devo por na pre
zença de V. Exa. que nào ignoro a ordem que o Conde de
Bobadella tive de dividir esta Capitania pelo Rio Sapucahy e
que tendo manclado a esta diligencia o Desem bargador Tho
maz Ruby que neste tempo residia nessa Capitania poz o
marco de divizão no Morro do Lopo, cujo facto não está ainda
aprovado por S. Mage. por que sendo servido mandar me
governar esta Capitania ampliou a minha jurisdição emthe os
lemites que eUa tinha antigamente. Isto he o que S. Mage.
determina porem desejando conformar me a equidade do Sr.
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Vice Rey Conde da Cunha me acomodey a conservar as cou
sas naquelle e taclo em que as achey: assim o promety ao
dito Sr. enquanto elle dava conta sobre esta materia e se
esperava sobre ella a resolução de S. Magistade que ate agora
não tem vindo. esta conformidade passey o tempo do Go
verno do SI'. Luiz Diogo e irrualmente foi V. Exa. ajustar co
migo que nem eu excedesse estes lemites, nem V. Exa. os
excederia Tl3ra minha parte de que tenho carta de cinco de
Mayo de 1769 que testemunha a invariavel palavra de V.
Exa.

O novo descoberto de que e trata suposto estes inde
fectiveis Lemites pertence indubitavelmente a esta Capitania
pois não só pelo exame que mandey fazer está muitas leguas
para ca do Morro do Lopo mas tenho alem delle huma ses
maria pa ada pelo Sr. Conde de Bobadella autor da demar
cação em a qual mandou informal' a Cam ara de Paulo, e
S. lvlage. a confirma mandando me comprir, cujo titulo he
authentico e não podem prevalecer a elle as copias das Car
tas particulares que V. Exa. me apre euta.

estes termos seja V. Exa. ervido mandar suspender
a ordem que pa sou para e repartir os descobertos pois as
sim espero que V. Exa. obre em virtude daquella fiel amizade
que lhe professo e de sua inalteravel palavra.

Deos Guarde a V. Exa. S. Paulo a 22 de .Agosto de
1771.-D. Luix Antonio de Souxa.

y-Do CONDE DE VALLADARES, 1771.

IUmo. e ExlIZo. Sm·.- a carta de 28 de bro. (*) deste
anno que V. Exa. se dignou e crever me. queixa se que se
puzerão huns marcos; que se puzerão huns novos regi tros, e
se estabelecerão novas guardas, dos dous primeiros pautas
não tenho noticia} do terceiro he certo que puz hum soldado
adiante de Jacuhy em Destricto desta Capitania, e huma Pa
trulha incerta nos contln della. V. Exa. e ha de ati-fazer
de que estas providencias sam uteis ao Real erviço e que a
elle talubem he conveniente a prohibição de picada, e estra-

(*) ão se encontra mais no Archi'l"o de São Paulo o re-
gistro correspondente ao mez de Outubro deste anuo (N. da R.)
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das superfIua , e perigoza. Pela carta de V. Exa. de 17 da
passado vejo nam se conformar V. Exa. com as razoen que
tive a honra ponderar-lhe sobre o descoberto rio Toledo. Ja
disse a V. Exa. e agora o torno a repetir que esta materia
sobe a Real prezença de S. Mao·e. e o mesmo Senhor a ha
de decidir, e ell1quanto não tiver ordem do mesmo Sr. num
retiro a guarda, nem desisto do conceito de ser aq nelle sitio
pertencente a e ta Capitania. Deos Guarde a V. Exa. Villa
Rica a 1 de Dezembro de 1771.-Conde de Vatladares.

x -Ao CONDE DE VALLADARES, 1772.

fltmo. e ExIJZo. Snr.-A boa saude de V. Exa. será para
mim o mais particular interesse pois como tenha V. Exa.
muito bem·e muito vigorozo para mandar me em couza do
seo serviço não me ficará mais qne desejar.

Nesta carta que agora recebo de V. Exa. datada do pri·
meiro de Dezembro do anno proximo preterito me diz '\.
Exa. em resposta a queixas que e lhe fez de que se adianta
rão marcos e Registras por dentro da terras desta Capitania.

Que V. Exa. puzera um Soldado adiante de Jacuhy em
djstricto desta Capitania e huma patrulha inserta nos confins
della e que Eu me devo satisfazer destas providencias por
serem uteis ao serviço de S. Magistacle.

Exmo. Sm. todos estes soldados que forem muitos em
numero se estabelecerão Uluitas leguas dentro elo lemites
deste Governo como a V. Exa. tenho mostrado, e ainda pre
sistem por ordem de V. Exa.

Eu pelo que toca a pessoa de V. Exa. e ao seo res
peito sou o primeiro que em toda a Capitania lhe devia obe
deceI' sem que seja precizo outro meyo mais que o de cons
tar da vontarle de V. Exa. mas pelo que pertence a jurisdi
ção do Governo parece que sendo elle diferente seria mais
conforme a boa ordem que naquelas couzas que fossem do
Real Interes. e, eu lhes desse providencias como estou dando,
e ainda no cazo de V. Exa. julgar outras mais pl'ecizas eu
não faltaria a acautellalas com a pontualidade que devo.

Porem como V. Exa. me cliz que de todas estas couzas
tem dado conta a S. Magistacle, o mesmo Senhor que o he
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de todos estes Estados, disporá dellas o que parecer mais
justo e ne tes termos ninguem haverá que duvide a execuçam
dos seos Reaes Direitos.

Para que for do erviço de V. Exa. me acharey sempre
muito pronlpto COlll a malor e mais exacta obediencia. Deos
Guarde a Y. Exa. São Paulo a 1) de Janeiro de 1772.
D. Lili' Antonio ele Ott,~a.

aa-Do CONDE DE VALLADARES, 1772.

nlmo. e EX1Jlo. Snr.-A Junta da Real Fazenda desta
Capitania assentou comigo e devia na ultima terra da mesma
Capitania vizinha a Jacuhy. tomando o nome de Rio Pardo
pela proximidade deste rio tran portar o Registro estabeleddo
em Jacuhy para cobrar os Reaes Direitos de entradas para
estas :Minas e Subsitlio.

.r esta ocazião vão para o dito' sitio as pessoas compe
tentes para cobrarem estes Direitos, nam so daqui em diante,
mas do primeiro de Janeiro do prezente anno: eu lhes tenho
recomendado a prutl.encia e exemplo com que devem viver, e
comprir as sua obrigaçoens, esper() que as im o cumprão, e
que nam dem o menor motivo de queixa aos seos vizinhos,
fazendo se por este moclo digno da atenção de V. Exa. e os
seo respeitavei preceitos. Deos Guarde a V. Exa. Villa Rica
a 7 de FevereÍl'o de 1772.-Conde de Vallada?·es.

bb-Ào CONDE DE YALLADARES, 1772.

lUmo. e Exmo. 1l1·.-Partecipa me V. Exa. em carta
de 7 de Fevereiro do presente anno que a Junta da Real
Fazenda ele sa Capitania assentava com '\. Exa. e devia na
ultima terra della vezinha a Jacuhy, tomando o nOllle de Rio
Pardo pela proximidade deste rio tran portar o Regi tI'O e
tabelecido no mesmo Jacuhy para cobrar os Reaes Direitos
de entradas para essas Minas e ubcidio: e que na me ma
ocazião venhão para o dito Citio as pes oas competentes para
cobrar estes Direitos, não so daqui em diante, mas do pri-
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meiro de Janeiro do prezente anno, e que V. Exa. lhes tinha
recomendado a prudencia, e exemplo, com que devião viver,
e comprir as suas obrigaçoens, e esperando que assim o CUlIl

prão, e que não elem o menor motivo de queixa a seos vizi
nhos, fazendo se deste modo dignos da atenção de V. Exa.

Estas são as formaes palavras da Carta de V. Exa.:
porem como V. Exa. juntamente me não diz que houve or
dem de S. Magistade para se alterarem os lemites destas duas
Capitanias, e com effeito a não ha, permita me V. Exa. li
cença para lhe protestar que se deve V. Exa. conter dentro
daquelas balizas, que se achavão estabelecidas} quando V.
Exa. tomou posse desse Governo: pois como ja tenho exposto
a V. Exa. S. Mage. foi servido quando mandou erigir de novo
o Governo desta Capitania determinar que restituhia a sua
jurisdição ao antigo estado que já antecedentemente houvera
nel1a, e que vindo ordem ao Exmo. Senhor Conde da Cunha
Vice-Rey do Estado para signalar esta demarcação achava o
dito Snr. que de parte a parte se não alterasse couza alguma
emquanto dava conta a S. Mage., e o mesmo foi V. Exa. ser
vido segurar me em carta de cinco ele Mayo de 1769 dizendo
que nem Eu nem V. Exa. alterariam os aq ueles justos lelllites
por onde estas duas Capitanias forem divididas antigamente.
Em cujos termos sendo o Jacuhy huma daquelas terras que
eu pertendo me toquem sendo na realidade desta Capitania,
porque a descobria, e della tomou posse, estando eu socegado
em que V. Exa. administre em virtude da determinação do
Exmo. Conde da Cunha, não sei em que razão V. Exa. funda
o querer adiantar ainda mais alem de tudo isto o Registro
que aly tem, emte o Rio Pardo pertendendo apoderar se de
quasi vinte leguas desta Capitania, apropriando se a sua ju
risdiçam e os Reaes Direitos de que está de posse de cobrar
esta Provedoria, e perturbando me na pacifica posse, em que
estou com tantos, e tão repetidos excessos, como tem come
tido, dentro da minha jurisdição o Comandante daquele Re
gistro, prendendo, e soltando os Cobradores dos destrictos
postos por esta Provedoria, vexando os moradores do des
tricto, ameassando os e fazendo os dezertar: o que tudo tenho
soportado e sofrido por conta do obsequio, e respeito com que
venero a V. Exa. mas agora que V. Exa. me permite esta
oportuna ocazião, não posso deixar de me queixar a V. Exa.
esperando muito firmemente da sua grande prudencia, da sua
innata circumspecção, e indefectivel justiça que melhor infor
mado da razão que me assiste, e dos desuzados factos aly
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sucedidos, mande V. Exa. passar as suas terminantes e posi
tivas ordens para que ce se logo toda a novi(laele que aquele
Oomandante e aC]uela guarda se retire, e que o Regi to que
V. Exa. de novo tem mandado estabelecer no Rio Pardo para
cobrar direitos que pertencem e de que e tá de posse esta
Provedoria retroceda logo para o seo antiO'o e prometido do
micilio pois do contrario me reduz as tristes circumstancias
de me ver obriO'ado pelo lugar que ocupo a sustentar huma
de agradavel que tão que me tira o tempo e o gosto quando
so quizera empregal-o todo com os mai venerando e repe
tidos ob equio em couza do agrado de V. Exa. exercitando
me fielmente na execução dos seos e timaveis preceitos e hon
roza obediencia. D. G.ele a V. Exa. S. Paulo a 9 de A.bril
de 1772.-D. Luü, Antonio de Souxa.

cc-Do OONDE DE VALLADARES, 1772.

Ilimo. e Exmo. SnT.-Recebi a carta rle V. Exa. de 9
de bril de te anno. Eu into na verdade que V. Exa. jul
gue por exces o os efeito da minha obrigaçam. Quando se
trata ia exercicio della) parece que se não pode chamar ex
ce so o que he somente o seu cumprimento, ainda que poderá
haver da parte dos executare alguma imprudencia, e quando
tenha havIdo e ta espero dever a "\. Exa. o favor de me de
clarar, quem a cometeo, em que occazião, e em que tempo, e
por quanta vezes, pois com e ta noçam farei ver a V. Exa.
que reprimo toda as )lroduçoen da imprudencia.

A Junta da Real Fazenda re ponde a carta que a Junta
clessa Oapitania lhe dirigia sobre a existencia do Reg.o do
Rio Pardo. A razam desta Oapitania parece que he bem cla
ra para cobrar o Direito das Entrada pai ainda que não
houves e aquelle Reg.o e tabelecido por e ta Oapitania, nam
julgo que por essa e pode em cobrar Direito de entradas
do genero que ahem para fora. He tudo quanto me lem
bro acrescentar ao que diz a Junta e o que ja eu tenho tido
a honra rle por na prezença ele ·V. Exa., a quem uplico
queira por em uzo toJas aquella~ reftexoen. propria do
grande espirita e talento ele . Exa. Eu me lizongellrei em
pre muito de ter ocassioens de poJeI' agradar, ervir, e obe
decer a "\. Exa. que Ds. Gde. lU. ano Villa Rica a de
Mayo de 1772.-Collde de VaZladar .
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drl-Do CONDE DE VALLADARES, 1772. (*)

lltmo. e EXlIlo. SnT.-Em carta ele dous de Mayo
deste prezente anno se queixa",. Exa. novamente á Junta da
Real Fazenda Liesta Capitania explicando e pelos termo. se
guintes. Que depois das desagradaveis circu mstancias prej u
diciaes ao Real serviço, ao mayor rendimento da Real Fazenda)
que precizão a "'. Exa. queixal' se protestar, e requerer llle
em carta de 9 de Abril de te anno) ordenasse aos Coman
dantes e guardas desta Capitania se retirem para os lelllite
della deixando os Regi. tl'OS novamente estabelecidos por mi
nhas ordens) mais cle vinte leguas para la do Rio Pardo: e
dos lemites que de parte a parte se não podião alterar até a
decizão da conta que o EXll1o. SOl'. Conde ela Cunha que foi
Vice Rey do Estado) deo a S. Mage. sobre as elivizoens desta
Oapitanias: por terem o ditos Oomandautes e guardas da
queles Registras acumulado os mayores excesso, e atentados
que obrigarão a expedir V. Exa. ao Alferes cip. Dragoens "' a
leria S:mches Brandão, a que V. Exa. da o nome de intruzo
Comandante de Jacuhy, o protesto de que V.Exa. remete aesta
Junta copia, requerendo, e prote. tando novamente que pelo
fundamentos referidos no dito protesto) por serviço de S. Mage.
por mayor rendimento da Real Fazenda, por tranquilidade re
ciproca deste e desse Governo, dos Povo delles, e por con
sernção de paz, e da repartição da Fazenda, queira eu e a
Junta passar as ordens necessaria , que fação ce sal' tanto
atentados, e desordens dos dito Comandantes na indevida il1
truzão dos (litos adiantados Regi tros, e na indevida cobran a

(*) E' estH. a ultima C<'trta rIo Conde de Valladare rel ati \Ta
ao assumpto de limites copiada no rogi 'tro official da ecretm'ia do
Governo de S. Paulo, havendo entretanto outras sobre uutro as um
ptos s nela a ultima de 1.0 de Abril ele 1773 annullciando a nomea
ção do sen nccessor. Depoi das cartas um tanto euergicas de 23
de Ago to e 14 ele Outnbro rle 1772 D. Lnil·. Antonio de 80nza e.
Cl'eveu a 16 de Novembro elo mesmo anno ao Gllarclam6r do Rio
Pardo (VI, 49), «e como a 'C01lsa estão paci licadas, e não snpo
nho haver alteração qnc nos p rtnrbe o socego por parte ele Mina
segundo me elão a intender as grandes attençõen. qne proximamente
recebo do Ex.mo Sr. Calde de Valla]ares etc.» Par ce que ar:; re
feridas attençães p,ram por meio de cartas particulares ou talv z
por mn emis ario lo GO\Terno ele Minas A mi são de João Glz.
Leite de que trata o documento seguinte parece ter sido infructifera.
(N. da R.)
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tlos Direitos das Entradas, de que sempre estive de posse
es a Capitania, para depois di to a im V. Exa. como eu dar
mos contas a S. "Mao·e. para a decizão de tes Lemites.

A tudo J"f'\sponde a Junta nesta ocazião com a mayor
certeza e evidencia: e pelo que me toca pois V.Exa.ua mesma
carta traz a memoria a minha de cinco de Mayo de 1769
que eu imediatame-nte puz na prezença de V. Exa. devo dizer
lhe Clue o seu conteurlo me lembra bem. e por i o reparo
em dizer a V. Exa. que puz Regi tros nas terra des a Ca
pitania. Eu eertamente nam tenho alterado o espirita ria mi
nhas ordens.

A guarda do Toledo nam e deve upor alteração pois
e ta se dirigio a hum exame que V. Exa. impugnou, e a que
eu não rezisti nam obstante a força tam grande com que o
pertenderem desalojar.

O evitar se rompam o matos de Cabo Verde, observo
as Reae orden, e Leys que tenho. e forem dirigidas a este
respeito.

O Registro que V. Exa. chama novo alem de Jacuhy
achou a Junta que era mais conveniente a Real Fazenda na
C]uella paragem e que o Sitio hê desta Capitania. O Regis
tro do Arrayal de Jacuh.y que agora de eja ,. Exa. de. alojar
bê elle mandado conservar por ordem de . Marre.

E te tre llnico ponto sam o movimento que tenho
feito em ob ervancia da Reaes ordens e alguns delles ja
praticado pelos meus Anteces ore e por mim até o prezente
em que V. Exa. o e tranha e, que por esta razõen, nam

devem ser tratado por violencia e atentado. Porem se V.
Exa. acha fJ.ue e tem feito pelo Officiae Comandante e
soldado:;, se e puzerão marco, se e crearão Rerri tI'O no
vos, eu certamente não tenho noticia: queira V. Exa. fazer
me o favor de me uizer, poi imediatamente ca tigarei seve
ramente o dito Officü.:.es OOlIl'lIldautes e oldado : farei ar
rancar o m!trCll e mandarei' aO lir o Recri tro. Deo Guartle
a Y. Exa. Villa Rica a 23 de Julho de 1772.-C'ollc/e de
Yallac/ares.

(Acompanha COP7;rt da carta dp, Ji'ranci. co ~\.a I,icr de
llIe7ldollc{l Furtado de 25 de .Ma}'('o de 1767 (11. 11).
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ee-Ao CONDE DE VALLADARES, 1772.

nlmo. e Exmo. SI7I'.-Como não alcanço o Illotivo por
que V. Exa. manda conservar as suas gnardas dentro dos
lemites desta Oapitania, e talvez haverá Desta materia alguma
equivocação a qual poderá ser que e teja da minha parte po
risso me valy da ocazião que agora se me oferece de passar
a essa Capitania João Glz. Leite que ha de hir aos pes de
V. Exa. ao qual in. truhy e lhe roguei que no cazo que' V.
Exa. fosse ervido de nomear pe soa que com elle pode se
conferir o quizesse fazer mostrando da minha parte de viva
voz aquelas razoens que por muita vezes ja tenho posto por
escrito na prezença de V. Exa. uzando da sua indefectivel
justiça fazer cessar os desturbios que por este motivo estão
sucedendo entre os Povos da Fronteira de huma e outra C!:..
pitania pois pela veneração e grande respeito com que a V.
Exa. venero não dezejava nesta materia valer me ele outros
meyos maia elo que daqueles de informal' a V. Exa. de re
correr a sua justiça e de me conformar a seo gosto quanto
as obrigaçoens com que me acho neste lugar o serviço Real
e o bem comum dos Povos desta Capitania o podem perme
til'. J)eos Guarde a "'\. Exa. S. Paulo a 31 de Julho de 1772.
-D. Lu?:?:. Antonio de Souxa.

{{-Ao CONDE DE VALLADARES, 1772.

IUmo. e Ex1lZo. Sm·.-O que estimo nestas cartas de V.
Exa. de 23 ele Julho são as boas noticias ela saude de V.
Exa. em que ele todo o modo sempre me interes o. o que
toca a questão de lemites e jurisdição em que V. Exa. per
siste como a Junta desta Capitania responde a essa sem dei
xar a menor duvida, e V. Exa. como Prezidente ha de ver a
carta, me parece elesnece sario repetir o mesmo, como tam
bem me parece ser superfluo cançar mais a V. Exa. com a
minhas escrita pois he certo que se V. Exa. ignora os aten
tados e novidades feitas dentro dos lemites desta Capitania,
sendo elles tam publicas como se tem visto, e se forem oura
dos sem beneplacito de V. Exa. como me segura, pode V. Exa.
castigar os seos Comandantes que obrão semelhantes absurdos
sem sua ordem e sem lhe darem parte de que ourão, e se
V. Exa. entende que o que se tem feito não altera o espirita
das suas cartas, nem me faz violencia a minha jurisdição, he
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V. Exa. querer per uadir me o contrario do que e, tau expe
rimentando porque o ati fazer V. Exa. a toda a, ua obri
gaçoens, todo o e travios, e a todas a. orden que Mage.
lhe dirige he muito justo que Y. EXil. o faça ma deve e1'
dentro dos seos lemites adonde'. Exa. teln largo theatro para
poder fazer a S. Mage. os rclevante:, Eerviços que e esperão
da ."ua magnanimidade e gralldeza, Illas nem as Reae onlen
que até agora e tem apresentado, nelll a obriga 'oen com
que a V. EXil. ,e quer de culpar abilitão a Y. Exa. para rom
per por dentro tia, terra ele ta Capitania. e mandar nella
fazer o que nunca o antece"ore de \'. Ex;]. tinhão obrado.

'e \'. EXil. me quizer entender tenho ditO quanto hasta
e e y. EXil. não <Juizer, tambenl e 'cuzo de mc êançar de
balue e o dire)' a \'. Exa. por reJllate dcsta carta que como
me Icvarão trcs soldado' prezas da guarda do Rio Pardo com
todo eo armam nto. e forcm remetidos para "illa Rica ,'e V.
Exa. ainda não tiver noticia, lhe dou e. ta parte pura que o
mande entregar eguros 'em que dezertell; por que como e~ta

Capitania t m pouco. e llIuito em que elles se empreguem,
qualqucr IJequeno numero me faz falta grande ao Real sen'iço.
No de Y. Exa. ofereço 'empre muito r)rompta a minha fiel e
indefectível obi<lieucia. Deo Uuarde a \'. Exa. ão Paulo a
23 de Ago to d· 177"2.-lJ. Llii~ ,l/110l/io dr' ,01(:((.

g,tj- Ao ONDE DE VALLAD.\RES. 177"2..

1/111I0. e Rl'IllO. J '111'.- No <ju~ toca ao dcscoberto de
Jaguar)' e Rio Pardo so a \. Exa. 11e que quero requerer
llie faça ju tiça capacitando, e que tendo . Jlage. re tituido
esta Capitania ao eo anrilYo e tado não he muito que .
a deixar pacificamente a \'. Exa. po ~ullJr todo~ .
da Real ordem e COlIl prehclldem Y. Exa.. . . . . . .. de fructar
a e tes mi eravei Pauli ta re to pai, ,e que-
xão amargamente , '" .. feito
a l\lonarquia .
a outros os eo trabalhos ficanclo elles pobre" e arra tados:
mas estas razoen so pertencia que V. Exa. queira ouvir-mas
pois não desejo dar conta, em semelhante lIlateria: poi o
quero aparar a' minha pena em ob equio de Y. Exa. e tendo
os eos 10uv0re e a sua iIlu tre fama, e upa tO que os Co
mandantes Valerio Chanches e Verissimo João cle Carvalho
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me tem apurado toda a prudencia. quero persuadir me q1le
não seria por ordem de V. Exa. e me tenho callado sobre
este assumpto para a nos a Corte pois desejo dar a V. Exa.
esta e outras muitas provas da minha profunda veneração e
respeito que lhe con agro e que não sei esquecer me nem
da atençãens com que V. Exa. me tem tratado nem Ja cria
ção e particulares honras e merce que tenho devido a IJIma.
e Exma. casa de Anjija ele que ou fiel creaelo. ('.omo tambem
de V. Exa. que Deos Guarde mo. ann. São Paulo a 14 de
Ontuhro ele I772.-D. Lllú .r1ntollin de • 'oll::a.

lzh-Ao CONDE DE VALLADARES, 177:3. (*)

fUmo. e E.rlno. Jlr.- esta oeazião ponho na prezença
de ,. Exa. a clecizão junta qL1 por ordem de S. Mage. man
dou convocar no Rio de Janeiro o EXlllo. nI'. Conde da Cu
nha Vice Rey do E. tado para effeito de regular o lemites
que deve haver entre a dua Capitanias de . Paulo e fili
nas Geraes como no termo que e tomou naquela junta ficou
as entaelo que no Rio Sapucahy ervice ele deviza entre os
e10is Governo, que ua S. filaO'e. manclou que e tejamo pela
e1ecizão da dita junta emquanto não mandar o contrario, como
faço a V. Exa. certo pela copia elo Officio de 4 de Fevereiro
de 1765 assignaclo pelo IIlmo. e EXUlO. n1'. Francisco Xer.
de iendollça Furtado Ivhni tI'O e Secretario de E tado que
Deos tem em Gloria, e deste parecer hê o Exmo. Snr. Mar
quez de Lavradio Vice Hey do Estado como me ensinua na
sua carta de 27 de 8bro. do anno preterito de 1772 em a
qual tambem e1iz faz o mesmo avizo a V. Exa. Parece que a
vista destes titulos fica ce sando toda a duvida, pois Sua fila
gistade Illanda que sejamos pela decizão daquela junta em
quanto não mandar o contrario, e a junta tem decidido que
o lemite seja o Rio Sapucahy, nestes termos requero a V.
Exa. seja servido mandar retirar todos os seus Registras alem
do dito rio e pa sal' as suas ordens para que sem controver
sia possa eu mandar tomar conta das ditas terras pois ainda
que sobre esta materia se tenha feito a S. Mage. alguma re
presentação esta não deve suspender a mesma posse havendo
huma decizão tão clara de huma junta mandado convocar por

(*) Esta carta devia ter sido levada pelo Capitão Ignacio da
Silva Costa. Veja-se a nota na pagina 170. (N. da R.)
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01' lem de S. Mage. e não ter havido ha tanto tempo depois
que se assignou aquele papel de que eu ainda agora tive no
ticia, outra resolução em contrario. A vista do que não pode
havl)r razão alguma que com justiça me po sa ob tal' a eu
trada na ditd po se pois que a sim se acha decidido. Assim
preciza esta Capitania, e assinl bê mais conveniente aos inte
res e de S. 1\1age. obre os quae me não devo delatar para
que se não siga por mais tempo o con ideravel prejuizo que
se está cauzando a Real Fazenda !la tanto tempo em e con
fundir por e te motivo o 5.° que lhe toca do ouro que se
tira em os Arrayae daquela terra : cujo 5.° e deve pagar
separado da cota de cem arroba que o Povo eles a Capi
tania de Mina ão obrio'ados a pagar diferente e por outros
principio ao que e pel'o "\. Exa. se conforme poi senuo V.
Exa. tão zelozo ela arrecadação da Real Fazenda e tão empe
nhado pelo Reae interesses de . MaO'e. não bade permitir
que pertencendo ao dito Sr. localidades daquellas terras com
tanta razào e ju tiça deixa a V. Exa. de concorrer pela sua
parte para ella como pede a ju tiça e a importancia da ma
teria. Deos Guarde a '\. Exa. ão Paulo a 23 de Janeiro de
1773.-D. LnlA Antonio de ou a.

rAcompanham copias da carla do Secretario de Estado
de 4. de Felier('iro de 1765 (1711, 2) e doAssellfode12 de Gu
tllm'o de 1765 (VIII 4).

ii- \.. ANTONIO ARLOS FURTADO DE ME DaNçA. 1773.

JUlltO. e EXiIlo. IIr.-A indespen avel obricração que
tenbo de referir a '\. Exa. alguma cirr.um tancia que dizem
re peito ao socego do Povo que o-overnamo mayormente
aquela em que pendem utilidade da Real Fazenda me leva
nesta ocazião a rogar a '\. Exa. queira executar a ua recta
intenção sobre a duvida que e orio'inaram ante e depois
da minha cheo-ada em controver ia de lemite do doi. Go
vernOH que . 1\1ao-e. no confiou. cuja duvida em embarCTo
dos claros e repetidos fundamentos que de de o principio
tenho prolosto ao 5mB. Generae ,seo antece ore', como á
V. Exa. terá sido prezente nunca poderem chegar aquele
ajustado fim que devo e peral' do recti imo e claro decerni
menta de V. Exa.
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Hê certo que quando S. Mage. foi servido encarregar
me o Governo de ta Capitania, que hum do principaes pontos
da ua Reae ardeu foi mandaJa restituir o me mo J'. ao
verdadeiro e antigo e taclo de sua prinleira demarca 'ão, e le
mites, por e acharem confundido este. em algumas partes
com o tle sa Capitania que Y. Exa. lToverna. Por e te tão
certo' e indubitavei principills lacro que cheguey a tomar
po se de te Go\crnn. requeri ao Snr. Luiz Diogo Lobo da
~ilv(l, Gener, I que entào goycrllnya, ~;; pro\'idencia que jul
lTnei necessaria' pare t'ilzer cohibir dn 'ua parte os prejuízos
que ·tiJlhào resultado e re ultariào a c ·tes Povo .iu Lalllente
queixozo~ de emelhante duvida:" e como eta importante
materia não chegou a tel' Il~q uele tem po o CI1 \revido effeito,
continuey a repetir nova instanci,l ao EXlllo. :::ir. Conde de
"alladares. Anteces ar de \'. Ex:!. para o UI' mo flUI. Illa
porq ue ta mlJeul não chegou a concluir . e dUl'an te o eu (+0

vemo. com o pretexto de e esperarelll re olu<;oens de S.
Mage. ultilllUl11ente lhe fiz enviar por copia hll11la carta que
se expedia pelo ecr tario de E tado na data de -± de Feve
reiro de 1706 ao EXlllO. Snl'. Conde da Cnnha. Vice-Rey que
eutão era do Estado. para' convocar !..tUU};), junta na capital do
Rio de Janeiro e as entar nella a di\'izão em que devião ficar
a.' <lua Capitania em quanto de S. Mage. não houve e
outra re 'olução, cujo termo do que se a entou na me ma
junta me rellleteo o Illulo. c Exmo. Snr. JIarquez de Lavra
dio. \ ice-Rey actual. junto com a copia da sobretlita carta
que totlo remeti por me segurar S. Exa. que na meSllla
forma me remetia outros eauae' documentos ao nr. Conde
de VaJladare para reciprocamente nos conformarmo com a
decizão as 'entada naquela junla, qne se fez por 'ordem de S.
Mage. a fim de ce~. arelll toda a. duvidas cm quanto o me mo
Senhor não mandar o contrario. .

Isto supo to, como nada tem resultado em virtude do
que se a 'entou na referiJa junta que devia fazer a mayor
força para a ua cabal execução novamente rogo a ,. Exa.
que por serviço de S. Mage. depois de informado dos mes
mos documentos que necessariamente lhe hão de er prezen
te , faça ce sal' estas prejudiciaes contendas que tel\) exi tido,
ue que a V. Exa. informrlrá melhor João da Cunha Franco,
portador desta, se V. Exa. me fizer a homa ouvilo, parecendo
se lhe alguma duvida na me 111a materia de que leva a ne
ceilsaria instruçâo e quanclo eJle nâo satisfaça a tudo eu repe
é·irei a V. Exa. todos os documentos porque tenho mostrado
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aos Snrs. Generaes, seos antecessores, todo o direito, e jus
tiça, que compete a esta Capitania para ser restituida ao seo
antigo estado e demarcação como Sua Magistade ordenou, e
ultimalllente e re olveu naquela junta que fez convocar para
o me 11\0 effeito de que a V. Exa. remeto tambem a copia
que nella se a entou e perando que Y. Exa. se conforme com
os me mos documento para aju ·tarmo e concluirmos o que
for de razão e .iu tiça. Deos Guarde a V. Exa. . Paulo a
6 cle Julho de 1773.-D. Lzá;; Antonio de Sou ~a.

(~Lcr;olJlpanhalJl copias elos r/ocnTllentos fv"",os VIII, 2 e 4) .

.}j-A ANTONIO CARLOS FURTADO DE MENDONÇA, 1773.

I1llllo. e E.JJlJ1o. n,·.-Recebo a carta de V. Exa. de 1
de Junho deste presente anno (*) em resposta a cio 23 de Ja
neiro que e crevy ao Exmo. Conde de Valladares, anteces ar ele
V. Exa. E depois repeti tambem a Y. Exa. sobre a mesma ma
teria em 6 de Julho do me mo anno ante de receber a dita
re po ta expondo a Y . Exa . que em virtude do termo la
vrado na Prezença elo Exmo. Conde de Cunha Vice Rey do Es
tado e na Capital do Rio de Janeiro, fos e V. Exa. servido
manuar me largar todas a terras emtbe o Rio Sapucahy, por
e tal' deciclido pelo dito termo e pelas Reaes ordens de S. l\Ia
ge tade ficarem pertencendo as dita terra ao Governo e de
marcação L1esta Capitania.

V. Exa. e defende dizendo que o Exmo. ,'nr. 'ice Rey,
Coude da Cunha, lhe não tle\7ia esquecer fazer avizo naquele
tempo ao Governador que então era dessa Capitania e que por
este motivo deve V. Exa. entender que o dito Exmo. Snr. Vice
Rey supoz embaraço naquela divizão e que seIU duvida al
guma daria conta a S. Magi tade. l\Iais me representa V. Exa.
que o SUl'. Luiz Diogo fora fazer a vi ita e o giro do novos
de cobertos daquele Continente e que recolhendo- e a
João de El-Rey lavrara em 26 de ovembro de 1764 o termo
que V. Exa. me remete a copia, dando as providencias neces
sarias para a boa arrecadação dos Reae intere ses naqueles
districtos cujas providencias foy S. Magistade servido man-

(*) Falta no .A.rchivo de São Paulo o volume de registro que
devia conter a em'tc1.S deste Governador de Minas. (N. da R.)
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dar aprovar por carta do Illmo. e Exmo. SUl'. Secretario do
Estado Francisco Xer. de Mendonça Furtado de 25 de Março
de 1767 que tambem V. Exa. remete por copia, acrecentando V.
Exa. que se S. Magestade tivesse aprovado o termo (lue foi
assentado na presença do Exmo. Snr. Conde da Cunha no Rio
de Janeiro não virião aquelas aprovaçoens e ordens ao Snr.
Luiz Diogo Lobo. Por cujos motivos parece á V. Exa. justo
não pas:-:ar as suas ordens para me serem entregues os ditos
descobertos, mas sim que devemos dar conta a S. Magistade.

Ao que com o devido respeito lI1e parece que devo ainda
representar a V. Exa. que a justiça da minha pretenção hê
tão clara e tão evidente como se manifesta das IJositivas e
expresivas ordens com que S. Magistatle foi servido declarar a
jurisdição desta Capitania que de novo mandou eregir e restituir
ao eu antigo e tado e jurisdição, e que se patentea de todas as
ordens passadas em 26 de Janeiro de 1765 com que vim para
este Governo. A isto se acresenta o termo claro e decisivo
mandado lavrar por ordem de S. Magistade na presença do
Exmo. Snr. Conde da Cunha cujo termo deçedio ficarem per
tencenrlo a este Governo todas as terras emthe o Sapncahy
qne são parte daquelas que esta Capitania pos uhio anti
gamente.

E a isto, Illmo. e Exmo. Snr. me parece que se não
deve opor supozição que V. Exa. traz a memoria de que tal
vez o Exmo. :-1nr. Conde da Cunha de cobriria duvida sobre
esta materia, porque a dita duvida se não manifesta. Em
quanto ao termo que mandou lavrar o Snr. Luiz Diogo em S.
João de El-Rey o dito termo foi feito antes de Eu ser no
meado para este Governo em 1765 em que ::). Mage. foi ser
vido restituir esta Capitania ao seu antigo estacio e as ordens
que vierão ao dito Luiz Diogo em 25 de Março de 1767 fo
rão passadas elll virtude do dito termo antecedente ao meu
Governo, aprovando providencias, mas não derogando as po i
tivas ordens, e posteriores ao dito termo que estavão pa sadas
a favor desta Capitauia, porque dellas e não faz menção na
dita Real ordem I) que era necessario se fizesse para meo so
cego porque somente aprova aquelas providencias e manda que
sub istão, cujas providencias se podirião por modo aplicave! por
este governo, e ficar Sll bsistindo ainda que as ditas terras
passassem a unir se ao continente desta Capitania.

Eu me persuado que V. Exa. nã o deixará de me achar
alguma razão nesta materia e em tudo que a V. Exa. repre-
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sento, m~ remeto a decizão e irrefragavel descernimento da
recta intenção e inteira justiça de V. Exa. Deos Guarde a
V. Exa. S. Paulo a 17 de Agosto de 1773.-D. Luix An
tonio de SOUJ:a.

kl.:-Á ANTONIO CARLOS FURTADO DE MENDONÇA, 1773.

lUmo. e Exmo. SenhO?".-Meu tio e meu Snr. da minha
maior estimação, tenho a honra Je receber as boas noticias de
V. Exa. em carta de 8 de Junh0 que para mim hê tudo o
que mais de ejo pois segurando me V. Exa. que passa bem
não me fica mai que apetecer, porque estou certo da boa
direção e acerto com que "'. Exa. sabe dirigir a. sua di po
siçoen , que es es Povos estarão muito satisfeito do Governo
de V. Exa. e o Real Serviço com todos aquelles augmentos
em que Eu igualmente 101' todos o motivos me intere soo

e. ta ocazião re pondo .a carta de Officio que V. Exa. foi
servido dirigir me a respeito da demarcação de ta Capitania,
segurando a V. Exa. que a minha vontade hê muito alheya
de toda e ta questoen principalmente em a ocazião pre en
te em que V. Exa. se acha governando essa Capitania o que
so faço lJor conta da minha obrigação esperando da generosi
dade de V. Exa. me desculpe persuadindo e do muito que
me hê violento falar em cousa que não eja muy conforme
com a vontade ele V. Exa.

A que tão hê de muita ponderação porque e V. Exa.
pela sua parte tem as razoen em que e funda de receyar
que os Povos rlesta Capitania tomem o pretexto de se eximi
rem ele pagar as cem arroba, eu pela minha, experimento ja
muito tempo a urgencia de ver esta Capitania enfraquecida e
ao mesmo tempo com gravi ima obrigaçõens, porque S. Mage.
foi servido mandar fazer della huma barreira. que servisse de
a.nteparo e denfença a essan mesmas Minas, IILpor lhe a obri
gação ele socorrer a Viamão, de sustentar a Praça de Gua
temy, e alargar pelos Sertoens os eus Domínios, e para que
o puelesse fa7.er, determinou tambem que entre o Governo de
V. Exa., esta e o do Rio de Janeiro houvesse huma total
união para obrarem de comum acordo a este respeito mas se
por uma parte existem estas obrigaçoens da outra vejo que
as rendas desta Capitania não chegarão a' parrar a metade
dos ordenados.
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Que as expedi oens que faço todos o anno para con
servar o Dominios de H. :Mag." excedem a for~a das minhas
faculdades: Que e tes Povo sendo os mais ocupados para
todo o trabalho) e pura os empregos do Real ervi o são os
mais destituidos elos meyos ele poderem viver: Que el1es se
lamentam ele que endo os que ele cobrirão toc1as a l\Iinas
hoje e achão em nada: Que até estes pouco de cubertos
que el1es fundarão com o eu uor. e que e tão dentro da
demarc<lçam da ua Capitania) até e se e lhe retirão e na
ver.dac1e tudo isto e outro inconvenientes de ficar tão perto
desta Qidacle a c1ivizão, faz hum objecto bem digno de aten
ção e de providencia. e peciallnente na ocazião pre. ente em
que me ~cho com hastante cuidado I ela r petic1a, noticia
que e me participarão de que o a, tilhanos altirão a dou
de Uayo com huma °'l'ande expedi 'ão ,obindo o Rio da Pra
ta) e suposto que até agora se não pode de cobrir o ,eo fim,
sempre devo upor que erá mUito 1'1' judicial aos nos o
interesse..

Emquanto a conta Lle , . Exa. me acon. elha l1ue de se
1I10S a S. Mage. obre e ta lllateri<l. ante eu pediria a V. Exa.
que visto V. Exa. dignase de practicar comigo tão uperabun
dante atenção, fosse V. Exa. ervido quer r 11assar ante a
suas arden para quc as guarda que o Exmo. nr. Conde ele
Valiadare. mandaI! adiantar obre e ta Capitania. se re titui 
sem ao antecedente e tado em que a deixou o nr. Luiz
Diogo) e que d parte a parte. fica em a cou a I'rovi io
nallllente reduzida a tranquilidade e socego, porquc a dita
conta endn muito justo elll outro telllpo para c1icidir a que 
tão de limite e informar a S. l\Iage. das circum tancia de
te particular, no pre ente h" ja nperflua para Illim porque
mc acho findando o terceiro trienio de (:ovel'l1o.

Daqui a poucos Llias principiará a correr o decimo anDO
que sally da minha casa) tendo a saude robusta que logrey
arruinada. e com principio de achaque. Estou muito falto
de vista, e o com trrande animo para empreITar IlIe até os
ultimos alCJ1tos do Real Serviço de . :Mage. e com a mesma
eticacia nle empregarey sempre no ele \. Exa. e na devida
execução das suas ordens por ser este todo o meu dezejo e
o maior credito da miniJa fiel escravidão e obediencia. Deos
Gele. a V. Exa. São Paulo, a 18 de Agosto de 1773.-D.
Lui;:, Antonio ele Souxa.
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ll-A ANTONIO OARLOS FURTADO DE MENDONÇA, 1774.

fUmo. e Exmo. Snr.-Em carta de Officio de 26 de Mar
ço deste pre 'ente anno de 177-1 me participa",. Exa. a no
ticia de que tem tornado a resolução de mandar retirar a
lTuarda que se acha no Oitio chamado de Toledo que o ante
ce or de \. Exa. o EXIIIO. Conde de Valladares mandou adi
antar aquelle sitio acre entando "'. Exa. que a dita lTuarda e
retira e que e pera tia honra com que sirvo a Mag.e que
com a retirada da dita lTuarda se não altera couza al
guma por parte de ta Oapitania.

A V. Exa. aOTade\o o man lar retirar a dita guarda que
de novo e acuava estabelecida eUI prej uizo tia terra desta
Oapitania e a Y. Exa. eguro que da minha parte não alte
rarei couza alguma que seja prejudicai a es a Oapitania con
servando e ella somente reduzida a po ses em que eu achey
ao tempo que entrey para este Governo e isto em quanto S.
Mage. não tomar resolução sobre e ta materia. Deos Guartle
a V. Exa. S. Paulo a 20 de Mayo ele 177-1.-D. Lu!. Anto
7ÚO de olf):a.
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x

ADMINISTRAÇÃO DE MARTIM LOPES LOBO
DE SALDANHA, 1775-1785.

1-CORRESPONDENcrA COM DIVERSOS FUNCCIONARIOS

E ORDEJ. .

((-CARTA DO COllIMA 'DANTE DO REGI TO

NO RIO PARDO. 1775.

[J({m o fUmo. e R.cl/w. 'II/'. HCI/'lill/ LOlJ]Je.· Lobo de
Saldanha.-Dol1 parte a V. Exa.. que a quatro cl Junho falles
ceo l1e te elescuberto hUIlI Mineiro por nome Antonio de An
e!l'aele, freguez de ta Freguezia, e qnereudo o Rvuo. Padre fa
zer bUln Officio de delfuuttos convldon ao Vigario do Arrayal
de Cabo '\ enle, para vil' a esta Freguezia no dia cinco, o
que as im uccedeo. ma depoiz ue chngal' ao itio elo düto
deffunto, estando já amortalhado para e levar para a fregue
zia. onde e avia sepultar. convocou o dito \ igal'io de Cabo

erue a muitas pessoas armada, e peganuo o me mo Vigai'io
na rede comes ou a gritar "Marcha, e rompe': e não fazen
do caZCl do Escrivão do Rvdo. \ligal'io de ta Freguezia, que
se achava com varios homens, para o auxillial' no cazo, que
ouvesse alguma traição, mas nada foy bastante para impedir
a violencia do ditto Parire do Cabo '\ enle, e assilu checrou a
este Regi ·to, e logo gritou' Rompe para fora, e quelll se oIJ
puzer morrerá" trazendo muito homen armado, e rompeo
com o ditto deffuuto á guarda deste Registo, e clepoiz que
fez a1Jir o corpo se apeou o ditto Padre e disse que não le
vava ouro ma. sim aquelle deffunto, que era seu; e como
neste Regi to não lJa ordem para brigar com armas, razão
porq ue senão obrou mayol' excesso; i to be, o que succedeo
neste Registo. e já dei parte a V. Ex.

Agora novamente rliz o Padre Vigario do ditto Arrayal
de Cabo Verde, que tem ordenl do Illmo. Cabido de Minas
para vir a este descuberto prender ao Rvdo. Vigario, e bottar
abaixo a Igreja. Isto he, o que a este respeito tenho de dar
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parte a '\. Exa., que Deo Uuarde. ReO"isto do De cn!Jerto
de N.•'enllOra do Bom ucesso da' cabeceira do Ryo Par
do (*) a 1 ele Agosto ele 1775. -JerollilJ/o Dirts Rib('yro.

Ú-ORDEM PARA o COilrMANDANTE DO REGI TRO

DE CACONDA. 1775.

Porquanto me consta. qu pelo' Rc·rj to e tabelecidos
na, parao"en que ervem de divizoen . e ahidas de ta C'alJi
t;lIlia para ontra. sua" confinallte. :;ào frequentes a~ furras
do individuo,., della, por ~e cuzar III ao Rpa! erviço tle
l\lage ta(le naquella o('cazioen~. em qu ào Illai nece cuio :
Ordeno ao Comandante elo RCI1'Lto ele eaconela nào eleixe
pa . ar pe~ oa alO'ullla de qunlqller (~oalidade ou condição que
seja que queira ~e tran portar para fora desta Capitania. em
clareza, ou li('en a leO"itilllada pelo Ouvidor dC'·ta COillarca,
rnbricada por mim, e . ellada com o ello pequeno de minhas
Arma o que illviolavellllente executará o referido omall
lante. pondo todo o cu cuidado. e vigilallciil nesta illlpor
tante diligencia, que lhe hey por muito recomendada. ào
Paulo G de Julho de 1775.-JIartilJ/ Lope Lobo de aLdallha.

(*) O mappa de :,'Ilina' d jozé Joaquim la Rocha de 177
r pl'e enta tl'e cOlTeg'o pal'allelo entrando no Rio Pareio lo lado
<10 nOl't com 11111 registro pauli 'm e capeUa no central ê uma
guarda em cada UIll d ontr. o mappa de . L. Mirauua
ele 1 04 e te tl'e orrego.. repre entado pelo me mo modo,
tem o nome ('01l1E'c'aI1l10 ao lé te) de ão llathen Bom nc-
ce, e "onceÍ('ào Os doi. ultimo nome não figlll'am nos
mappa moderno•. qu óm nte têm doi corrego maiore o ão
Matheu re hendo o Bom J n. (rlue já figll1'a no mappa de 1 04)
e o Ribeirão elas Area rlne' pronlvelmellte o Conceic:ão, recebendo
di\Ter o. menore do qnile UIll ' provavelmente o Bom ucce o.
O documentos d 176ó faltam de .J:. a r. a da Cont.;cÍ('ào da Cabe-

ira elo Rio Pardo. Em 1777 a capella e reo'i tL'O parecem ter
ielo na margem do Hom Succe ~o, temio aquella a invocat;ão de

N.a r.a do Bom ucce o. A gnarda de qne se Iluei.'on Llliz
Diogo em 1766 no documento IX 3 i pa.rece ter ido a elo ão
Mathen.' qne ub equentemente (17 'O'?) ficou endo o registro prin-
ipal da região. Da chl'onic<1. da actual cidade ch~ Caconde onsm

qUtl a' origem era na freguezia de Bom Successo creada em 1775
que foi abandonada no começo de te eculo em con eqnencia <1tl um
conflicto sendo trilnsferida a Bom Jesu no logar boje denominauo
«Silva» a tres kilometros ela actual cidade para onde a fregnezia
foi transferida em 1 24. (N. da R.)
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C-CARTA AO CAPITÃO JOZÉ LEME DA SILVA,

EM JAGUARI. 1775.

Receby a cartas de ". Mcê. datada. em villte e hum
do corrente com as cartas que a V. lVIcê. se escreverão e com
a que lhe dirigio o Comandante ela Guarda de soldadol'i pa
gos que veyo destacado da Villa Rica a e tabelecer- e na
Campanha de Toledo onde". Icê. me diz e tá no os Quar
tei convocado Ordenançn llüteficando rr ntes e fazendo o
mai exce. so chegalldo. e a 'urpl'ender e deter o propl'io
por quelll r. Mcê. mandava a 1l1in\Ul earta ao Cabo do Ouro
fino: Eu I'e. pondo ao dito COlllandallte na in(~luza que V.
Mcê. lhe diriO'irá e fará pedir recibo da entreO'a que 1110 re
meterá e me dará parte ele todos o exce o da dita Guarda,
porelll não falia a 1IIinillla opozição a elles ainda que e
adianterll até esta cidade ele ão Paulo. porque quero ver até
onrle chegão estes insperado lllovimentos, e encherme de ra
zão. Ds. G.de a V. Mcê. S. Paulo 23 ele overnbro de 1775.
- Um'tilJl Lopes Lobo de Saldanha .

. cl-CARTA AO COMANDANTE JosÉ PEDRO SOARES LANDIM.

EM A CAMPANHA DE TOLLEDO, 1775.

Recebi a carta de V. Mcê. datada em dezoito do cor
rente. em que me participa que por ordem <.lo Il1l1l0. e Exmo.
Sr. D. Antonio de Noronha seu General marchara da Villa
Rica comandando huma Guarda de soldados pagos a estabe
lecersse na Campanha denominada de Toledo para o unico

- fim da melhor execução das minhas orden e tninquilidade
dessa) e desta Capitania. Eu agradesso esta attenção de V.
Mcê. ainda que na mesma conjunctura se me dá parte que
V. Mcê. está no Quarteis desta Capitania convocando Orde
nanças e noteficando mais gentes, e que até se chegara a su
prender e deter bUlll proprio que levava carta minha para o
Cabo de Ouro fino, tlO que não reparo nem neste insperado
movimento sem mais cauza do que hum Capitão de Jaguari
fazer noteficar alguns poucos 1IIOSSOS da sobredita Campanha
para virem alistarsse nas tropas que tenho levantado por en
tender o mesmo Capitão, como entenderão todos Expecial
ment.e meus Excellentissimos predecessores. que a mesma
C:l.Inpanha bé) e sempre foy desta Capitania; porem como
meu Collega o Excellentissill10 Snr. seu General julga o con-
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traria não disputo que \. Mcê. nella faça todos os sobreditos
movimentos, e os mais que quizer, e se V. Mcê. tiver ordens
do mesmo Excellentissimo Senhor para se adiantar mais por
esta Capitania as execute que eu certamente não disputarey
com Armas, e tropas o seu progresso, ainda que este chegue
a esta cidade, porque seria acção reparavel, e muito prejudi
cial ao Real Serviço fazer-se huma Guerra Civil em duas
Capitanias do mesmo Rey, e Senhor e isto em tempo que o
Sul deve ser o ponto ele vista para onde só elevo mandar
tropas. Deos guarde a V. Mcê. S. Paulo a 23 de ovem
bro de 1775.-De V. Mcê. Venerador, :J!Ia?·tim Lopes Lobo
de Saldanha.

e-CARTA AO COMMANDANTE DO REGISTO
NO RIO PARDO, 1777.

S1·. Comandante Je1"Onymo Dia Ribey?·o.-Gabo a rezo
lução elo Tenente Fraucisco Gomes ele Castilho entrar nesta
Capitania com tão estranha deligencia: fez "' m. muito bem
em a não deixar executar, por que os moradores do continen
te de S. Paulo ninhuma obrigação tem de contribuhir para a
derrama, a que estão obrigados os ele J'vlinas: em cujos ter
mos observe \ m. inviolavelmente as ordens, que tem do meu
Predecessor o Exmo. Snr. D. Luiz Antonio de Souza, que eu
por esta lhas retefico, e lhe as dou por muito recomendadas;
devendo Vm. intimar da minha parte ao referido Tenente Fran
cisco Gomes, que se abstenha de semelhantes procedimento
para me não dar occazião de uzar elos que elevo. Deos Guar
de a Vm. S. Paulo 8 ele Janeiro ele 1777.-Nlw·tim Lopes
Lobo de Sa{,drl"llha.

{-ORDEM DO COMMANDANTE DO REGISTO
NO RIO PARDO, 1777.

Nelll o Guardamór de Cabo Verde, nem nenhum outro
dos de Mina's Geraes tem o mais minimo poder de repartir
terras Minerais nesta Capitania; isto supposto, de nen~uma

forma deve Vm. consentir que o Tenente Francisco Gomes
de Oastilho, e seu sacio Jazê Peres excedão os lemites desta
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Capitania com a de Minas Geraes, onde se devem c:onter vis
to serem freguezes do Cabo Verde e desfrutarem as suas
lavras, sem a promessa de pagarem o quinto a esta Capita
nia o preocupe a Vm. para dentro della os deixar trabalhar,
que be o unico modo de evitar-mos conifitos de jurisdiçõens
o que 111 e he bem dezagradavel. Deos Guarde a Vm. S. Paulo
8 de Janeiro de 1777.- aiartim Lopes Lobo ele Saldanha.

g-REPRESENTAÇÃO DE MORADORES DE CABO \ ERDE, 1777.

Senho1·.--:-Rendiclos nos Pé de V. Magestade supplica
mos nós abaixo assignados o Patrocinio de V. Magcstade no
que por esta reprezentamos: lia doze annos com pouca dife
rença, se descobria Jistante deste Arrayal de Cabo \ erde duas
legoas, e meya o Ribeirão chamado São Matheus, e1l1 q'. nós,
e outros Mineiros desta Freguezia temos terras, e nella. fize
1I10S serviços, e até o prezente esta1l10s traballlando, pa
gando do 011\'0 extrahido o Quinto a Sua Magestade, estando
juntamente sugeitos ás derramas, como de prezente a satisfi
zemos. E estando assim de pacifica posse á tantos annos,
somos agora Iloteficados pelo COlllmandante de huma Guarda
posta pelo lUmo. e Exmo. Senhor General de São Paulo da
parte de lá do dito Ribeirão, para que des el1los ao manifesto
naquella Guarcla o ouro que extruhissemos, para lá delle tira
rem o Quinto por parte da Capitania de São Paulo, e junta
mente para que nos rateticassemos nas ditas pela Guardamo
ria della, e do contrario se darião por devolutas: O que pa
rece luuito injusto, por serem as ditas terras descobertas
pelos moradores desta Freguezia, e serem concedidas hlltes,
que o IlImo. e Exmo. Senhor General mandasse guarda para
outro Ribeirão distante mais de duas legoas, donJe se tem
vindo alargando por esta Capitania. Em cnjos termos pomos
na Prezellça de V. Magestade o referido para V. Magest9.de
dar a proviJencia, que for servido, attendo ao socego dos
Mineiros, e interesse Regia. A Real Pes oa de V. Magestac\e
Deas Guarde muitos annos. Cabo Verde vinte, e seis de
Março de 1777.

Beijamos as Mãos a V. Magestade os mais humildes, e
reverentes subditOS.-Praneisco Gornes ele Castilho- J07.é
Pins Lima.

, '
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h-CARTA DO COMMANDANTE DA GUARDA DE JACUHY AO

GOVERNADOR DE MINAS, 1777.

lllmo. e Exllto. Senhor.-Deste Destricto deJacuhy para
a Capitania de São Paulo 11a uma estrada aberta de de o tempo
que está descoberto este mesmo destricto (que segundo dizem
11a 16 annos) pela mesma giram o comerciantes deste Arra
yal para a dita Oapitania sem terem outra mais camada. pelo
que se faz precizo da.r parte a V. Ex. elll como a.gora pro
ximamente houve pessoa, que foi enganar ao Illmo. e Exmo.
Senhor General ue São Paulo, e o mesmo Senhor Illal infor
mado manuou tapar a referida e. trada, ordenando se iga por
outra que "ar ahir a paragem chamada Quaconda perto do Arra
yal de Cabo "\ erele, e neste termo nam pode <rirar o ego
cio para e te Arrayal, por ficar aquelle caminho com grande
volta, e ser trabalhozo, e só está bem cornada para extraviar
ouro de ta Capitania para aquella, e tambem deste Regi to se
não pode trocar moeda de ouro para pas ar pelo dito cami
nho porque he precizo rur por Minas dentro de trinta, e tan
ta legoas. sendo contra as ordens de Sua :Jlage tade o girar
a dita moeda por i\linas: V. Ex. mandará o que for servido.
Deo Guarde a \. Ex. por muito annos. Jacu11y a 11 de
Dezembro de 1777.-De Y. Ex. subdito mais humilde José
Antonio Guhl/a1'lle.

i-ORDEM AO COMIIIANDAJ.'<TE DO REGISTO 1\0

RIO PARDO, 177 .

r. COJnlllanclante Jeronymo Dias Ribeiro: Os atten
tados, e violencias. que me expoem terem praticado os Gera
listas instigados, e insinuados pelo Capitão "\ eri simo João
ele Carvalho ão tão extraordinario, que certamente lhe ne
garia o credito se não julga se que Vm. em materia de tanta
ponderação e de que podem seguir-se a mais funestas con
sequencia não havia desfigurar de arte alguma a verdade.

. Eu não devo consentir, que elurante o tempo do meu Go
verno se uzurpem as terras desta Capitania nem que se ve
xem e inquietem os vassallos de . Magestade sitiados juntos
desse Registo, cujo estabelecimento além de ser feito nos le
niites dentro na minha jurisclição se acha confu'Olado, e apro
vado pela lllesma' Senhora. Tambem não devo empenhar a
Vm. em que por via de mortes, e de in ultos haja de dispu-
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tal' com os GeraUstas sobre este ponto, pritrcipalmente dedu
zindo eu do exposto nas suas carta , e dos façanhosos factos
que nellas se relatão que o fim particular de tes bons vizi
nhos he de atemorizarem a Vm., e aos soldados do seo co
mand'o com estes estrondozo movimentos para que dezempa
rem esse Registo, e conseguirem elles estabelecerem-se nelle
que lIe o que dezejão: ma estou bem certo, que se 'm. se
conservar firme nem o Capitão Veri si 111 o João de Carvalho,
nem os eus sequazes hão-de querer ser os mutore de hua
guerra sivel, e ficarem comprehendidos no enorme crime de
rebelião. .

Pelo que VIlJ. me aviza de ter praticado o General de
linas em con equencia das cartas que lhe tenho escripto so

bre esta, e outras semelhantes contendas e infere de que o
seu animo he de manter cOl1lmigo huma reciproca amizade,
a que não fomenta de sorte alguma as c1ezordens do seus
subditos, que fazem todo o esforço por se introduzir nesta
Capitania com grave prejuizo dos Reae' intereces; mêls não
rece-e Vm. de. q. elles passem aV<lnte em quanto se não dei
xar illuclir dos seu fanta ticos ameaços, que espero breve
mente tenhão termo.

Eu escrevo ao General de Minas dando-lhe conta des
tes estranhos procedimento, com a sua respo ta determinarei
a Vll1. o que ueve obrar, e no entanto vá Vm. rebatendo com
pl'udencia estas violencias, embaraçando quanto lhe for pos~i

vel, que se não rompão os lemites desta Capitania até de
cizão (le S. Magestade a quem tenho dado conta de tudo.

O empenho em que se acha a Camera de Mogy de con
descender com a vontade do Gapitão Verissimo João de Car
valho, e a falta de execução que lhe forão dirigidas para se
trancarem os caminho, e se evitarem os prejuizos do Reaes
direitos, pedem na conjectura prezente mayores providencias;
por quanto estou certo que sem hir desta cidade hum Offi
cial de conhecido pl'estimo fazer dar cumprimento as ditas
ordens nunca aquella Camera as executará na forma que se
requer.

esta occazião se remetem para es~e Registo cem mil
réis em prata provincial para troco dCls viandantes. Deos
Guarde a Vil), S, Paulo 25 de Junho de 177 ,-j}!rw't1'Jn Lo
pes Lobo ele Salrktnha.
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j-ORDEM AO COMlIIA.1~DANTE DO REGISTO DE

JAGUARY, 1778.

Snl'. ('O/l1Clltdrmte do Registo cip. Jaguar?! Cztstod1'o Joxe
de Sow.a.- a conformidade, e supozic;am de ser verdade o
que V. lVIcê me diz na sua. carta de 2 do corrente n<:1m só
aprovo a tapa<Y'llll da Picada, em que me faHa, ma por esta
mesmo Ordeno a todos os Capitaens das Frerruezias confi
nantes nam deixem mai abrilJa, nem seguilla' a sim lhes
pode V. 1cê. avizar esta minha determinaçam: e se alaum
dezobedecer, e nam a c.:ull1]1rir, V. lI1cê. me aYize para o cas
tirrar. Deo. Guarde a ,. Icê. . Paulo a 17 de Uayo de
1778.- Martim Lopes Lobo de Saldanha.

ft-ORDEM AO COMMANDAJ.~TE DO REGISTO NO

RIO PARDO, 1778.

Sr. Comandante Jerollymo Dia R1'bei1'o: Tenho pre
zente a carta de Vil]. de 4 do corrente mez em que me parte
cipa terem ce ado a inlJuietaçõen que o abitantes de Mi
nas Gerae fazião a e':l e Rerrdo. o que e timo, e de que
nunca duvidei por e tal' certo de que o Sr. General da quela
Capitania lhe havia de dar a providencias' com a mais cui
dadozas fará Vm. trancar e con ervar fexadoi: os caminhos
que mandei prohibir, e S. Marre tade me fez a honra de
qprovar.

Quanto ao Tenente Franci ro Gome' de Castilho, e eu
socio Jozé Pere Lima, se e tes trabalhão no no o conti
nente devem dar ao manife to da Real caza da Fundição
de ta cidade o ouro que extrahirem como fazem o mai Mi
neiros que no me mo Ribeirão trabalhão, e no cazo de a im
o não fazerem os deve' m. obricrar a levantar, e retirarem-se
a ua respectiva Capitania.

Logo que o Regi to do Ouro fino e retirou deJaguary,
onde injn tamente se tinha introduzido, tive e ta certeza pela
parte que da quele De tricto se me deo. Deo Guarde a , m.
S. Paulo 21 de Setembro ele 177 .-JYIaI'Ürn Lopes Lobo de

aldanha.
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l-CARTA AO CAPITÃO DE ORDENANÇAS DA FREGUEZIA

DE JAGUARY, 1778.

1". Capitão Joxé Leme da Silva.-Recebi a carta, que
V. Mcê. me dirigia na data de 26 do corrente, participandome,
ser faDla publica, que da parte de Minas Geraes intentão vir
outra vez ocupar o Registo, que incompetentemente tinhão
erigido no destrito dessa Freguezia; e que o Intendente do
Rio das Mortes toma todas :lS medidas conducentes para o
referido efeito.

Ainda que o seu Avizo vem confirmado pela carta, que
lhe enviou o Fiel cio mesmo Registo, comtudo não posso per
suadir-me, que o General de Minas, depois de ter mandado
tirar o Destacamen to e Fiel nas terras desta Capitania, por
conhecer a incompetencia daquelle Estabelecimento, e os pre
juizos, que da sua conservação se seguirião aos Reaes Inte
resses, consinta agora, se torne a mudar para o mesmo
Sitio.

Mas como as entrigas dos Mineiros poderão influir nesta
materia de tal sorte, que se tornem a romper os Limites desta
Capitania: Ordeno a V. Mcê., que, Logo que receber esta
carta, apronte hum Destacamento com suficiente numero de
praças, e comandado por hum Cabo, ou Oficial prudente, e
experimentado, e o faça rondar com a mayor vigilancia na
Raya da parte de câ desta CaIJitania, para impedirel1l qual
quer violencia, que se intente fazer nas terras do meu Go
verno, não consentindo, se tornem a introduzir os Mineiro'
no deixado Registo, nem em outro qualquer sitio comprendiilo
dentro dos Limite desta Capitania: Ordeno tambem a V.
Mcê., que com toda a brevidade faça demolir a caza, que se
levantou para o Fiel, e Destacamento de Minas, sem que na
execuçam destas Ordens haja estrondo, ou motivo algum de
vexação ao Povo de huma, e de outra parte; recomendando-lhe
muito o cuidado, que deve ter, em que os Soldados, e Offi
ciae ,encarregaclo desta diligencia nam entrem no Territorio
daquella Capitania. e que por todos os modos se evitem os
principias de novas clezordens. Deos Guarde a V. Mcê.
S. Paulo a 30 de Outubro de 1778.-1J![a1,tim Lopes Lobo de
Saldanha.
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m-ORDEM AO COMMANDANTE DO REGISTRO

NO RIO PARDO 1779.

r. ComandaI/te do Registo JeTonymo Dias R1'bei1'O:
Pelo pouco que o Tenente Francisco Gon)es foi attenclido do
sen Genernl, virá Vm. no conhecimento que para nenhuma
das in olencia', fIne aquele faz concorre o dito 8nr. a quem
não dezejo tomar o tempo com bacatella., pelo que para evi
tor olltro elllelhante absurdo como o Jito Tenente fez na
apuração do ouro de J ozé Pere Lima, e J ozé da Costa deve
Vm. evitar que estes trabalhem mai no de trictos desta
Capitania, notificando-os da minha parte para que sayão della,
e no cazo de o não fazerem Vm. os prenda e os remeta a
esta cidade, o que lhe dou por muito recomendado. Deos
Guarde a ""\ m. . Paulo 10 de Março de 1779.-lJlarlim Lo
pes Lobo de Saldcunha.

n-ORDEM AO COMMANDANTE DO REGISTRO

NO RIO PARDO, 17 O.

r. COlllandànte Jeronymo Dias Ribeiro: Em con e
fIuencia da carta ele Vm. de 3 de Janeiro em que \Ue parte
cipa a entrada que fez a bu cal' a Bandeira~ dos Geralista ,
ou a lizer-Ihe que fez Vm. muito bem em trancar o cami

nho na devizão da dua. Capitanias, e melhor fizera se quei
mas. e o. ranchos que encontrou feitos no nosso ele tricto, o
qual espero Vm. con erve inlezo e se nelle se descubrir
ouro que faça conta precedendo a deligencia precizas me
avizará para dar as Illai proYidencia. Deos Guarde a Vm.
S. Paulo 2-:1: de Fevereiro de 17 0.- Martim Lopes Lobo de
Saldanha.

O-CARTA A THOMAZ ANTONIO DE MORAES COMANDANTE DO

REGISTO DE JAGUARY DA PARTE DE irNAS GERAES, 17 O.

Em consequencia da carta de V. Mcê. de 24 de Mayo
sou a dizer-lhe que hum dos meus primeiros pontos de vista,
bê conservar a boa armonia com o meus Exmos. collegas
confinantes; e por conta disto não haverá subdito meo a quem
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não castigue, logo que me conste, que com intrigas perten
dem alterar a devida correspondencia, que deve haver, achando
dezordem, que entre os vas~allos da mesma Soberana preten
dão estender o seu Dominio nas terras da mesma Senhora;
eu despido desta inconciderada ambição tenho dirigiria as mais
positivas ordens ao do meu meo Governo, para que se abste
nhão, e sinto, que o p.e Vigario Bernardo de S. Payo Barros
se adiante aonde não deve' fez V. Mcê. muito bem impedillo,
como fará a todos os mai , fazendo observar inviolavelmente
a minba ordem de 17 de l\Iayo de 1776, expedida ao Cabo
Custodio José de Souza, que remeto por copia inserta nesta.

Devo segurar a V. Mcê. o pezar, em que vivo, por me
ser prezente, que muitas vezes se acba esse Regi to no mayor
dezamparo, o pouco escrupulo, que es a guarda tem de exa
minar os passageiros, prej udicando e o Real Serviço nos de
zertores, e criminozos, que o vadeyão, a transgressão do ouro,
que poderá passar de buma a outra Oapitania, e o vexame,
que os vizinhos de e Registo oU'em na liberdade, com que
os soldado os tratão, de que me tem chegado bastantes cla
mores, que só agora participo a V. Mcê., conveucido, de que
lhe bade dar remedia. Deus guarde a V. Mcê. S. Paulo a
10 de Junho de 17S0.-ivlarti1n Lopes Lobo de Saldanha.

lJ-OARTA AO OAPITÃO DA ORDENANÇA DA "B'REGUEZIA DE
JAGUARY JOSÉ LEME DA SILVA, 1780.

Pela carta de V. Mcê. de 25 do corrente mez fico na
certeza de se terem retirado os soldados, que estavão nas
o'uardas do Tolledo por parte rle Minas Geraes, o que eu
sempre e. perei daquelle Exmo. General a quem tinha parti
cipado a. Jezol'llen daquelle Destacamento' como me per
suado será ubstituido por outro, estou convencido, de que
virá instruido para fazer a sua obrigação deb&ixo da mais
exacta disciplina.

V. Mcê. con. ervará a guarda da nos a parte, a qual deve
estar com o mais vigilante cuidado, para que neste meyo
tempo não possa, haver algu~n descaminho da Real Fazenda,
que o mais minimo me será bem sensivel. Deos guarJe a
V. l\1cê. S. Paulo a 27 ele Junho de 17 O. ~Ma1·tiJn Lopes
Lobo de Saldanha.
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q-OARTA AO FuRRIEL OOMANDANTE DO REGISTO DE

JACUHI JOÃO PEDRO "OARES LANDIM, 17, O.

Tenho prezente a carta de V. i\lcê. de 30 de Julho. em
que me participa e tar comandante tle e Re<Tj to. o que IlIe
enche de gosto. por e tal' certo que elllquanto V. i\icê. o
comandar, vivirei nesta parte so egado. porque "\. Icê. con
servará os seu subdito em hUllIa tal di ciplina. que IlIe não
chegue as queixa' que tive do destacalllento pa 8do, que não
cuidava mais que vexar es e .Povo. e persuadirse que o
extender o Lemites de n Capitaniu. pura e ta, fazia hUlll
arande serviço, como e totlo não fo ..em da llJeSllla soberana
devendo só conservar cada !1l11l1 os . eu respectivos.

Persuadase V. 1VIcê. o quanto me obrigo das expres
soem; tia sua carta, e que em todo o tempo que eu lhe
poJeI' ser util, o farei logo que V. 1VIcê. as im mo segure.
Deus Guardo a V. 1VIcê. S. Paulo a 9 de Agosto de 17 0.
Ma1·tim Lopes Lobo de Saldanha.

1'-CARTA AO OOMA.NDANTE DO REGISTO DE . 1\1ATHEUS

JERONIMO DIAS RIBEIRO, 17 O.

Em concequencia da carta de V. I\Icê. de 9 do corrente
mez, snu a dizerlhe que quanto as 75 RS que e devem
das entradas do anDO de 177 , nada tenho que dizerlhe. por
que pertence este negocio ao contratador, que dirigirá a or
dens, ou o eu caixa nesta cidade.

Pelo que respeita a desconfiança em que V. Mcê. está
de qne possa vir asentarse o Regi tro cle Jacuhi na Fazenda
cio defundo Antonio Jozé Pinto, deve desterrala. porque eu
estou bem convencido que da retidão do Sr. General de mi
nas, não pode nacer ordem contra a de ua Mage tade, que
ouve por bem teremse trancado os caminhos, e me mandou
asim se observase, pelo que deve V. Mcê. ter o mai exacto
cuidado em que os ditos caminhos, se conservem sempre bem
trancados, e se chegar a saber quem o abre, indagando o,
prender os agresores para serem castigados, segundo os seus
merecimentos.
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Estimarei que o soldado Pedro Gonçalves e capace cra
matina, e que recuperada a ua aude po sa acompanhar a V.
Mcê. de quem espero a certeza de ter remediado as <1ezor
dens que acha e no caminho do OW'o fino. Deo guarde a
V. Mcê. S. Paulo a 1 de AO"osto de 17 O.-Martim Lopes
Lobo de Saldanha.

S-CARTA A MANOEL RODRIGUES DE ARAUJO BELLEM, SAR
GENTO MÓR DAS ORDENANÇAS DE MOGYMERIM, 17 O.

Sendo indispensavelmente necessal'io a execução das 01'

tlens de S. Magestade de se conservarem trancado. os cam in
hos de Jacuhy, e Ouro fino, e impetlir, que o viandantes o
sigão: Ordeno a 'I. 1cê., que faça conservar a guardas para
isto destinadas, as quaes se deve fazer, não só pelas Ordenan
ças, mas igualmente pelas companhias de Auxiliares, rodando
todos com a mayor igualdade, para que não hajãll queixozos
por trabalharem mais huns, do que os outros, para o que or
denará V. Mcê. da minha parte aos Capitaens, ou Comandan
tes dos ditos Auxiliares, Ille aprontem os destacamentos da
SllaS respectivas Com panhias aos seus dividos tempos, que os
de se dilatar cada de tacamento nos lugares, em que devem
ser postados, que sempre será nos mai proprios para impe
dir a transgressão das Ordens, Ó deterlllinará V. Mcê. com o
ditos Capitaens, e no que assentarem, me avizal'ão, para eu
estar siente do tempo, que he IlIudada a gual'lla, o que Illuito
recomendo a Y. Mcê., a quem se me faz [Jrecizo dizer. que
nesta ocazião mando ao Sargento José Pedro Monteiro co
mandar o destacamento do Registo de ti. iVlatheos do Rio
Pardo, por me ser cá necessario o que actualllleute o estava
comandando J eronimo Dias Ribeiro. Deo guarde a V. Mcê.
S. Paulo a 22 de ovembro de 17 0.- nlm·ti'J/ Lopes Lobo
de Saldanha.
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l-CARTA A AGOSTINHO DO PRADO VILLASBOAS, CAPITÃO

DA ORDENANÇA DE M GYlIIERIM 17 O.

Em consequencia da carta de \. 111cê. de 2B de Outubro
sou a dizerlhe, que sendo indi pen avel a gUclrda~ efectivas
nos destrictos mais proportionado . para e con ervarel1l tran
cados o caminhos de Jacuhy e Ouro fino, por a ~im deter
minar . Magestade, e impedir, que os viandante i<ram os
ditos caminhos, deve V. Mcê. pôr o mais exacto cuidado em
que as sobredita~ guardas e façaln COIU a mayor vigilancia.
para o que devem trabalhar igualmente a cOlllpanhia de
Auxiliares com as da Ordenança, e a eotando . lVIcê. COIlI
o seo Sargento Mayor o tempo mai comodo, que cada huma
das referidas guarda:> se Jeve conservar no po tos indicado
para ellas, fazendo-as render inalteravelmente, ])ara ver, se
asim cessa a dezerção desses máos vassallos que, por não
servirem a Sua Soberana, dezemparão as suas cazas.

Ao seo Sargento MoI' Manoel Rodrigue de Araujo
Bellem expeço nesta ocazião as ordens, que, confio, V. Mcê.
executará com a mayor exacção. Deus guarde a V. Mcê.
S, Paulo a 22 de ovembro de 17,0,-]Jm'ti71l Lopes Lobo
de Saldanha.

'll-CARTA A INACIO PEDRO DE MORAES NO DESCUBERTO DO

RIO PARDO, 17 O.

Como nesta occa ião mando ao arg.IO José Pedro
Montr.° comandar o Reg.o ele . Mateos q até agora coman
dou Jeronimo Dias Rib.o, pR ver e a im ces ão as; continuas
dezordens daquelle Reg.o e e e De cuberto, não erá precizo
que V. Mcê. mude de vivenda, e por esta razão espero con
tinue nas q'. actualm.1e se acha, pr.R continuar o eo estabele
cim.IO, aumentar esse Descoberto, e os interes es da Real
Faz. dR• Ré q.IO se me oferece responder a ua carta de 9 cio
corrente .uez. Deos G.e a V. Mcê. . Paulo a 22 de 9bro
de 1780,-Ma?·tim Lopes Lobo de Saldanha.
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V-CARTA AO GUARDAMOR ANTONIO BUENO DA SILVEIRA NO
RIO PARDO, 17 O.

Atendendo ao q'. V. Mcê. me participa na sua carta de
5 do corr. le 1l1eZ, !lomeey ao Sarg.lo José Pedro Montr,O p.a
render ao Oom.le do Reg.o de . Mateos Jeronimo Dia Ribl'.o
p.a ver, se assim cessão tantas dezordens, de q', sinto tenhão
nacido as de tantos habitantes se tran_poltarem a outros do
micilios, de V. Mcê. confio, q'. os faça não so voltar ma q.
adquira outros m. tos

, como "\. Mcê. me e perança.
O d.o novo Comd.e vay munido das orden q'. ha de

executar; e p.a q'. o rendido lhe entregar as que e lhe tem
dirigido' hê certo, q'. o d.o Jeronimo Dias, sempre q', mandou
o ouro da permuta, se achou com diminuição, e p,a q. a não
houvesse, se lhe determinou pela Junta da Real Fazenda, q'.
atendendo a ser ouro sujo, se lhe abatesse cinco por cento;
agora assentou a referida Junta, q'. adr.O p,a a d.a permuta
se entregue ao Pay de V. Mcê. por confiar delIe sirva nesta
parte com exactidão, q'. deve p! vassalIo, p.a o q. vão as
Ordens necessarias.

Devo dizer a V. Mcê. q'. logo q, se retire Jeronimo
Dias Ribeiro, me remeta hua relação exacta dos habitantes
desse destrito por assim ser neces ario. Deos G,e a V, Mcê.
S. Paulo a 22 de 9bro de 17 O.-]Jfa1'tim Lopes Lobo de
Saldanha.

X-CAR'fA A MANOEL RODRIGUES DE ARAUJO BELLEM, SAR
GENTO MÓR DAS ORDENANÇAS DE MoGYlIIERIl\I , 17, I.

Tenho prezente a carta de \. Mcê. de 6 <io corrente mez
asinada pelos Comandantes das CUIllpi1nhias Auxiliare, e Or
denança, com o detalhe do modo, porque 'e hão de continuar
as guardas para se embaraçar, que os viandante sigão outro
caminho para as Mina, do que o que lhe está prescripto, em
observancia (Ia determinação de Sua Mage~tade a este respeito,
em cuja in teligencia fico; como tam bem na que V Mcê., e
todos os mais Oficiaes hão de observar 6111 froxidão o mesmo,
que me participam, e de que me será responsavel o que a
tiver. Doas guarde a V, Mcê. S. Paulo a 26 de Janeiro de
1781.-MaJ'tim Lopes Lobo de Saldanha,
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y-CARTA A JERONIMO DIA RIBEIRO. COMAl DANTE DO RE
GISTO DE S. MATHEOS 1781.

Em con equencia da carta de V. i\Icê. de - de Janeiro
do corrente ano ou a dizerlhe, que pela Junta ua Real Fa
zenda e lhe remete pelo portador de ta o uinheiro pro\ lucial
que con ta ua carta do Escrivão da mesmaJnnta I ara e per
mutaI' por ouro; e que na Real Fundição entrarão as oitenta
e ete oytava e meya e 6 vinten , que agora não quebrou;
endo certo, se deve continuar a permuta da mesma forma,
em mais novidade do que pezar e o dito ouro liquillo. como

liquido e o que o não for. eguindo a Oruem antecedente, e
sempre com o abatimento de cinco por cento. Deo' cruarde
a \'. iVIcê. S. Paulo a 4 de Abril de 17 1.-Martim Lopes
Lobo de aldanha.

,v-CARTA A JERONIMO DIAS RIBEIRO, COMANDANTE DO RE

GISTO DE S. MATHEOS, 1781.

Pela carta de V. Mcê. de 5 de Janeiro fico na inteli
gencia de V. l\1cê. se ter recolhido da revistel., que foi pa ar
aos caminho prohibidos por . lIIagestade' estimando V. Mcê.
os achas e em novidaue; e pelo que re peita a que V. Mcê.
me participa da tranqueira, que os dous oldauo acharão no
simo da erra do caminho, que vay de Mogy para e e Regi~to,

com o letreiro, uão pos o per uadirme a ser outra couza
mai que vadia ão de homen.· ociozo. que ó cuidão em
perturbar a tranquiUdade publica' pelo que, não só V. l\1cê.
mandará pôr o dito caminho no seu antigo e tado mas com
a mayor circun pecção ver. se pode de cubrir quem fez aquella
novidade para er castigado, como merece. Deo guarde a V.
Mcê. . Paulo a 4 de Abril de 17 l.-Martim Lopes Lobo
de Saldanha.

eta-CARTA A JERONIMO DIAS RIBEIRO, 'OMANDANTE DO

REGISTO DE S. MATHEOS, 17 1.

Tenho prezente a carta de V. Mcê. de 6 de Março, e
por ella vejo, que a demora ua remes a de ouro foi cau
zada das muitas agoas, porém chegou, como na minha ante-
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cedente lhe avizo e agora faço, de que fica na Cadeya desta
Cidade o Mulato Theodozio, que V. Mcê. fez bem em não
oltar, e remeter-mo, como fará das cnlpas,' que ahi tiver, para

por ellas ser castigado, serrundo o seo merecimento.

Rê certo que V. Mcê. se acha bem capitnlado' pelo que,
para averiguar, tinha mandado ao Sargento José Pedro de
Mattos a render a V. l\1cê., a quem, sem embargo de tudo,
quero mostrar-lhe, que o meu animo não bê de fazer mal e
quero dar-lhe tempo para V. Mcê. se justificar, obrando nesse
Registo com a circunspecção, que eleve, arrecadando a Real
Fazenda; adquirindo moradore para es e destrito e conser
vando-se em termos habeis, com que actualmente e tão exis
tindo nele; e no cazo do referido Sargento José Pedro ahi
apareça) V. Mcê. lhe Ordene da minha IJarte, volte para esta
cidade,' tl'azendo as Orden , de que foi encarregado, para as
entregar na Real Junta. Deos Guarde a V. Mcê. S. Paulo
a 4 de Abril de 1781.-jJ{a1,tillt Lopes Lobo ele Saldanha.

bb-CARTA A MANOEL RODRIGUES DE ARAUJO BELLEM SAR
GENTO MÓR DAS ORDENANÇAS DE MOGYGUASSÚ, 17 1.

Com a carta de V. Mcê. de 22 de Março foi entregue
na Secretaria a li ta dos habitantes desse descuberto, que já
t.ardava, porque deve vil' no mez de Janeiro, segundo a
Ordens.

Pela carta de V. Mcê. de 23 do dito mez fico r.erto, se
fazerem a guarda no, caminho, para a~ Mma, na forma
ordenada, em que espero, não haja relaxação.

Quanto a João de Moraes Preto, nada mais tenho que
dizer, do que se faz indi pensavel ser prezo, o que confio de
V. Mcê.

A permuta chegou aqui só por hum soldado, porque o
outro ficou em caminho doent.e, e volta o mesmo soldado com
dinheiro para se ('.ontinuar a dita permuta: e sem embargo de
eu ter determinado, que o Sargento José Pedro fosse render
a Jeronimo Dias Ribeiro, para este se vir justificar das cul
pas) que lhe impoem, tomo a rezolução, a vista do que
V. lVIcê. me participa, de conservar ao dito Jeronimo Dias
Ribeiro no dito Registo, e assim lhe ordeno; como tambem,
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no cazo de ahi ter chegado o sobredito José Pedro, lhe or
dene, volte a e ta cirlade com as ordens, que levava: o que
participo a V. lVIcê., para que, pela parte. que lhe toca. as illl
o execnte) por ficar confiado. em que Jerouimo Dia. Ribeiro
na sua conduta me dê prova' da ua innocencia.

FICO entregue da carta de V. lVIcê. de 24 de Março, que
acompanha o memorial da violencia que lhe pretendem fazer'
no cazo de aqui apparecer requerimento eu me lembrarei
delIe. Deo Guarde a V. l\Icê. S. Paulo a 4 tle Abril de
17 1. -lIIa?·tim, Lopes Lobo de aldanha.

CC--CARTA A MANOEL RODRIGUES DE ARAUJO BELLEM
SARGENTO MÓR DAS ORDENANÇAS DE MOGYMERIM) 1781.

Tenho prezente a carta de V. Mcê. de 7 do corrente
ruez, ellt consequencia da qual sou a dizerlhe, que nesta oca
ziào vay decidida a duvida entre José Pedro Monteiro, e J e
ronimo Dias Ribeiro Ordenando a este, fique comandante do
Registo e á aquelIe, que sem perda de tempo o entregue, e
se recolha a esta cidade, o que, e pero, execute, apezar rios
seos concelheiro . e no cazo de assim o não fazer, V. Mcê. o
mandará prender á minha Ordem) e mo remeterá seO'uro.

Eu e tou convencido, de que V. Mcê. concorrerá. para
que Jeronimo Dias Ribeiro e conduza no sobredito ReO'i to
de forma que tenha eu que louvarlbe, adquirindo Mineiros
para aquelle De cuberto e tratando-o com a maior humani
dade para que neIle e pos ào conservar. Deo gua.rde a V.
Mcê. S. Paulo a 12 de Mayo de 17 l.-lIIm'fim Lopes Lobo
de Saldanha.

dd-CARTA A JERONIlIW DIAS RIBEIRO, COMANDANTE DO

REGISTO DE S. MATHEOS, 17 1.

Para J ozé Pedro Monteiro continuar na falta das Or
dens, com que claqui marchou, era precizo, que ficasse nesse
Registo, sem o largar, logo que V. Mcê. para is o lhe ruo~

trou a minha ultima Ordem: nesta ocazião lhe mando a maIS
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pozitiva para que em perda de tempo entregue a V. Mcê. o
referido Registo, e com as Ordens, com que o dito Jozé Pe
dro daqui maTcholl se recolha a esta cidade.

Devo segurar a V. Mcê., que dezejo, dezempenhe a com
mizeração, que tenho de conservar ahi, adquirindo Mineiros
para aumentarem as Reaes Rendas, e tratando-os em termo
habeis com a mayor afabilidade.

Quanto aos crimes do Mulato Teodozio do Alfere Ina
cio Preto de Moraes fico na sua inteligencia' e bem, que
para ser castigado, era precizo ju tificados aquelles legalmente.

Se o dito Alferes Inacio Preto de Moraes rOl1lpeo o Re
gisto ou seos filhos, corno Y. Mcê. me participa na sua carta
de 1 de Abril, fazse indispen avel, que 10 0 '0 que alli apareça
qualquer delles, seja pl'ezo, e remetido a esta cidade, para
purgar o seri delito. Dr.os guarde a V. Mcê. S. Paulo a 12
de Mayo de 17 l.-JJIa1'tún Lopes Lobo de Saldanlw,.

ee-CARTA AO SARGENTO JozÉ PEDRO MONTEIRO NO RE

GISTO DE S. MATHEOS, 1781.

Não sendo atendiveis as fabulozas desculpas, com que
\. Mcê, nas suas duas cartas de 2 de Abril, pertende ofus
Càl' o mal, que telll executado as ordens, de que foi munido
para e'se IRegisto, e e tar eu belll siente dos motivo'. que
obrigarão",. Mcê. faltar :l sua obl'igação, ou a dizerlhe, que
V. Mcê., alelll de ter Obl';Ldo muito mal no dilatado tempo,
que chegou a e e continente, pelo gastar no eos diverti
mentos, o fez talnbem em e dilataI' ne e Registo dcpois de
nelle se lhe intiInarel1l as minhas ultima. Ordens; pelo que,
logo que Y. Mcê. receber esta, as execute sel1l pcrda, nem de
huma hora, entregando o referido I'tegisto a Jeronilllo Dias
Ribeiro, e recolhendo a si as Ordens qnc V. Mcê. l'ecebeo da
Junta da Real Fazenda. venha entl'egalla ao E cri vão della.
Deos guarde a V. Mcê. S. Paulo a 12 de Mayo de 1781.
Ma1·tim Lopes Lobo de Saldanha.
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ff-CA.RTA A JERONIl\1O DIA.S RIBEIRO, COMANDANTE DO RE

GISTO DE . illATHEOS, 17 1.

a sua de 10 do orrente me partecipa, que no dia 20
de Agosto entrara para esse Continente o Alferes Inacio Preto
de Moraes com toda a sua familia e escravo, aprezentando
lhe para i 50 de pacho meo cujo fará inteiramente observaI"
e que arranchandose na sua lavra de Bom Sucesso com pouco
tempo de rezidencia na dita lavra penetrara o ertão, e pe
rançado a consecruir mayores haveres e checrando a Itaipa
va do Rio Pardo (*) na poucas experiencias que fez. achou,
se poderão fazer jornaes de -± tê 6 vinten . e que lhe dera ao
manife to meya oitava, e quatro vintens ele ouro e cinco pe
drinha de cristaes, que huma, e ontra couza fico esperando
com a permuta' porem que o Guarda moI' Antonio Bueno da

ilveira, siente da felici<.lade, que Deo~ terá destinado para o
dito Alferes, tem intentado perturballo a não poder continuar
com sua Bandeira, e vir no cabal conhecimento da extensão
de terras do tal De cuberto, e ua pinta.

Assim que esta receber. fará vir á sua prezença o dito
Guardamor Antonio Bueno ela ilveira, e da minha parte lhe
dirá, se ab tenha de semelhante procedimento porqne ua
jurisdição e não estende a novos De cuberto I ainda em "er
tõe incognito, e ao de cobridor dito Alfere Inacio Preto dei
xará continuar uas obseJ'vaçõen . que o mesmo lhe rogo na
que incluza lhe dirijo; e como o tal Descuberto ó di ta tre
leguas de se Registro, precedendo mais algumas informações
do descubridor, entrará V. lVI ê. dentro, e nomeará em meo
nome tl'es, ou quatro Mineiros os mais peritos. e de probi
dade para o acompanharem, e ocavarem o lugare aponta
dos pelo dito de cubridor, e o mai que bem lhe parecer
sem que em nada se afa tem do Regimento.

Saindo V. Mcê. para fora do dito Descuberto, sem que
nelle fique mineirando pe oa a]auma. junto com o ocava
dores nomeado me participarão com a mayor brevidade,
exacção, e clareza tudo, quanto alcançarem no dito De cuherto,
para dar as necessarias providencias a bem de es Pavos.

(*) Como em 1778 Alferes Ignacio Preto ele Mames e.
tava estabelecido ·nos campos elo Poço de Calda, é de pre UDllr
que o descoberto em quest<1.o estava no Rio Pardo acima do Registro
de São Matheus proximo á Sena dos Poços de Caldas. (N. da R)
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a sua auzencia deixará providenciado esse Registo, para
que S. Mage tade não venha experimentar dp.scaminho em seos
Reaes Direitos, e outros diferentes Governos se não venbão
introduzir nos limites desta Capitania, inda que para isso
puxe por algun soldados Auxiliares.

Alcançando, que o dito Descuberto hê digno de partilhas,
fará logo tlelle tomar posse pela Justiça mais vizinha: e fará
entregar as cartas incluzas aos Vigarios desse Arrayal Cabo
Verde, que se dirigem a tomar posse pelo Ecleziastico. Deos
guarde a V. Mcê. S. Paulo a 29 de Dezembro de 17 1.
~la1·tim Lopes Lobo de Saldanha.

g,r;-CARTA A INACIO PltETO DE MORAES, ALFERES DA
ORDENANÇA NO REGISTO DE S. MATHEOS, 1781.

Participame V. Mcê. na sua de 11 cio corrente, que pe
netrando esse sertão, na altura do Rio Pardo descubrira oiro
que promette aumentar o Patrirnonio Real, de que entregou
ao Comandante do Registo de 8. Matheos meya 8,n, e 4 vin
tens de amo tra; mas, que querendo contiuuar a tliligencia de
alcançar a extensão do Dcscuberto, a variedade da pinta, e
mais comoditlades, o embaraçara o Guardamor do Arrayal de
S. Matheos Antonio Bueno da Silveira.

Nesta ocazião ordeno ao Comandante do Regi to do
dito Arrayal S. Matheos Jeronimo Dias Ribeiro evite ellle
lhante procedimento ao dito Guardamor, e a "\. Mcê. deixe
voltar ao mesmo Descuberto continuar as mais observa oens
que julgar uteis, e neces arias, o que espero sem demora
cUlllpra, pelo que lhe ficarei obrigado e certo a fazerlhe cum
prir as regalias, com que ~. Magestade premêa aos descubri
dores.

Por ser indispensavel esta tão importante diligencia, não
lhe mando agora a licença, que pede, para poder vir a esta
cidade, o que farei com a cabal rezulta do mesmo Descn
berto, na forma que Ordeno ao dito Comandante. Deos guarde
a V, Mcê, S. Paulo a l:!9 de Dezembro de 1781.--Nlm'#m
Lopes Lobo dp. Saldanha.
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hh-CARTA A JERONYMO DIAS RIBEIRO, COMANDANTE DO
REGISTO DE S. MATHEOS, 1782.

Em 2Ç) do mez, e anno pa aado re pondi á que me di
nglO com data de 10 do mesmo, e por Parada a fiz expedir,
tê lhe cheaar á 11150: hoje me foi prezente egunda de V.
Mcê. de 16 do dito mez passado retratandose do que naquella
me dizia ele não ser de cubridor desse De cubcrto o Alferes
Inacio Preto ele Moraes, mas silll o Guardamor Antonio Bueno
da Silveira, comprovado este dizer com hum sumario de cinco
testemunhas que na ua prezença pelo me mo Guardamor
forão perguntadas, depondo todas, voltara o me mo Guarda
mar ao novo Descuberto com dou. mineiro, a titulo de 0

cavadore ; e que estes segurão pelas experiencias, que fize.rão
jornaes de 4 vintens na distancia de JlUma legua, e que não
puderão passar adiante pelas muitas aguas os impedirem;
mas não deixo de reparar, não me remeter o mesmo Guar
damor amostras, que certifiquem o dizer dos socavadores.

Fica na minha Secretaria) para lembrança, o dito suma
rio junto ao me mo o termo de vestoria, que mandou fazer
na pedras, que o dito Alfere Inacio Preto de Moracs meteo
no cofre desse Reai to, e V. lcê. faça inteiramente cumprir
tudo, quanto lhe Ordenei na rJita minha carta de 29 do mez,
e anno passado, que vay incluza por copia, sem que o emba
race a incompetencia de descubridores, deixando entrar hUlll

e outro porque as im e virá mais abreviado no conheci
mento da extensão do dito De cuberto, e sua pinta: e a seo
tempo não faltarei em di tribuir ju tiça a quem a tiver. Deos
guarde a V. Mcê. . Paulo a 2 de Janeiro de 17 2.~1lIa.T

tim Lopes Lobo de a.ldanha.

ii-CARTA A ANTONIO BUENO DA SILVEIRA GUARDAMOR

DO REGISTO DE . MATHEO . 17 2.

Hoje recebi a sua de 24 do mez, e anno passado, na
qual vejo o que me expoelll tendente ao novo Descubel'to do
Rio Pardo: em carta, que dil'io'i ao Comandante de ~e Registo
J eronimo Dias Ribeiro na data ele 29 do dito mez, e ano
passado, lhe dei as necessarias instruc oen para se saber
conduzir nas observaçoens do dito Descuberto.
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Em outra, que agora lhe escrevo, confirmo. as mesmas
com mais alguma ampliação: deve V. Mcê. ajudar ao dito
Comandante, para que sem tumulto execute o que lhe tenho
Ordenado; certo, de que a eo tempo não faltarei com a dis
tribuição da justiça, que a V. Mcê. a sistir. Deos guarde a
V. Mcê. S. Paulo a 2 de Janeiro de 17 2.-Martim Lopes
Lobo de Saldanha.

2- CORRESPONDENCIA COM O GOVERNADOR DE MINAS.

a-A D. ANTONIO DE ORONHA, 1775.

IUmo. e Exmo. Sm·.-Lembrado dos inalteraveis. reci
procas protestos, que muitas vezes fizemos de não termo
questões odiosas para ampliarmos os Limites desta e des a
Capitania, e de con entirmo, amigavel e uniformemente em
que cada hum goza se o que lhe pertence vou por e te modo,
liado na indefectivel palavra de V. Exa., fazer-lhe huma breve
e séria representação, para, pelo meio pactuado ~e sobredito
evitarmos conflictos de juri dicções.

osso parente o Sr. Luiz Diogo Lobo da Silva, em tem
po que governava essa Capitania de Minas Geraes, e que não
havia nesta de S. Paulo nem General, nem BislO veio com
força de armas a introduzir- e no' descubertos de anta Anna
de Sapucaby, Ouro Fino Oonceição, S. Pedro de Alcantnra,
Nossa Senhora da Assumpção} no Desemboqne, e Cabo \'erde,
e fazer metter de posse nas respectivas FreO'uezia aos Paro
cho nomeados pelo Cabido 'ede vacaute do Bi parlo de 1\1a
rianna, elll attender que os mesmo de cubertos, e Fregue;.:ias
forào feitos por esta Capitania de S. Paulo e dentro dos
Limites della.

Deixadas, por não tomar o tempo a V. Ex., as multipli
cadas questões, que houverão entre os Governos Seculares, e
Ecclesia ticos. de ambas as Capitanias, exponho sómente a V.
Ex. pelo que respeita ao overno eculare se fez por
Ordem de Sua Mage. tade junta e a ento das divisões no Rio
de Janeiro em 12 de Outubro de 1765, onde esteve supitado
até o tempo do Sr. Marquez Vice-Rey que mandou por Copia
authentica o dito assento. para esse, e este Governo, sem que
até agora tivesse effeito , como Sua Mage tade ordenava na pre
cedente Ordem que dirigia ao Conde da Cunha para se fazer
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a junta e as ento, o que talvez seria providencia superior,
para senl lllai questões concluirmos agora o fim dellas, e o
reciproco socego.

Pelo que re peita aos Governo Ecclesiastico houverão
intrincada demanda. em que houverão multiplicadas enten
çai; no Juizo da Corôa e Relação do Estado a favor deste
Bi pado de . Paulo. em virtude da quae se tomou ulti
mamente a ento na 1I1e a do De emhargo do Paço para se
cumprirem a ditas sentenças e e restituil"elll a este mesmo
Bi pado as dita usurpada Freguezias.

Com a dita sentença manda agora o Exmo. e Rvmo.
Sr. Bi. po desta cidade de S. Paulo ao portador desta, que me
per uado as mo ·trará a V. Ex. ante~ de ir efi'eituar o cum
primento della , e a restituição da Freguezia a que já não
pórle duvidar o Governo Eccle iastico clesse Bispado e parece
que vela me DIa iclentica razão não póde haver duvida a
mandar tambnm V. Ex. re tituir a esta Capitania, aquelle
de cubertos clella. sem que nos seja neces aria a continuação
de questões que não devem haver entre nós, vistos os nossos
apontados prote tos, e constante amizade.

Ao que acresce estarem desvanecidas no dito assento
que se tomou na junta do Rio de Janeiro, todas as duvidas
da quota de cem arroba, e outra semelhante, que alguns
e piritos edicio o intenta. em uggerir a V. Ex., para não
ter effeito por e te modo amigavel e inalteravel promes a dos
me. mos nos 0<; protesto em execução dos quaes, e do que
tenho ne. ta apo.ntado a \. Ex.. e pera que V. Ex. com credi
to eu, e meu, as im o detertlline. e me dê muitas occaziões
de eu lhe mostrar a sincera corre pondencia da nossa har
monia. Deos guarde a "\. Ex. . Paulo 13 de Ago to de
1775.-~1a1·tim Lope Lobo de aldanha.

h-A D. ANTONIO DE NORONHA, 1775.

Illmo. e E'VJl7o. Snr.-Depois de ter escripto a V. Ex.
o Oflicio que vay nesta me ma occazião com da ta ele treze
do corrente cliri';'i lo á no a reciproca l1ece~ aria armonia o
bre os Limite, para se evitarem conflicto no o de Juri
diçoens e cleza socegos poucos me chega a parte, lie que re
DlotO a copia junta do insofrivel atentado, que dentro no
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resto de terras, que se não tomarão a esta Capitania veyo fa
zeI' o Vigario do Anayal de Cabo Verde com as uada de
gente e força de Armas cheO"ando ao excesso de romper as
guardas, e de ameaçar a vir fazer outros mayores, á vista dos
quais devo pedir a V. Ex., que os faça cohibir, e castigar, fa
zendo que o Governo EcJeziastico castigue ao dito Vigario, e
que os Seculares que o acompanharão a similhante insulto
sintão o PéZO das Leis de Nosso Amo, e do braço Ju ticeiro
de V. Ex. para emenda delles, e ezemplo de outros. Espero
que V. Ex. assim o faça por serviço de S. Magestade. e por
me fazer mercê, que eu o mesmo farei quando V. Ex. mo
iusinuar ainda em circunstancias menos criticas, e menos for
tes. A Illma. e Exma. Pessoa de V. Ex. Guarde Deos. São
Paulo a 22 de Agosto de I775.-Martim Lopes Lobo de
Saldanha.

(lÍccompanha copia da CCtTtCt de Jeronymo Dias R1'bei1'o
de 16 de Agosto (1 a).

C-DE D. ANTONIO DE ORÓNHA, 1775.

lllmo. e Exmo. Sn1'.-Em carta de treze de Ago to me
expoem V. Ex. que pelo termo de Devizão feito no Rio de
Janeiro em Prezença do Senhor Vice Rey do Estado a 12 de
Outubro de 1765 se mostra, que os Tenitorios de Sapocahy,
Oiro fino, Conseição, São Pedro de Alcantara, J assa Senhora
da Assumpção no dezemboque, e Cabo Verde ficarão perten
cendo a essa Capitania, e que espera que eu lhe restitua as
dita Tenas para ce. ar as questões que neste particular se
agitarão no tempo do no sos Exmos. Predeces ores, mayor
mente tendose mandado restituir aquellas terras ao Bispado
dessa cidade pelo que respeita ao Governo Ecleziastico por
sentença do Juizo da Coroa, e da Relação do Rio.

V. Ex. não ignora que as nossas Jurisdições se nam
extendem a determinar os litigiosos limites das duas Capita
nias, e que Sua Magestade he o competente, e privativo Juiz
desta contenda.

A posse em que e ta Capitania está dos sobreditos De 
trictos me obriga a conservallos em quanto não for ligitima
mente reprovada a mesma posse IJor ordem de Sua Mages-
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taele, a quem se efetuou esta Contenda por contas que derão
o Exmo. uonde de Valladares, e o EXll1o. Dom Llliz nossos
predecessores.

O Termo da Junta, que se fez no Rio de Janeiro) nunca
se eft'ectuou. talvez por e descobrir na sua execução algums
inconveniente que occorrerão' isto e comprova, porque até
o tempo em que veyo governar o Rio de Janeiro o Senhor
Vice Rey actual do Estado, se nam remetterão a esse, e a
este Governo as copias do ditu Termo, COIIIO "I. Ex. confessa;
e pela carta do Exmo. Dom Luiz de 23 de Janeiro de ] 773,
e re~po ta qUE'! deu o Exmo. Antonio Carlo , meu predeces 01'

a 1 de Junho do me mo anno. lue tul10 se ha de achar na
ecretal'la de e Governo. e mo tra que.ia foi excitada e ta

mesma duvida, e que e não de'cidio por e:,tar affecta a Sua
Mage, tade, como ainda e tá.

Alem di to passando o Exmo. Luiz Diogo no anno de
176,* áquelles declarado Destricto se rateficou na poe
delles, e dando conta a ua Mage tade do que tinha prati
cado foi o me 1110 enhor ervido pelo Avizo de 2ó de Março
de 1767, que con ta da copia incluza, aprovar todas a pro
videncia dad:t por aquelle Governador e tambem o Termo
da Junta feito em ão João d'EL REY a 26 de ovembro
de 176-:1:; e o Bando pu blicado em J acuhy, que tudo he rela
tivo a esta materia, e po terior áquelle Termo ele Junta.

As Seutença 'que se alcançarão, quanto ao Governos
Ecclezia tico não de cidem o Limite do Governos Politi
co ,e omente poderão ervir na Real Prezença de Sua 1\1a
gestade para prova do pertendido Direito de sa Capitania,
quando o dito l~nhor queira de cidir e ta contenda, só pelo
que respeita ao mero facto como e praticou nas ditas Sen
tenças: Nem 11e novo o pertencer hum Territorio ao Governo
Politico de huma Capitania, e ao me mó tempo á Jurisdição
do Bisparlo ele outra porque a il1l succerle com esta arres
peito elo Bispado da Babya, e Pernambuco no Destrictos
elo Paracatú, e São Romão. A força das razões que tenho
exposto me nam permitem que eu pos a conde cender com a
perten ão de V. Ex.) antes per uadem que Jevo con ervar
unidos aquelles Territorios a esta Capitania em quanto Sua
.lVIagestade não determinar o coutrario e que deste modo nam
fomento nem excito questões odioza.' que ó ervem para
perturbar o publico socego, o qual desejo manter em huma
completa tranquilidade como mostrarei a . Ex. em todas
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aquellas materias, em que pode ter lugar a minha condescen
dencia, sem que ciella se siga a transgressão dos principios
de Direito) e das Reaes Ordens.

Deos Guarde a V. Ex. Villa Hica a 6 de Outubro de
i775.-Dom Antonio de No?'onha.

d-DE D. ANTONIO DE NORONHA) 1775.

lUmo. e Exmo. Senh01·.-J á ~puz a V. Ex. em carta
datada de 6 do corrente as razões que me obrigavão a não
ceder a essa Capitania os Territorios de Sapocahy, Ouro fiino,
Cabo Verde, e ou tros sem expressa rezoluçã0 de Sua lVIages
tade, em cuja Real Prezença se achão as contas que derão
nosso predece sores, o Exmo. Senhor Conde de Valladares)
e o Exmo. Senhor Dom Luiz, sobre a contenda dos Limites
desta, e dessa Capitania. .

Persuadase V. Ex. que o meu animo não he innovar
couza alguma a este respeito, nem de alterar o socego dos
Povos confinantes, e que só pertendo conservar, como partes
deste Governo, aquellas Povoações, e terras que lhe pnrten
cerão no tempo do Exmo. Senhor Luiz Diogo, do Exmo. e
nhor Conde de Valladares, e do EXlllo. Senhor Antonio Carlos,
por intender que as não posso demittir; nas circunstancias
ponderadas sem 'ordem de Sua lVIagestade, que he a quem
unicamente toca a decizão das duvidas, que se moverão entre
os nossos Exmos. predece sores soure e ta materia nem eu
tenho interesse particular em que as terra litigiozas perten
ção a esta Capitania) pl)]'que I ara mim be indiferente gover
nar hUIl1 tel'J'itorio IlJais, ou menos dilatado, e o tr.r por sub
ditos mayor, ou menor numero de habitantes.

Quando eu esperava que V. Ex.) persuadido das minhas
sincera intenções, promoveria a paz, e socego dos nossos
respectivos subditos, me partecipa o Comandante do Ouro
fino, que os moradores do seu destricto, em o qual se com
lJrehende os da campanha de Toledo, são constrangidos a dar
recrutas para essa Capitania pelos comandantes della: Esta
novidade tem alterado aquelles Povos, de forma que estão
proximos a bum levantamento) ou a buma dezerção; esta no
ticia me obriga a fazellos pacificar com huma guarda respei-
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tavel de soldados pagos, que eu faço pôr em marcha para
aquelles sitios; c o cabo que a cOllllnanda leva ordelll para
não dar pela ua parte o llienOr /IIotivo de nova contenda,
que só servem de ruina dos Povos, e de prejuizo de ua
Magestade.

Espero que V. Ex. não ha de perlllittir, que continuem
as dezordens que se excitarão no tempo elo Exmo. enhor
Dom Luiz, e do Exmo. Senhor Conele de Valiadares, que ha
de esperar a rezolução de ,ua MaO'e tade sobre esta materia
nem he justo que e quebrante a no sa arlllonia por cauza
de hUll1a contenela, que absolutamente depende da Real De
cizão. Deos Guarde a V. Ex. Villa Rica a 25 de Outubro
ele 1775.-Dom Autonio de _\oronh't.

e-A D. ANTONIO DE NORONHA, 1775.

lllmo. e Exmo. Bnr.-Em officio de quinze de eptem
bro me partecipa V. Ex. n que fizera expedir ordens para no
Registos confinantes com esta Capitania, .e nâo deixarem pa 
sal' os moradores della sem levarem Passaportes, e hirem
despachados pela Policia elesta cidade' porém que por repre
zentãção do Admini trador do Regi to da Mantiqueira cons
tava a V. Ex.n rezultava prejuizo á Fazenda Real, porque os
moradores de Taubaté, Pindamunhallgaba e GuaratinO'uetá dis
tantes desta cidade ue trinta até sincoenta legoas tinham as
suas tropas retidas por falta de Pas aportes, que não vinhão
procurar a esta cidade por se não exporem ao encomodo de
huma tão clilatada viagem, o que e devia evitar dezobriO"an
dose aos ditos mOl'adore de virem aprezentar- e ao Inten
dente da Policia, o que se podia suprir havendo comissarios
nos sobreditos territorios.

Não ha duvida que requeri a V. Ex.n a sobredita Pro
videncia, e a j llstissima cauza foi vir incumbido de levantar
as muitas tropas que V. Ex.n não ignora, e aber eu que
pela franqueza com que o Com mandantes dos RelJ'i tos des a
Capitania deixavão passar os moradores de ta, tinhão dezel'
tado no tempo de meu Antece SOl' muita mil Famj}ias para
essa Capitania, os Delinquentes, e todos o que querião fugir
ao serviço de Sua Magestade, o que era indi. pençavelmcnte
precizo acautelar em conjuntura similhante em que nesta Ca-
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pitania devia formar os corpos mais numerozos que nqnca
nellas se formarão' porém a im que vi, que convocado por
hum indulgente Bando e com muitas cartas, benegnielade, e
honras concorrião a tropel, logo imediatamente pennetti que
os viandantes se ligitimassem pela Policia perau te a J ustil(as
das respectivas villas: Assim se estara praticando já. quando
eu recebi a carta de V. Ex. n

, e assim e praticará empre
emquanto o mayor bem do serviço não pedir o contrario;
porém sempre aos commerciantes permittirei, e facultarei que
com huma simples Petição que antecedelltemente me remettão
para o Passaporte do Governo, que se ligitimem nos ditos
Territorios, sem lhe ser precizo vir a esta cidade; e por hora
todos estão uzando desta liberdade com o l] ue logo evitei
qualquer afectada demora do Commercio, e prejuizo dos Di
reitos; e quando eu assim não tive e providenciado, prompta
mente daria a sobredita providencia pela in inuação ele V.
Ex.n

: Igual correspondencia espero merecer a V. Ex. n ; e
por exercicio della espero, que V. Ex.n se digne attender o
offieio que lhe dirigi com data de quinze de Ago to elo anno
presente, de que até agora não tive re po ta; poi se preciza
muito nesta estação da Real Fazenda que se cumpra a Or
dem Regia appontada no mesmo officio, e que se lhe remet
tão os dous contos de réis que executivamente . e Illanela\'ão
recadar de Jozé Alves Macie!. Deus guarde a V. Ex.n São
Paulo 7 de Dezembro de 1775.-Martim Lopes Lobo de al
!lanha.

f -DE D. ANTONIO DE NORONHA, 1775.

lUmo. e EX11lo. Sn1'.-Ilontem fui entregue da carta,
que V. Ex. me dirigio na data ele ette do corrente, obre a
controversia dos Limites das Cápitanias, que governamos pela
parte de Santa Anna, Ouro fino, Conseição, São Pedro de
Alcantara, e Assulllpção; (*) e uada mais po ores! onder a V.
Ex. nesta materia, do que rateficarlbe o que já lhe expuz em
carta ele officio a este respeito, insistindo em que somellte a
rezolução de Sua ~1agestade sobre as contas, que nossos pre-

(*) Não se encontra no re pectivo Registro a referida carta.
(N. da R.)
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decessores derão ao dito Senhor, pode determinar esta con
tenda.

Persuaclase V. Ex. de que cu não dezejo alterar a nossa
reciproca armonia e de que me não deixo seduzir ela ambição
de extender os Limites deste Governo·; antes pelo contrario
estou bem persuadido, que são Iliai feli es os Governadores,
que tem menos numero de subditos debaixo da sua direcção.

Queira V. Ex. expôr novamente a Sua l\Iage tade as
razões, em que funda a sua pertenção aos sobreditos destri
ctos, porque deste modo poderá conseguir e ~ rezo]ução, que
deve finalizar a nossa diferença, a qnal rezolução eu execu
tarei com particular gosto, demitindo, não só os certões li ti
gioios, mas ainda as terras civilizadas, que o dito Senhor
mandar unir, ou appropiar a esse Governo, em que me re
zolva ;L expor tambem os fundamentos que occorrem a favor
desta Oapitania, no que me I arece, que dou a V. Ex. hUlTla
idéa elos meus sentimentos, e de que só dezejo concorrer
para que entre nós se conserve hUlTla inalteravel união.

He certo, que eu mandei hum cabo com huma guarda
para pacificar os moradores da campanha do Toledo, e das
mais terras daquelJes certões, q.' se uchavão alterado por
cauza elas recrutas, que lhe erão pedidas por V. Ex. dentro
dos Limites desta Capitania, o que me participarão os 00
mandantes daquelles Destrictos por cartas, cujas copia re
meteria agora a V. Ex., se me não achasse agora nesta Villa
do Sabará em deligencia muito importante do Real Serviço.
Esta acção não se me pode estranhar, porque aquella guarda
foi posta no tempo de meu predecessor o Exmo. Conde de
Valladares, e se tirou por haver falta de soldados para os
Registos no tempo do Exmo. Antonio Oarlos. Alem disto as
ordens que dei ao sobredito cabo todas se dirigem á tranqui
lidade dos Povos; e se ella as excedeu experimentará o cas
tigo, que merece; e já lhe ordeno. que por nenhum pretexto
se introduza dentro dos Limites dessa Oapitania.

Se V. Ex. conhecesse a sinceridade com que lhe expo
nho os meus sentimentos formaria o verdadeiro conseito das
minhas intenções, e do disgosto com que me vejo obrigado
a não condescender nesta parte com a vontade de V. Ex.
Eu mereço que V. Ex. me acredite' e não 11e ju to que me

. falte á Justiça, que me he devida. Deos Guarde a V. Ex.
Villa Real do Sabará a 26 de Dezembro de I775.-Dom An
tonio de No?-onha.
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g-A DOM ANTONIO DE ORONHA, 1776.

fllmo. e E::cmo. Senh01·.-Ponho na Prezença de V. Ex.
por copia as duas cartas (*) que acabo de receber para que
V. Ex. por exercicio da nossa preciza armonia se digne dar a
providencia qne julgar nec~ssaria para se não continuarem, e
se castigarem similhantes attentados, como os referiuos nas
mesmas cartas.

Eu tambem da minha parte fico prompto para tudo o
que for neces ario para socego, e paz dos 110 so confinantes
subditos. Deos Guarde V. Ex. São Paulo a 30 de Ago to
de 1776.-1J1a?·tim Lopes Lobo de aldanlta.

h--DE D. ANTONIO DE NORONHA, 1777.

Illmo. e Exmo. Senho?·.-Remetto a V. Ex. a copia da
Reprezentação, q'. fizerão os moradores do Destricto de eabo
Verde ao Tribunai da J unta desta Capitania, na qual e quei
xão da vexação, que lhes cauza o Com mandante de huma
Guarda posta por V. Ex. da parte de lá do Ribeirão de ão
Matheus, para que dando V. Ex. as uas acertada providen
cias, faça de huma vez cessar o encomodo que experimentão
aquelles moradores; pois he sem duviua, que a decizão da
J unta, a que se procedeo dos Limittes destas dua Capita
niãs, está aifecta aSna Magestade, de donde ainda pende a
uocizão, na forma que tenho repetido a V. Ex. por varias ve
zes, e a quem V. Ex. pode supplicar a sua ultima rezolução,
porque eu naua quero innovar, e só pertendo conservar tudo
naquelle pé, que até aqui e praticou.

Tambem já ponderei a V. Ex. que, para mim he indi
ferente governar hum, ou dous De trictos lllais, ou menos
porque de qualquer forma nam lne deminue, nem augruenta,
o lugar que exercito, o que foi Sua 1agestade servido cou
fiarme.

Persuadase V. Ex. que os llleus dezejo . ó se encall1i
nhão ao socego destes mizeraveis Povos, vexados com Quin
tos, subsidios, e derralllas, e principalmente com os prezentes
movimentos, nos quais me não falta em que empregue o tempo

(*) As referidas cartas não foram encontradas. (N. da R.)
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mais utilmente ao Estado: E ponderando V. Ex. estas cir
cunstancias, espero elles mereção a V. Ex. a mesma compa
xão, que me devem em imilhaute conjuntura. Deos Guarde
a V. Ex. Viila Rica a 21 de Abril de 1777 .-Dom Antollio
de oronha.

(Accolllpanlza copia da I epresentação de IJwradorf*J de
Cabo V(31'de (1. 9J.

'i-A D. ANTONIO DE NORONHA, 1777.

1ll1l1.O. e EXlno. r. - Pela Copia indu a . 1 será
pre ente a V. Ex. o inju to fundamento com que Francisco
Gome Ca tilho, e eu sacio Jo é Peres Lima, .moradores no
di tricto de Cabo Verde, pertendem calumniar o commandante
do destacamento do Rio Pardo na representação que V. Ex.
me remette el1l Carta de 21 de Abril do corrente anno. Eu
deixo á per picaz po'nderação de V. Ex. e á indifferença com
que olha para a maior ou menor exten ão de terras do eu
Governo, o julgar sobre e ta materia, pois he certo, que não
me re ultando criaria, ou intere ,e algum ell1 dilatar o terreno
de ta Capitania pelo districto de outras ua confinantes' e
sendo todo o men desejo con ervar huma reciproca união
com V. Ex. mal poderia consentir s" inquietassem os povos
que e achão debaixo do seu feliz Governo.

Se o commandante do Reaisto de . Matheus se oppOZ
de alguma arte aos intento dos dou lineiro, que recorrê
rão ao Tribunal lia Junta. foi por intentarem e. tes, em pre
juizo dos Reaes Quintos d'e ta Capitania, estender as suas
lavras além dos litnites que e achão pre criptas até decisão
de Sua Mage tade; e protesto a V. Ex. qlle se fos e outro o
motivo da queixa dos referidos ~lineil'osJ eu procuraria satis
fazeI' a V. Ex., ca tigando exemplarmente ao referido com
mandante.

Nesta occa ião verá tambem V. Ex. pela copia N. 2, (*)
que por parte de sa Oapitania tem intentado Franci co Go
mes ele Castilho, cobrar a denama dos 1ineiro e tabelecidos
nas terras da minha jurisdição, sem attellder que este povos,
além ele pertencerem a districto alheio, são izentos d aquelle

(*) As referidas cartas não foram encontradas. (N. da R.)
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imposto, e que pagão Quinto de ouro que extrabem, na ca~a

da fundição d'esta cidade.

Ponho tudo na presença de V. Ex., não só para que co
nheça a minha sincera intenção, mas para que dando a pro
videncias necessarias, se uspendão estas contendas, que ó
servem de perturbar toda a boa harmonia, que eu da minha
parte porei todos os meios para não inquietar a V. Ex. Deos
Guarde a V. Ex. S. Paulo 5 de Junho de 1777.- Martim.
Lopes Lobo ele Saldanha.

j-DE D. ANTONIO DE NORONHA, 1778.

lllmo. e Ex1110. Senh01·.-Remeto inc1uzo a V. Ex. a co
pia da parte, (*) que me dá o Comandante da Guarda de
J acuby: Por ella se capacitará V. Ex. dos motivos prejudi
ciais, que se podem original' á Real Fazenda no extravio do
ouro, que se pode fazer pela estrada nova que V. Ex. manda
seguir para essa Capitania, tendo feito tapar a antiga, por
onde sempre se servião uS comerciantes daquelle Arrayal além
do incomodo que padessem os moradores delle.

Sobre este particnlar nam determino couza alguma, e só
me contento de o pôr na Prezença de V. Ex., de quem uni
(',amente pende dar as suas acertadas providencias, para evitar
os prejuizos expostos. Deos Guarde a V. Ex. Villa Rica a
l3 de Janeiro de 1778.-Dorn Antonio de Noronha.

k--A D. ANTONIO DE NORONHA, 1778.

lllmo. e Exmo. S171·.-Pela carta que V. Ex. me dirigio
na data de 13 do mez pas:>arlo, e pela copia da carta do co
mandante de Jacuhy, n'ella incluza, venho no conhecimento de
que, não só o dito cOll1mandante, ma huma grande parte dos
officiaes que se acbão empregados no serviço na paragens
confinantes com esta Capitania, não tem outro ponto de vista
mais do que perturbarelll o socego de V. Ex., e de me in
quietarem com continuadas desordens, motivadas a fim de sa-

(*) E' o documento 1. h (N. da R.)
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ciarem a ua cobiça, e de prejudicarem gravemente a Fa
zenda Real pretextando as sua perniciosas intençôes com
apparentc zelo de utilidade publica e do serviço d'El-Rey} e
pintando-a. a V. Ex. com côre. tão di simuladas} que quasi
he olJrig~c1o a dar-Ule o credito que não merecelll.

He certo, Exrnll. Sr. que depor de muitas e repetidas
queLxas que se me fizerão pelos extravios conllnettidos pelas
clilferentes estradas por onde costurnavão seguir os viandan
tes de Mina, e pelos de caminhos que experimentava a Real
Fazenda nos ens direito, me deliberei com o voto da junta
da Real Fazenda' e tendo precedido informaçõe de pessoa
praticas e intelligente } a 11I311dar trancar os caminho, que e
julo-avão mais favoravei e proprio para os dito extravios}
entre alluelles foi comprehendida a antiga e trada de Jacuhy,
por nàu ter ataque, e por se não eguir prejuizo algum ao
cOllllllercio em dar entrada no novo Regi to de S. Matheus}
l):.1I'U onde fiz 1I1udar o antigo do Rio Pardo, em attenção ao
bom comIl1odo dos viandantes: e já ua Mage ·tade, a quem
costumo dar couta de todas as minhas determinaçôe , se dig
nou approvar e ta pelo seu Real Erario como será presente
a V. Ex. pela copia incluza: J. L

Per uada- e V. Ex.} q11e nem os lineiTo, nem o com
mercio experimentão incomlllodo ell ivel n'e ta mudança alvo
se fôr o de e lhe evitarem de algum modo o contrabandos
e extravio dos Direitos Reaes} nem tambem tema V. Ex.
que eja prejudicada es a Oapitania na extracção do ouro para
esta, como em fundamento representa a V. Ex. r) comman
dante de Jacuhy: por quanto se os ditos extravios se facilitão
pela multiplicidade de estradas por anele os viandantes transi
tão, nas quaes não he po sivel que haja a vigilancia nece sa
ria, por legitima consequencia ~e deve inferir, que á propor
ção que se lhe dimin uem as dita estradas. se llie fechão ou
tros tantos lortos ao me mos extravio ; d'e tas Illesmas cau
telas usou sabiamente V. Ex. no Regi to de Jaguary, para o
llJesmo elfeito, mandando trancaT differente caminho} e obri
gando ao viandante a que segui em por hum s6. como se
me participou pela carta que remetto a V. Ex., por copia . 2.

Igualmente não devo presumir que os povos da jurisdic
ção de V. Ex. attendão tão pouco aos seus interes es, que
venhão fundir o seu ouro a e ta Oapitania} aonde forçosa
mente se lhe ha de tirar o Quinto não ficando por isso alli
viados da derrama para o complemento das cem arrobas de
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ouro que offerecerão a Sua Magestade. A vista do que t.e
nho exposto, julgue V. Ex. se eu de, eria suspender as pro
videncia economica d'e ta Capitania, tendentes á utilidade da
Real Fazenda, pela vaga pre umpção cio commandante de Ja
cuhy, o qual, como tão zeloso da mesma Real Fazenda, podia
applicar outros meios de cohibir os extravios, no caso de ha
ver fundamento de os temer.

Estou bem persuadido que se este commandante, e os
mais officiaes d'essa Capitania informassem a V. Ex., e a
junta da Real Fazenda com a verdade e circumspecção de
vida, teria V. Exa. evitado as continuas vexações, que se fa
zem aos povos d'esta Capitania, e não me acompanharia o
desgosto de ver que V. Ex.] com quem desejo manter a mais
sincera e verdadeira amizade permitta se excedão os antigos
e impreteriveis limites das duas Capitanias] como succedeo
ultimamente pela erecção do novo Registo de Jaguary, no
districto da viJ1a de S. João da Atibaia, avançando-se mais de
quatro legoas pelo interior d'esta Capitania, e ficando debaixo
do mesmo Registo cento e vinte e sete fogos, e setecentos e
quarenta e cinco visinhos da mesma villa.

O pretexto deste impraticavel rompimento, parecerá a
V. Ex., á primeira vista, favoravel aos Reaes in teresses, e
muito conforme ás condicões 5." e 17.0 do contracto las en
tradas, as quaes remetto a V. Ex., por copia] com a carta do
Doutor Intendente ua comarca de S. João d EI-Rey, N. 3.:
mas ao contrario, Exmo. Sr., elle be opposto ao espirita das
mesmas condições, e muito prejudicial á fazenda ue Sua Ma
gestade. He opposto ao espirita das condições, porque dando
Sua Magestade faculdade ao contJ:actadores para mudarem os
Registos para anue lhes parecer, e levantarelll outros novos
n'aquellas paragens, que forem mai com modas aos viandan
tes, lhes declara devem elies representar ás juntas das Fa
zendas dos distl'ictos aonde se houverem de estabelecer os
ditos Registos] a. necessida'de que hou ver dos seus estabeleci
mentos, e só estas dentro tlos seus respectivos limites lhes
poderão deferir; o que bem se coJ1ige elas mesmas condiçõe .
e do contrario] todo o procedimento que não fôr este moti
vará desortlens e contendas de juristlicção, como presentemente
succede.

He prejudicial á Real Fazenda de Sua Magestade, por
quanto ao mesmo passo que o districto de V. Ex. se fôr es
tendendo por esta, ou outra qualquer Capitania, perderá a



349 -

Real Fazenda o rendimento do Quinto de todo o ouro que se
lavrar n'aquelles terreno, sem que por is o se augmeute o
numero das cem arrobas, que os subditos de V. Ex. se obri
gárão a pacrar annualmente a Sua Mage tade pelo dito Quinto.

Eu, Exmo. Sr., conheço claramente que os commandan
tes dos descubertos visinhos a esta Capitania conloiados com
os Mineiro, he que motivão todas esta inquietaçõe para e
verem mais alliviaelos da meslOa derrama, porque senelo maior
o numero do lavradores por quem se divida. menor será o
orçamento de caúa hum em particular: mas eston 'certo, que
V. Ex. não ha ele consentir em hum damno tão manife to da
Real Fazenda e que attendendo ao que tenho ponderado dará
logo as providencias, que pede tão importante materia, não só
a re peito d e te Registo, mas tambem do movimento. que
principião pelo de cuberto cio Rio Pardo, como me avi ou o
Guarda-mór d'aquellas Minas, Antonio Bueno da Silveira, em
carta de 7 de Janeiro, e remetto a V. Ex. a copia do capitulo
que trata deste particular, para que se digne ordenar se não
inquiete aquelle povo, que já começa a sentir algumas per
turbações.

De boa vontade deixaria de molestar a V. Ex. com esta
longa digressão e os facto que exponho na sua presença
não fossem tão constantes, e se me não assistisse a bem fun
dada esperança de que "\. Ex. fará pôr termo a tanta de or
dens; pois sei, que o seu animo he de conservar commigo
hl1ma boa harmonia, e que olha indifferentemente para amaior
ou menor extensão de terra do seu governo como me tem
segurado nas suas carta de 6 a 25 de Outubro, 16 e 26 de
Dezembro de 1775 e da minha parte affirmo a V. Ex.. que
são contra o meu genio estas fastidiosas disputa, que diarir,
mente fomentão huns pouco offidaes revolto o , e dominados
do espirito d'ambição. Deos Guarde a Vos a Excellencia. S.
Paulo 6 de Fevereiro de 1778.-Mm·tim Lopes Lobo de Sal
danha.

l-DE D. ANTONIO DE JORONHA, 177 .

lUmo. e E'I;))lO. Senhor.-Recebi a carta de \. Ex. de
6 de Fevereiro' do prezente anno, e por ena venho no co
nhecimento capacitar e V. Ex. da falsa conta pôr. na pr~zença

de V. Ex. o Guarclamor .A ntonio Bueno da SIlva, dIzendo
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este tinbão passado dous soldados pagos desta Oapitania de
Caboverde a estabelecer bum Registo no Rio Pardo; o con
trario do que prezume o dito Guardamor verá V. Ex. na
carta que remetto por copia do Int.endente da Oomarca res
pectiva, e· do cabo da Guarda de Toledo.

Emquanto aos mais capitulas da carta de V. Ex. relati
vos ás devizões desta, e dessa Oapitania, poderá V. Exa. me
lhor persuadirse da copia da carta do Illesmo Intendente das
sem razões com que os Povos dessa Capitania se queixão das
vexações que dizem elles recebem dos Povos de Minas: Este
Intendente assistia a todas as divizões, e ninguem pode dizer
melhor sobre ellas do que elle. Logo que V. Ex. me adver
tia de alguns fantasticos procedimentos feitos pelos Povos de
Minas aos dessa Oapitania eu passei ordens necessarias ao dito
Intendente como se vê da copia inc1uza para que desse as
provideucias precizas a fim de pôr em socego, tanto meu efi
pi rito, como o de V. Ex., que diariamente nos estamos emba
raçando com bacatellas de pouca attenção.

Se V. Ex. me fizesse a Justiça, que eu mereço me faça,
nam se persuadiria da conta que lhe deo Antonio Gomes Ma
chado: he sem duvida que eu passei aos confins desta Oapita
nia com bem diferente destino daquelle que suppoem o dito
Macbado; e buma legoa para cá do Morro do Lopo achei
buma roça cultivada por bum morador dessa Oapitania, o qual
a estava possuindo sem titulos, e sobre isto passei as ordens
que me parecerão justas para que os Reaes Intere~ses se IlDm
prej udicassem. Agora dezeje eu que V. Ex. me lliga cu fiz
mal, ou se intentei uzurpar aquillo que me não pertencia, de
pois ele medear a distancia de huma legoa entre a roça e o
Morro elo Lopo, cujo faz a divizão desta; e dessa Oapitania.
O dito Antonio Gomes Machado 11e hum homem indigno de
se aCj'(~dital' e eu deze.iaria que V. Ex. examinasse o seu pro
cedimento com os Povos de Uarnandocaya, a quem elle sem
pre traz atropelados.

Emquanto a Erecção do Novo Recristo de Jaguari, no
destricto da Villa de São João de Atibaya, sobre este parti
cular escreveo aJunta <.la Real Fazenda desta Oapitania ao
Intendente da Oomarca do Rio das Mortes, a fim ele se evitar
o que V. Ex. me expoem' e o Oontractador escreve na oc
cazião presente ao Tbezoureiro Geral desse Erario, dando tam
bem as suas providencias.
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Eu protesto a V. Ex. novamente a minha amisade, e o
grande dezejo q.' tenho de executar as suas ordens. Deos
Guarde a V. Ex. Villa Rica a 23 de Março de 1778.-Dom
Antonio de 'tIloronha.

m--A D. ANTONIO DE NORONHA, 1779.

lUmo. e Er;mo. Sr.-Tenho demorado a resposta ele hüa
carta que V. Ex. me fez honra de dirigir na data de 23 de
Março do proximo pa sado, tanto por livrar a V. Ex. das in
quietaçoens, que lhe cauzão estas fa tidioza contendas obre
limite , ~omo pelo conciderar empregado em dependenciac; de
mayor ponderação, que certamente se devem preferir a estas
peq uena dissençoens, que são tão ordillarias nos Povos con
finante , como hê o dezejo do seo melhoramento. Eu se não
conhecera, que toda a relaxação, e condescelldencia, que ti
vermos agora neste particular, poderá ser para o futuro muito
prejudicial aos Reaes Interesses, nem teria dado atenção ao
que me reprezentarão os SulJditos desta Capitania, nem morti
ficaria a V. Ex. com as minhas rogativas; mas devo agradecer
ás suas sabias providencias o socego, em que actualmente me
concidero nesta parte, porquanto os moradores de hum, e ou
tro Territorio, hã tempos, que deixão de nos perturbar com as
suas con tendas.

Acredite V. Ex., que vivo tão certificado das suas sin
ceras inteuçoens para comig0, que nl1uca me passou pela
imaainação, que V. Ex. fa vouiasse as injustas pertençoens de
alguns dos seos su bditos; nem tão pouco deve prezumir da
minha fiel amizade, que os Oficios, que lhe tenho dirigido
sobre esta materia, tivessem outro objecto mais, dI) que que
rer conservar os limites desta Capitania no mesmo estado, em
que os achei; regulandorne sempre pela Divizão, que incluza
remetto por copia, a qual nos deve servir de norma, emquanto
S. Magestade não determinar o contrario.

Mas não hê este, Exmo. Sr., o ponto principal, que me
conduz agora á sua prezença' hê sim remeterlhe a conta cor
rente das liespezas feitas com os destacamentos dessa Capit.:'l.
nia, que marcharão por esta em soccorro do Exercito do Sul,
as quaes forão pagas pela Junta da Real Fazenda atê o ul
timo dia de Dezembro do anno passado; pois me vejo na
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mayor consternaçam, V. Exa. pode conciderar, sem dinheiro
algum nos cofres da Fazenda Real e obrigado a satisfazer os
avultados soldos de dous Regimentos, que jâ se achão nesta
Praça, vindos da Campanha, sem receberem couza alguma, hà
perto de tres ruezes.

Nesta critica situação, fiado na promessa, que V. Ex. me
fez, de mandar satisfazer estas despezas, me vejo precizado a
rogarlhe, que, por serviço de S. Magestade, se digne mandar
remetter pelo portador desta o Sargento Mar J oaq uim Manoel
de Macedo e Vasconcellos a quantia de 13:456$155 réis, que
tanto imJlorta o saldo da dita conta corrente, do que logo
enviarei conhecimento em forma para a conta do Thezoureiro
Geral dessa Repartição.

Espero do favor, que sempre devi a V. Ex., faça expelir
logo esta remessa, para ocorrer as dezorden, que V. Ex.
nam ignora, . e podenl originar da falta de Jlagamento das
Tropas. Deos Guarde a V. Ex. S. Paulo 1 de Fevereiro
de 1779.-M(t1·tim Lopes Lobo de Saldanha.

n-DE D. ANTONIO DE ORONHA, 1779.

Dtmo. e Exmo. Senh01·.-Recebi a carta de V. Ex. ele
1 de Fevereiro do prezente anno; e sobre os ponto.' qlle
eIla contem respectivos aos Limites da Divizão das terras
desta, e dessa Capitania, já a V. Ex. ponderei por cnlta t1e
6 de Outubro de 1775 o. justificados motivos que me obri
gão a fazer conservar a posse dos tenitorio com que os
meus predecessores tell) dominado nos elestrictos pertencentes
a esta mesma Capitania em observancia do termo de Junta
feito em S. João d'EI Rey pelo Exmo. Luiz Diogo em 26 de
Novembro ele ] 764, do qual rezultou a aprovação de S. Ma
gestade pelo Avizo de 25 de Março de 1767, e das mais pro
videncias dadas por aquelle Governador a este respeito, de
que remeti copia a V. Exa.; e o mesmo tomei a repetir a
V. Ex. por carta de 25 do mesmo mez, e anno, referindo-me
á sobre dita carta nalll podendo ceder os destricto' perten
didos por V. Ex. selll expressa re:wlução de Sua Magestade,
perante quem se achão pendentes as contas que clerão os meus
Predecessores, e os de V. Ex. soure este mesmo particular,
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porque s6 pertendo conservar aquellas Povoações no mesmo
e tado em que justamente as pos uirão os meus Exmos. pre
dece sores sem suscitar cauza nova que não seja a da Real
Decizão.

Tambem em cartas de 21 de Abril de 1777, 13 de Ja
neiro, de 7 e a 23 de Iarço do mesmo anno, a qual \ . Ex.
prezentemente me re ponde, insi tindo na mesma pertendida
po e sào, expuz a Y. Ex. a inquietações que experimentavão
os Povo desta Capitania, cauz:-tdas lJelo dessa, e motivadas
desta~ fa~tidiosas duvid::lS de Limites, sobre as quais nimguem
podia dizer melhor sobre ella que o Intendente da Comarca
de S. João 'por ter assistido ás devizões: Estas perturbações
ainda prezentelllente continuão, como V. Ex. verá da copia
da carta do dito Intendente de 30 de Dezembro do anno pas
sado, que inc1uza remetto com outras duas cartas respectivas
ao me mo assumpto, a qual resposta foi dada em execução
da ordem que lhe foi dirígiua pelo Tribuna.! da Junta desta
Capitania.

Eu estou certo, que se V. Ex. estivesse Governando
esta Capitania havia de defender o justo Direito, que me ac
campanha relativo áquelles territorios; e suposto eu me ca
pacito do di cernimento judiciozo de V. Ex. pelas provas que
tem dado sempre devo ponderar a V. Ex. esta sim pie re
flexão: Que o sobre dito Avizo pelo qual Sua Magestade
aprovou o termo de Junta, e providencias dada pelo Exmo.
Luiz Diogo he datado em 25 de Março de 1767 muito pos
terior da ordem, e a sen to tomado no Rio de Janeiro, a que

. Ex. se refere e do qual não houve até o prezente apro
vação Recria: Agora con iderando e "'. Ex. em meu lugar de
zejo me diga, se pode haver razão para que esteja por aquella
disciziva aprovação, sendo a ultima que houve, sem que offen
da a observancia da Real Determinaçào.

Finalmente EXUlO. Senhor pareceria inju to que eu não
de se resposta ao prezente officio de V. Exa.· é este o motivo
por que a dou sobre semilhante assumpto, porque nada mais
posso uizer do que o que já tenho repetido nas sobreditas
minhas cartas, nem mudarei de parecer dos fundamentos, que
refiro, porque se a V. Ex. não parecerem justos. pode entrar
por toda esta Capitania com forças de Armas, e sem ellas,
que eu protesto o Dam hei de impugnar, porque não devo fo
mentar huma Guerra civil entre dous Governos vassa]]os da
mesma Monarquia, e contraria á Pias Intenções ua Nos a
Augusta Soberana.
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Só me resta rogar a V. Ex. com as mais vivas expre
ções com que dezejo ver tranquilizados os Povos dos Limites
confinantes, e da reciproc~, união, em que nos devemos con
servar sem mover duvidas, porque nenhumas podem ser in
tentadas sem prejudicar os Reaes interesses, como prezente
mente se está experimentando nesta Capitania: Queira V. Ex.
por huma vez pôr esta materia na Real Prezença de Sua Ma
gestade para a sua decizão, que sendo servida aprovaln, se
finalisará o dezasocego em que nesta parte tem vivido os
nossos espiritos, porque só assim eu cederei em a cumprir
gostozamente junto com as determinações de V. Ex.

Remeto a quantia que na carta de V. Ex. m'e pede das
despezas que fizerão os Destacamentos desta Capitania. que
marcharão elD soccorro do Sul a qual conduz o mesmo Sar
gentomor Joaquim Manoel de Macedo e Vazconsellos, que",.
Ex. mandon. Deos Gllarde a V. Ex. ViIla Rica a 16 de
Março de 1779.-D. Antonio de ~o1'Onha.

3-CORRESPONDENCIA COM O GOVERNO DE LISBOA, 177 .

lamo. e EX1no. Sm·.-As continuas imquietações, e ve
xames, com que são perturbados os Povos de ta Capitania,
c:mfinantes com os de Minas Geraes; e os inevitaveis prejui
zos, que experimentará a Real Fazenda pela deminuição tio
Quinto do ouro da Caza da Fundição desta cidade me obri
gão a expôr na Prezença de V. Ex. os inattendiveis pretextos,
com que por parte daquella Capitania se tem estabelecido, e
continuão a estabelecer, alguns Registos no terreno desta
excedendose os antiO'o. Limites, que lhe forão prescriptos'
e violentandose os Povos, comprehendidos dentro dos mesmos
intrusos Registos a entrarem na derrama para complemento
das cem arrobas de ouro, que os Mineiros das Geraes se
obrigarão a pagar a Sua Magestade em lugar do Quinto.

Estes extraordinarios movimentos já tiverão principio
no anno de 1764, governando esta Capitania Alexandre Luiz
de Souza Menezes, o qual não obstantes as providencias, que
deo, e protestos que fez, não poude em baraçar a violenta
posse que tomarão os Mineiro. dos Arrayaes de Jacuhy, Cabo
Verde} e Santa Anna, que até aquelle tempo sempre tinhão
sido tia Jurisdição desta Capitania, tanto pelo que respeita ao
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Governo Civil, como ao Ecleziastico, ficando até o prezente
prejudicada a Real Fazenda desta Repartição nos rendimentos
dos Dizimas, e das entradas, q'. erão obrigados a pagar os
que comerciavão para os mesmos Arrayais· e o que he ainda
mais attendivel perder a mesma Real Fazenda o Quinto do
ouro que extrahem os seos moradores, sem que por isso se
augmente o numero das cem arrobas, a que se obrigál'ão os
Geralistas.

O Direito desta Capitania a respeito do Dominio dos
referidos Arrayais he tam incontestavel, que o Bispo desta
Dioceze, reclamando, por via de litigio, a Jurisdição Eccle·
ziastica, que se lhe uzurpou, obteve sentença.

Parece, que todas e tas contendas respectivas a Limites
deviãq ter finalizado com a chegada do Governador, e Capi
tão General Dom Luiz Antonio de Souza, em quem Sua Ma
gestade restabeleceo o Governo desta Capitania, mandando
resti tuir no antigo estado a sua J uri dição: e dirigindo ao
mesmo tempo ordem ao Conde de Cunha, Vice Rey do Bra
zil, para as ignalar a demarcação das duas Capitanias. Em
consequencia desta ordem convocou o mesmo Vice Rey huma
Junta de Ministros, e pessoati praticas no Pays para proce
derem na referida devizão, a qual se concluhio na forma do
Assento de 12 de Outubro de 1765, copia N. 1.: Ficando
este servindo de Norma inalteravel ás Capitanias confinantes,
para nam innov:J.rem couza alguma a respeito de Limites, em
quanto sua Magestade nam determinas e o contrario.

Nam foram bastantes similhantes precauções a cohibir a
am bição dos Mineiros.

No anno de 1771 fizerão huma nova irrupção pelo
mesmo Jacuhy; erigirão Regi tos. e compellirão os su.bdit~s

desta Capitania a pagarem os Dizimas, Entradas, e maIS DI
reitos para aq uella Repartição com prej uizo notavel das ap
plicações a que são destinados os reditos desta: Ficando de
nenhum eft'eito as repetidas reprezentações feitas ao Gover
nador, e Capitão General o Conde de Valladares· e nam me
recendo attenção alguma ao Com mandante encarregado da
quella deligencia, o qual apoiava as inju tas pertenções dos
Mineiros, o protesto que se lhe mandou intimar, e que se
remette por copia, N. 2.

Ainda que inteirado dos referidos factos nam quiz com
tudo innovar couza alguma a este respeito, parecendo-me



- 356

acertado conservarme em inacção, até Sua Magestaele, a quem
o General Dom Luiz Antonio elp. Souza tinha daelo conta,
rezolver o que fos e servido: Porém como ela parte ue Mi
nas são continuos os movimentos, e os . ubelitos daquella Oa
pitania nam penlem occazião ele uzurpar o terreno desta,
cOI1111Jetendo violencia nas Povoações que com elle confinão,
nam me posso eximir, pela rigoroza obrigação que tenho de
zelar a Fazenda de Sua IIlagestade, de repetir os soIJreditos
procedimentos, e de relatar os que de novo se execntão.

o mez de Novembro do anno passado de 1777 re
prezentou a Gamara de São João de Atibaya, comarca de ta
cidade, que no destricto de Jaguari se tinha estabelecido hum
Registo, e posto hUl11u guarda de soldados por parte da a
pitania de Minas em consequencia de buma ordem do Inten
dente do Rio das Mortes, com o pretexto de auxiliar o Real
Oontracto das entradas: E que o dito Regi to se achava si
tuado mais de quatro legoas pelo intel'ior de ta Oapitania,
com prehenctendo debaixo da sua J urisdicção ] 27 for;'os, e 745
moradores do circuito da mesma Villa.

E porquanto a dita Oamara se 0ppoz logo áquelle in
competente estabelecimento, protestando pela violencia feit8 a
esta Oapitania, e pelos prejuizos que se seguirão aos Reae
intere es da sua conservação, como se vê do Prote to copia
N. 3., nam conseguio mais do que respostas vaga do Offi
cial encarregado daquella deligencia, remettendose e te ás
ordens que trazia, e seO"urando nam vinha perturbar o.
subditos desta Repartição, nem embaraçar a cobrança do
rendimentos Reaes, que lhe pertences em; porém a sua COD
ducta sobre este ponto tem sido muito diversa das ditas pro
messas; e o requerimentos que ponho por copia na prezença
de V. Ex. com N. 4., deixam muito bem vêr as vexações qne
se fazem aos va. alo de Sua Mage tade, que ficarão debaixo
do mesmo Registo, e quaes sejão as intenções do seo e tabe
lecimento.

Pela carta do Intendente elo Rio das Mortes, e condi
ções nella insertas, copia N. 5. será patente a V. Ex. o fri
volo pretexto com que se pertendeu corar tam manifesta
violencia, e que tanto e não conforma aquelle estabeleci
mento com o espirito das me mas concliçàe que he contra
rio ao que nellas e determina.

Re certo, que Sua Mage tade facultou aos Contractado
res o poclere!11 mudar os Registos para onde lhes parecer, e
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levantar outro novos forem mais comodas
ao viandantes, e ao eu intere'e, ma tambem he certo
que e lhe declara nas lIIesma C!.mdiçõe, que devem repre
zentar nas Junta da Fazenda do' De tricto aonde e hou
verem de fazer o e tabelecil1lcnto, ou IlIudança do ditos
Registo, os motivo q. para i o tiverem: e ó e ta delltro
nos eus re pectivos Limite lhe poderão c1eferiT; porque do
contrario se originarão inevitaveis dezorden. e fa tidio o
conflicto de Juri dicção.

Mas não!.le enhor F.XIllO.. o zelo do augmento do
Real Contracto da Entrada. he illl o intere- e. e allIbição
dos :Mineiros, quem fomenta tão reiterados mOl'imento ; por
ser evidente, que quanto luai e diiatar o De"tricto de Mi
na pelo teneno de ta, ou de outra qualquer Callitania mais
'uave ficará aos mesmos Mineiros a derrama para c01l1ple
lllento das cem arrobas de ouro poi ,endo mayor o numero
do lavradores por quem e devicla. menor será o 01' alllento
para cada hum em particular. Â conveniencia que lhes re
znlta de tas uzurpações lhes sugire a cada passo os pretextos
mais e peciozo, com que procurão atra!.lir par~ o Dominio
daquel1a Capitania os subditos desta: E certamente se Sua
Mage tade não occorrer com a providencia proporcionadas
a terminar tam repetillas dezorden , conseguirão o ditos Mi
neiro o absorver todo o rendimento do Quinto da Caza da
Fundição desta cidade na cota da cem arroba: E perderá
o Real Erario a importancia de te Direito, que he hum dos
mais avultados da Capitania.

E porquanto tenho buma larga experiencia de que os
referido Mineiros, cegos da ua ambição, nem attendem aos
prejuizos da Fazenda Real. que se lhes tem reprezentado
nem repararião em cometter o mayores in uIto , se eu por
via de força os quizes e expul ar da terra do meu comando;
por isso exponho na Pl'ezença de Y. Ex. os presente factos,
para que Sua Magestade se digne determinaT o que for ser
vido. Deos Guarde a V. Ex. ão Paulo a 2 de Abril de
177. Illmo. e Exmo. Senhor Martinho de Me110 e Castro. 
},fm·tún Lope Lobo de Saldanha.
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XI

ADMINISTRACÃO
DE FRANCISCO DA CUNHA E MENEZES

E FRANCISCO JOSÉ RAYMUNDO CHICHORRO
DA GAMA LOBO, 1782-1788.

l-ORDEM AO COMMANDANTE DO REGISTRO DE

SÃO MATHEUS, 1782.

Na comandancia desse Destacamento seguirá as instru
çoens que em seu poder tem dadas por meu Antecessor sem
das mesmas se afastar partecipando-me tudo o que de novo
acontecer, e precize da minha providencia. Deos Guarde a
Vm. S. Paulo, 13 de Abril de 178'2.-Fmneisco da Ounhct
e Menexes. Sr. Comandante J eronymo Dias Ribeiro.

2-CARTA AO COM:MA.NDANTE DO REGISTRO DE

SÃo MATHEUS, 1784.

Tenho prezente as duas cartas de Vm. de 8 de Mayo
proximo passado sobre o pertender-se) que dos animaes que
entrão por esse Registo para a Oapitania de Minas Geraes
hajão de pagar-se Direitos, não obstante terem já pago a hy;
ao que sou a dizer a Vm. que deve hir cobrando como ate
agora na forma <10 costume.. e creação desse Registo sem mu
dança alguma até se darem as devidas providencias a este
respeito competentes.

Tambem sou a dizer-lhe quanto aos Mineiros que vierão
para o Descoberto do Rio Pardo, devem estes pedir suas
Datas pela superintendencia a quem pertence, visto ljue não
chega á conta de se repartir, ainda que pode fazela aos mes
mos que se achão cá e podem estabelecer-se onde bem lhes
parecer animando-os Vm. para isso, depois do que, e segundo
as suas circunstancias, se lhes attenderá ao privilegio que
pertendem.
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Fará Vm.· as passiveis deligencias por que sejão prezas
todos os negros de Quilomb,), ou os que puder ser remeten
do-os a esta cidade.

Quanto as providencias para a permutação do ouro ja
pela Junta da Real Fazenda se determinarão. Deus Guarde
a Vm. . Paulo 5 de Junho de 17 -±.-ffranâsco da rUllha
e .J.1Ie/ue Ve8. Sr. Comandante J eronymo Dias Ribeiro.

3-CA.RTA DO COlliMANDANTE DO REGISTRO DE

SÃO 1:ATHEUS, 1784.

fltmo. e Exrno. Sn1·.--A vinte e tres de Junho prosil1lo
pus 'auo Resseby a venerada carta de ordens ele V. Ex. pela
CJnal me ordena vasa Ex. cobre as entradas do Regi to dos
viandantes que passão P'llra as partes de minas gerais na
forma do custume e creação deste Registo o que athe o pre
zente não tenho conseguido por ra'7,ão do que já dei parte e
os devedores estão obrigados pelo Comandante do Ouro fino
a pagar lá o que aqui devem, e com este temor não querem
entrar mais viandantes para as gerais. e só alguma pes oa
que fica nesta povoação paga os direitos das entradas) e não
pode correr o commercio em quanto se não deslindar esta
duvida.

Quanto aos mineyros que vem de fora a procurar ne te
destricto terras minerais tenho feito estabeleceremçe donde
cada hnm acha cornada em terra devolutas na me ma forma
das ordens de vasa Ex. animando os para hiço o que todos
se tem por muito satisfeitos com a mercê que v. Ex. foi er
vida conceder, e agora se recorem ao Dr. Super Intendente
na forma das ordens, e para isto vierão me pedir que lhes
remetece os seus requerimentos nesta ocazião, e vão com as
certidões das pessoas com que cada hum trabalhão no exerci·
cio de minerar, e ainda alguns que vierão só a ver se as
terras fazião couta voltarão bem satisfeito das fai. queiras que
virão no Rio Pardo e no Ribeyrão chamado do Bom Jezus
que faz barra no lDesmo Rio pardo donde se acha estabele
cendo J ozé de Aguiar e seu 60çio João Vas Guimarães e da
outra parte tem Pedido terras o Capitão Franci co Gomes de
Castilho e seu sacio J ozé Peres lima que são nlOrador da
parte de minas; e no dito Ribeyrão do bom J ezus se acha
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em huma lavra que foi comcedida a Gaspar Antonio Luiz
Pinto da Fonseca que veyo de Jacuhy com sua fabrica assim
mais está se estabelecendo para bacho Ago tinho da Co ta
Peyxoto com sete escravos-mais abacho está e e tabele
cendo João de Aguiar Hum par de mineiros que entrarão da
Capitania de minas estes estão em terras devolutas e se Re
correm nesta ocazião a Supre Intendencia estão COI1l roças
nos ditos lugares, e bem satisfeitos s6 temem a distancia do
seu recurso; quanto as faisqueiras do dito Ribeirão do Bom
Jezus são as mesmas que tem o Rio pardo são lavras de tres
athe coatro vintens, e o ribeirão he grande e certão traba
lhozo para quem tem pouca força ade ser primanente pela
esperiencia que tem os mineros e tem muitas teJ'l'as devolu
tas, e para as cabeceyras comfinão com o de tricto de mina
donde se querem aposear os guardamores das crerais em que
rer comsedeI' terras aos seus e eu tenho defendido como
agora sucedeo no mez de Agosto querer o guardamor da
parte de minas comsedeI' ou medir .tel'l'as no dito Ribeyrão do
Bom Jezus assima a huma viuva 1aria Rodrigues e eu fiz
abandonar para fora por ceI' no destrito desta Capitania de
S. Paulo, e isto tem sucedido já mais vezes que se não
achacem emcontro se terião aposeado o que por horas fica
sucegado que se não fora estar este Registo neste lugar com
as ordens que eu tenho para defender muito estarião adian
tados os geralistas nas terras desta Capitania. Nas terras
que pedem no Ribeyrão do Bom J ezus, Agostinho da Costa
Peyxoto, e Juão de Aguiar fui com o mineu'o Manoel Mar
tins, e dous soldados deste destacamento donde se lavou de
zoito bateadas que reduzio em dous vintens de ouro o que
remeto a prezença de vosa Ex. 'pelo soldado João Rodrigues
e Ignacio Ribeiro para vosa Ex. ver a minha deligencia;

Quanto aos negros de quilombo que dey parte a vosa
Ex. fiz a deligencia pelos mandar prender não consegui athe
agora por terem os ditos negros quem os avizace e andão
entre esta povoação, e a do Cabo Verde de onde tãobem
se lhe faz a deligencia pelos prender he o que de prezente
tenho que expor na prezença de vosa Ex. que Deos goarde.
Registo de S. Matheus 8 de Novembro de 1784.-Jeronymo
Dias RibeÍ1'o, Comandante.
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4-CARTA DO OOMMANDANTE DO REGISTRO DE
S10 MATHEUS, 178~

Illl1lO. e EXJIlo. Snr',-A ordelll L1e V, Ex. emtreguei
neste Registo aos solda los Igriacio Ribeiro e João Rodrigues
da Costa deste destacamento oitenta ~ oito oitavas e hum
quarto de ouro em pó Produção de cem mil reis que neste
Registo resseby ela Real Fazenda por ordem ele V, Ex. a
vinte e sinco de Junho prosimo pas3elo e consta ela carta rio
serviço do Deputado Escrivão da Real Junta da data de coa
tI'O de Junho para se prom utar na forma das ordens de vinte
e seis de Agosto de mil e cetecentos e oitenta com abati
mento de sinco por cento do que produzio as ditas oitenta e
oito oitavas e hulU quarto em tlous pezos groços hum de
seteuta e nove, e G'utro de nove e quarto que tudo faz a re
ferieln. quantia a ill1 mais remeto as relações da promuta e do
livro das guias elo ouro; de prezente fica este Registo sem
dinheiro provincial no cofl'e de Sua Magestade e só fica
trinta e seis oitavas de ouro em panje/..as pequenas de
varias que nestes dias pasarão para fora deste Registo.
Vasa Ex, seja servido mandar mais avultaela quantia de di
nheiro que possa chegar para ouro que tem os viandantes
para trocar para as partes de Mina geraes. É o quanto
tenho que expor na prezença de V. Ex. que Deos Guarde,
Registo ele 8. Matheus 20 de Novembro de 1784.-Jeronymo
Dias Ribeir'o, Comandante.

5-CARTA AO OOMMANDANTE DO REGISTRO DE
810 l\1ATHEuS, 1784.

Tenho prezente as cartas de Vm. duas de 8 huma ele
20 elo mez passaelo, a que sou a responder quanto aos lIfi
neiros que procurão terras nesse destrito devera Vm. conti
nuar em auimalos para que concorão quantos tiverem a no
ticia de que ha ouro que faça conta.

Da mesma sorte continuará em deffender que da parte
da Cal itania de Minas se entremeta pelos' Guardas Mores
como me partecipa, seguindo em tudo as ordens q,ue h,a
nesse Registo. Os soldados João Rodrigues) e IgnaclO RI
beiro entregarão li amostra do ouro que Vm. remeteu) como
tambem as oitenta, e oito oitavas e hum quarto cujo produto
volta em moeda Provincial: da mesma sorte entregarão as
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Relaçoens de que Vm. faz menção. Deos Guarde a Vm. S.
Paulo 22 de Dezembro de 1784.-JJlranci co da Ounha e
JYlenexes. Sr. Comandante Jeronymo Dias Ribeiro.

6-CARTA DO COMMANDANTE DO REGISTRO DE

SÃO MATHEUS, 1784.

IUmo. e Exmo. 3m'. JJlrancisco da Cunha e Mene'Xes.
A 7 de Julho proximo passado dey parte a V. Ex. por pa
rada, da entrada que fizerão <10 povo do Cabo verde Capita
nia de Minas Gerais Juiz, Com mandante, e Guardamores,
sobre as terras minerais do Rio pardo desta Capitania, fin
gindo huma estrada chegarão ao Rio pardo, e passarão a sair
no campo da nossa estrada ~ue vem de Mogy para este Re
gisto, e do dito campo voltarão para o Cabo verde, deixando
no dito campo hum mourão} e outro no RIO pardo, deixando
tambem huma canoa pequena no Rio pardo tudo isto fiz e
rão tam sómente afim de se apossem' das terras minerais do
Rio pardo, e estabelecer a fazenda que a V. Ex. dey parte
no dito campo; tudo por parte de Minas sem para isso terem
Ordem alguma do Illmo. e Exmo. Sr. General de Minas, que
sey de certo.

As minhas patrulhas huma, e outra chegarão aos ditos
lugares} e não achando ja pessoa alguma por se retirarem
I;om a noticia, arrancarão os ditos mouroens e trancarão as
picada, nos lugares mais apertados, e nos barrancos do dito
Rio pardo; isto tudo sucede dentro dos lemites desta Capi
tania, donde tenho de obrigação defender, pelas posses jucli
ciais, e autuais que temo sobre as ditas terras, e sair no
dito campo pelo meyo <.Ias posse, e fazendas dos moradores
desta Capitania. Isto tenho obra<.lo, Sr., debaxo <.Ias ordens
de V. Ex., e das que em meu poder se 'acbão a este respeito.

A 19 do corrente fis recolher as patrulhas, que tinha
na dita deligellcia para este Registo ficando tudo trancado, e
até agora sem mais novidades.

Até o fazer desta não tenho recebido Ordens de V. Ex.
da parte que dey a este respeito. Deos guarde a V. Ex.
Registo ele S. Matheus 27 de Agosto de 1785.-Jel'onymo Dias
Ribei'ro, Commandante.
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7-CARTA AO COMMANDANTE DO REGISTRO DE
SÃO l\1ATHEUS, 1785.

Tenho presente as cartas de V. m. de 7 de Julho, e
27 de Agosto sobre a entrada e actos posses orios, que o
Juiz, Commandante e Guarda-móres de Cabo Verde intenta
rão nas terras minerae do Rio Pardo pertencentes a esta
Capitania, sobre o que sou a dizer a V. m. que obrou bem
em lhes mandar trancar os caminhos ou picadas e demolir
os mourões e mais factos po sessorios, o que deverá V. m.
continuar a impedir, conservando sempre os limites desta
Capitania seql que por modo semelhante se entre n'elles: e
no caso dos ditos tornarem 111 'o participará sem demora, para
eu o fazer ao Illmo. e Exmo. Governador e Capitão General
d'aquella Capitania.

Quanto ao caso acontecido ao Mineiro Luiz Pinto ela
Fon oca, n'esta mesma occazião, mando em requerimento, que
elle me fez averigua-lo para o providenciar; e pelo que res
peita aos mais deverá V. 111. anima-los. para que se estabele
ção em augmento d'esse descoberto, e que se lhes hão de
guardar os privilegias, e concederão as equidades que elIes
merecerem, e tiverem segundo suas circumstancias. Deos
Guarde a V. m. S. Paulo 9 de Setembro de 1785.-Fmn
m,sco da Ounha e Meneus.-Sr. Commandante Jeronymo Dias
Ribeiro.

-CARTA DO COMMAJ.~DANTE DO REGISTRO DE

SÃO MATHEUS, 17 7.

nl:mo. e Ex'lllo. Sr. Fr.co Joxé RaY?1lundo Chichorro.
Dou parte a V. Ex. que por ordem que recebi do Exmo. Sr.
Francisco da Cunha Menezes Governador e Capitão General
que foi desta Capitania da data de 13 de Abril de 1782
pella qual me ordenou que na Comandancia deste destaca
mento seguiria eu as Instruçoins e ordens dada pellos Exmos.
Senhores Govemadores e Capitãins Generaiz seus antecesso
res, sem das mesmas me afastar, partecipandolhe tudo o que
de novo acontesese, e preçizase da providençia do mesl11.o
Senhor o que asim comservei a este destacamento sem nUVl

dade ate 7 de Julho de 85 em que dey Parte ao mesmo
Exmo. Sr. e outra parte em 27 de Agosto do mesmo anno
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sobre a entrada e acto posesorios que o Juiz, e Comandante
e Guardamore le Cruo Verde fizerão obre as terras rnine
rae elo Rio Pardo pertensente a e ta Capitania, o que en
trarão com violençia rompendo os Lemites do deiltricto desta
Capitania abrindo huma e trada athe o Rio Pardo fazendo
canoa e pa. ando da outra parte abrinelo athe air ao cam
pos da nossa e trada que vem de Mogi para este Rezisto em
cujo campos teru o Guardamor Ignacio Preto de Moraez e
seu socio J ozé de Moraez Preto huma fazenda de gado (*) a
perto de 7 anno e em aly aver embaraso por estar os ditos
campos no noso destricto e com estrada para este Rezisto a
14 annos e sem aver da no. a parte rompimento para o des
tricto e jurdição de mina. jeraes por se conservar hum fexo
e tranqueira que mandou fazer o Exmo. Sr. D. Antonio de
Á oronha Governador e Capitão General que foi de minas ge
raes em humas vertentes da cabe eiras de te Rio Pardo em
hum fexo de serra ao pé da estrada que vem de Ouro fino
para o Arayal de Cabo Verde de minas gerai com ordem
para qne do dito fexo e tranqueira para a parte de S. Paulo
não entrasse ubditos de mina com jurisdição nem huma ó
polegacla de S. Paulo não comçentisem se adeantar juri dição
nem hum só palmo esta dita ordem veyo a e te Rezisto o
Commandante que emtão era de Cabo verde Veri imo João
de Oarvalho a aprezelltar por ordem do mesmo Exmo. r.
D. Antonio de Noronha para qne de parte a parte não O\lVe
sem rezoins de queixa e querer viver em huma reciproca
união com o Exmo. SI'. General de S. Paulo e de tudo isso
dey parte ao Exmo. Sr. Martim Lopes Governador e Capitão
general que era então de ta Capitania o que aprovou da . ua
parte e me orrlenou comserva e empre o Lemitez de ta
Capitania sem alterar novidade da nOSsa parte o que não
susedeo por parte dos subditos de minas gerais que sempre
por toda as partes ]Jrocurão inovar novidade a entrar com
jurisdissoins sobre as terras minerais desta Capitania o que
eu pello modo puçivel tenho defendido e sempre dando par
tes athe ultimamente .ao referido dia 7 de Julho e 27 de

(*) Conforme se vê a liante, trata-se LIa elistricto dos Po<;,os
ele Caldas. A referida estr'ada de 0111'0 Fi no a Cabo Verele prova
velmente passava pela actual cidade de Caldas no vaHe do Rio Ver<le.
e neste caso a tranqueira estava provavelmente situada n'urna las ca
beceiras do Rio das Antas, no espigão que verte para o Rio Verde
talvez na actual estrada dos PO(;OS á cidade de Caldas. (N. da R)
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Agosto de 85 em que dey parte ao Illmo. e Exmo. Sr. Fran
cio co da Cunha Governador e Capitão General que emtão era
de ta Capitania de ter feito tr[l)Jcar o caminho. e arrancado
lIlouroin' e metido a pique canoa feita pello geralista rreste
H.io Pardo e na aida do cam po (la dita fazenda mandey
arancar os mouroin e trancar a entrada do caminho até o
Rio Pardo por er tudo dentro do de~tricto de ta Capitania
sobre a terra mineraes e111 que os ubdito de V. Ex. se
achani lIlinerando. de CUjas partes que de)' reçeby ordem ao
depois de ter feito a dita tapagem aprovando ao Exmo. Sr.
Franci co da Cunk tudo por benl feito como con ta ela co
pia da me ma ordem que emcluza remeto a prezença de V.
Ex. como tãobem da Orden e ln trn.soin que nesta Co
mandançia e acham em meu poder datla pello EXUlO. Sr.
D. Luiz Antonio de ouza Governador e Capitão General que
foy de ta Capitania tudo remeto afim de V. Ex. por ella se
enformar do Estado em que se acha a duvidas continua
mente estão o ubditos de minas a procurar rompimento e
actos posesorios sobre as terra nlin eraes de te Rio Pardo
como Agora ele prezente susede vir o Cumandante do povo
do Ouro fino e entrar pello campos donde.:" e comserva o
ffexo e tranqueira ja e preçaclo po to por part8c de mina e
rompendo veyo sahir a nosa e trada qne vem de Mogi para
este Rezisto donde se acha a dita fazenda cio dito Goarda
lUar IO'nacio Preto e seu soçio não Ó entrou pellas telTas
desta apitania enão tãob~m lhe tomarâo todas a sua po
çe de truindolhe a uas bemfeitoria de erca e curraes e
cazas armaàa donde em huma dela se aranchou Jozé Bor
ges ubdito de Mina metendo gado com violençia tudo auxi
liado pello dito Cumandante do ouro fino Joaquim de Freita
mandaudo o dito Cumandante afincar mouroins de po se por
parte de minas ao pê da nos. a e trada meno de vinte bra
ça que devide só hum rebeirão botando as ponte feitas

'pello dito Alferes Ignacio Preto e eu oeio deixando parte
do gado do dito fazendeiro fexado de bacho dos fexo
feito pelo dito umandante e hum almotaçel do Arayal de
Cabo verde e João \ ieira dizendo tudo que fazião por orllem
do r. General de minas sem mai outro pretexto de que
nos ditos cam pos vizinho a no a estrada se acha hun olho
dagua que serve de aIdas que de de o eu principio 116 do
destricto de ta Capitania por donde a no a patrulha e
animais dOlllestir.os do viandantes que vem para e te Rezi to
giravão e agora se nos empede dizendo que por evitar e-
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travios não querem comçentir para Iy os subditos de São
Paulo sendo elies os mesmos culpados por que romperão a
dita tranqueira que fica mais de 5 legoas afastado da nossa
estrada e se vierão entroduzir com rompimento que para en
trar nas tais Caldas romperão huma çerca que se achava fe
xando feito pellos ditos fazendeiros su bditos de V. Ex. se
guindosse mais de tornarem a tranqueira que mandey fazer
na entrada do mato do dito ca:npo que vem para e te Rio
pardo e romperão a dita tranqueira abrindo novamente o
Caminho athe o dito Rio pondo Canoas e estradas athe o
Cabo verde o que nunca athe o prezente ouve rompimento
n.o dito Rio sobre as terras mineraes seguindoçe as desor
dens dos Guardamores selU atenção comsederem terras mine
rais neste Rio pardo donde numca tiverão jurisdiçam alguma
so sim afim do desflaude dos rendimentos da Real fazenda
desta Capitania, e como pella ordem do Exmo. Hr. Francisco
da Cunha em q'. me ordena do que aconteser de novo de
parte e pello que tenho de obrigação de não inovar conza
alguma sem primeiro dar parte a V. Ex. por e ta a Dou fi
cando no entanto sem inovar novidades que perturbe ao feliz
governo de V. Ex. o dIto Alferes Ignacio Preto e seu çoçio
se acha preterido sem se lhe medir a sua Cismaria por supor
o Sargento 1\101' Bellem lhe sairão ao encontro ao que eu
estou prompto como Auxilio todas as vezes que se me pedIr
na forma da veneranda Ordem de V. Ex. A dita posse que
fazem os subditos de minas fica entre este Rezisto e a fre
guezia de Mogi Guassú em meyo pouco mais ou meno da
estrada ficando a nossa recta guarda desta nossa povoaçam do
Rio Pardo sercando por entrarem por hum lado da parte do
ouro fino e do Cabo verde que na propria nossa e trada
em hum Citio do dito Alferes Ignacio Preto veyo o Coro
nel de Auxiliares Henrrjque Dias de Vasconcellos a es
crever hum vilhete ao dito Alferes Ignacio Preto de Moraes
cometendolhe compra a ua poçes que na dita nossa e tra
da tem sem atender a ser elle bum dos culpados que rompe
da Capitania de minas para esta de S. Paulo o que da no a
parte não ten su sedido; da no sa parte mpre comservey a
queIJe antigo fexo ou tranqueira ou devizão entre as dua
Capitanias sem comçentir que os subditos desta Capitania
rompesem para a de minas e os dito tão bem guardarão ate
o tempo que fizerão o rompimento para os ditos campos da
nossa estrada e bem se prova que eo comandante não res
peitassem o serem ditos campos dos Lemites desta Capitania
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não vma o Comandante que então era de Cabo Verde o Ca
pitão Francisco Gomes lle Ca tilho a pedir li cns a ne ta
guarda para entrar pella no a e trada junto com Jozé de
Morae Preto para o ditos campos procurar aranxamento
de fazenda e fe pos e no dito campo dando e por ub
dito desta Capitania o que agora abuzão com o rompimento
que fazem que vam a ver. e ficam de pOS:'le. Ne ta povoação
Senhor não ha homeins para puxar quando seja ne e ario
para os encontros que temos com os jerali ta. por que os
poucos moradores que há ne"te de tricto vivem do offiçio de
minerar e são homein de idade crecida que não en' 111 e
não para o dito oftiçio empre o auxilio para e ta ocazioin
sempre ~e derão pelos officiae Auxiliare e Ordenança da
VilIa de l\1ogi 1iril11 e l\1ocri Gua 11 eu com quatro oldado
pagos que aqui neste Rezisto tenho me bê muito dificultozo
para semelhantes ocazioins por ser percizo não de emparar
esta guarda e patrulha qne sempre se com erva I ara acudir
nas distançias de tres e quatro e mais dias s6 mente com o
4 camaradas que tenho por que no encontros que empre
tenho tido vem os ditos jerali tas com um poder de homein
sem deciplina melitar e logo querem fazer violençia como ja
neste Rezi to ussedeo no tempo de outro Cumandante que
vierão do Cabo verde 96 homen armados para prender a
tres soldados pagos que aqui estiverão nesta guarda. Ré o
quanto de prezente tenho que dar parte a V. Ex. que Deo
Guarde. Rezisto de S. Matheu 1 de oyembro de 17 '7.
Jeronymo Dias Ribeiro, Comanàante.

9-CARTA DE IGNACIO PRETO DE MORAES, GUARDAMÓR DE
MOGY-GUASSÚ, 1787.

IUmu. e E~ mo. Sr. Fr.co Jo'Xê Raymll1ulo Chichorro.
Dou parte a V. Ex., que no dia 7 de etembro proximo pa 
sado veyo o Alferes Joaquim de Freita , Comandante do Ar
rayal do Ouro Fino junto com o Almotacel João Vieyra da
Fonceca da Capitania de Mina Geraes a hun campo, per
tencentes a esta Capitania de V. Ex., em cujos campo. tenho
Fazenda de o'ado, e Eguas, e E cravos a sete anno comple
tos; cheO'ando os ditos Comandante, e Almotacel. rompendo
huma tranqueira feita em huma das vertentes da cabeceiras
deste Rio Pardo feita a dita tranqueira pelo <Jabo do Registo
do Ouro Fino, e pelo Comandante, que era de Cabo Verde
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Verissimo João de Carvalho. com Ordem do IIlmo. e Exmo.
Sr. Governador e Capitão General daquella Capitania) na qual
tranqueira conveyo o II1mo. e EXlllo. Sr. D. Luiz Antonio de
Souza, Governador, e Capitão General, que foi desta Capita
nia, que desde então se ficou conhec~mdo pertencer a esta Ca
pitania daquella dita tranqueira para dentro, e elles Gerali 
tas tambem com o mesmo conhecimento; tanto assim) que
querendo o Oapitão Francisco Gome de Ca tilho. e Jozê de
Farias de Alvarenga. e Manoel Joaquim de Oliveira afazen
darse nos referidos campos, o procurarão fazer por parte dest.a
Capitania entrando pelo Registo deste De cuberto, e seguindo
por esta estrada que vay para a Fregllezia de Mogy gua ú,
fizerão os referidos Geralistas suas posses as quaes agora
querem estabelecer e nellas por parte de Minas Geraes) pro
curando e diligenciando sempre alcançar ordem com partes,
que sempre forão diligentes em daIas) tanto daquelle dito
Ouro Fino) como de Gabo Verde) ainda tambem os de Jacuhy,
que muito fizerão, a ver, se apanhavão a pas agem do Rio
Pardo da estrada de Goyazes desta Capitania: E como nunca
se descuidassem aq uelles COlllanclan tes a darem partes meno
verdadeiras ao 1Ilmo. e Ex.mo. Sr. Luiz da Cunha e Meneze ,
Governador, e Capitão General da Capitania de Minas erae,
persuadido, que os seus Comand,lntes o não enganavão, al
cançarão aquelle Comandante, e Almotacel Ordem para po
voarem os ditos campos 1101' parte daquella Capitania) para o
que romperão a dit.a tranqueira, e vierão á paragem, onde 'e
acha hum a agua milagroza) ondo eu t.enho gado debaixo de
cerca e com bemfeitorias. cazas, curral, coxo pa agen
pontes, port.eiras, e entrada para roças, e cultivado' atê o
meu terreiro, em que ]lor ora e tava morando na estrada, que
vay de te De. cu I erto para a Freguezia de l\1og,}' guassu, e ao
pê da dita estrada fincarão l1l011rOen , que querem, sirva de
divizão para a Capitania de Minas Gerae a esta de S. Paulo;
praticando o ditos Geralistas dispotismos t.ão indigná, como
!lê de uzurparem aquelIes campos, e as terras mineraes, que
se achão uas Illarcrens deste Rio Pardo, e apanhando as mi
nhas posses, bemfeit.orias, e gado, o que tudo tenho nus dito
campos, ficando tudo para deutro do marco, que fincarão,
sem mais ter campos para criar, e quit.ando, que a minha
gente passe dos referidos marcos a procurar as minhas cria
çoens, e achão e morando na minha Fazenda, e utilizando e
das minhas bemfeitorias Jozê Pires d'Avila) Jozê Borges, e
Antonio de Freytas, que são os que por ora se achão morando



- 369 -

nos ditos campos, e mais hum João ioreyra; impedindotam
bem que os . uditos de V. Ex. entrem por esta estrada a cu
rarem e com virtude da tal aCTua. C\lIe tê agora tem sido mi
lagroza. o C\lle té ali o fizerão sem o minimo embaraço por
pertencer a esta Capitania, e por ella descobriose. Tendo eu
Carta de Se. maria, que V. Ex. me fez mercê conceder em 20
de Julho do anuo preterito de 6, a qual no tempo em que
pertendia medir. tem acontecido o que tenho referido. e con 
tame tem o dito Comandante excogltador, pura quando eu
venha a medir, darem lhe logo parte para porem hnma guarda
ue ta e trada na borda do mato do caminho, que ahe na es
trada de Goyaze~, e vem para e:-te Descuberto o que ei,llo1'
tlizer o dito Jazê Pires, e Jozé Boro'es a meo filho, e meo
sacio Jazê de l\Ioraes Preto. o qual talllbem hê meo sacio em
terra- minerae . que tomamos nas cachoeiras de um braço
ue te Ri!) Pardo, que corta pelo meyo daqueLle referido campo,
cuja terras farão-nos concedidas pelo Guardamor, meo ante
ces 01' Antonio Bueno da ilveira no allno de 17,2, de que
tambem fiquei em ellas junto com os campos. e o m(li , que
apanharão dentro da tl.ivizào, ou demarcação, que querem,

irva.

Tentl.o eu certeza, que o III mo. e Exmo. 1'. Governa-
dor e Capitão General Luiz da Cunha e Menezes relevado
de intlivicluas informaçoens, por erem estas menos verdadei
ras, mandei ao llito meo filho, e ocio á sua respeitayel pre
zença, 1arecen<!ome,. seria atendida a razão que me a iste,
no que re peita á minha Fazenda, e aos mais suditos de ,.
Ex. na pertenção daq u~lle cam pos, e terras mineraes apre
zenturllJe documento' digno de atenção; mas po1'touse tanto
pelo contrario, C\lIe u . im C\lle se lhe fallou na Qlateria a nada
atendeo, nem quiz ver os documentos, mandando com Deos
a meo filho' certificando que os eo Comandante.' anão engana.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (*)

(*) Aclta-.'c truncada e 'Ul int're' ante carta. O referido bra~'o
do Rio Iarelo (> proval'olm nte o Rio da. Auta, donde parece qne
a antiga e tralia lo [ogyguas'Í! ao R ri tro de ão. Matheu cor
tava O' 'umlOS do Po~'os de Calda, d cendo ao RJO Par lo pelo
vaUe do Hio das Antas. (N. da. R)



370

XII

ADMINISTRAÇÃO DE BERNARDO JOSÉ DE
LORENA, 1788-1797.

1-CARTADO COMMANDANTE DO REGISTRO DE S.MATHEUS,178

fUmo. e Exmo. Senhor D. Bemarclo Jo;aJ de Lorena,
Depois de receber a ordem de 'i. Ex. pela qual Ille ordena
ob erve tudo quanto me determinou o Illmo. e EX1110. Sr.
Francisc.o da Ounha, e Menezes na defença dos lemites desta
Capitania, que os Subditos de Minas Geraes se vão aposseando
sem attenção a antiga posse desta Capitania. Logo que me
foi pos ivel, depois de milhorar de huma molestia que padeci
em hUIll braço, no dia 8 do prezente me puz em marcha
deste Registo para o campo das Caldas, e cheguei no dia 10
a Fazenda do Alferes Ignacio Preto de Morae, que fica na
borda do mato da nossa estrada dos mesmos campos de Cal
das, que fica a vista do mesmo Sitio em que se achão as
Caldas; ali achei a certeza de ter chegado ali á tres dias an
tes dous Soldado. Auxiliares do Ouro fino com ordem do Al
feres do mesmo c1estricto Joaquim de Freitas Comandante do
Povo do Ouro tino, cujos Soldados se chamão J ozé Pires, t:

Jozé Borges os quais lerão huma ordem do dito Alfere , que
dizia vinhão botar as pontes abaixo, e trancar os caminhos
que entra para as Caldas, por donde ha mais de quinze an
nos patrulhei, e mandei patrulhar sem nunca encontrar 11101'<1.
dores, nem pos e senão para a outra banda do fexo que mandou
fazer o Capitão Verissilllo João de Carvalho Comandante que
foi do Cabo verde por ordem que teve do Exmo. Sr. Gene
ral de Minas, em hunl Ribeirão cabeceira do Rio Pardo abei
rando a estrada que vem do Ouro fino para o Arrayal do
Cabo verde: e mandou, qne da quela tranqueira para dentro
não se adian ta~,e hu ma só polegada os Subditos de Minas, e
nem consenti e, que por parte da Capitania de S. Paulo se
entra e para a de Minas hum so palmo. A dita ordem do
EXI1IO. SI'. General de Minas neste Registo veyo o dito Capi
tão Verissimo João de Carvalho ja defunto nlOstrarma, e eu
a copiei e a remeti ao Illmo. e Exmo. Sr. Martim Lopes
Lobo Governador e Capitão General que então cra de ta Ca
pitania; e assim se conservou até o Governo do Illmo. e
EXIlIO. SI'. Francisco da Cunha sem que por parte desta Ca
pitania ollvesse quem violasc aquellas ordens, que entre o
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Taverna de ta Capitania, e o rle Minas Gerae. se conserva
vão em pacifica paz, só im por parte dos Subditos de Minas
Gerae fizerão o rompimento entrando do Al'l'ayal do Cabo
verde em Julho de 75 o Guardamór do dito Arrayal, com o
Juiz de anta Anna, e mai povo que levarão abrindo hum
caminho pa sarào o Rio Pardo. e forào sair aos Campos das
Caldas fazendo po es pelo no o destricto, e pelo cam po to
mando todas as posses feitas por esta Capitania sem attenção
a aquclle fexo em que. e conservava huma tranquilidade, e
nem e con iderava entre as duas Capitanias poder haver ex
travios de huma, ou outra parte, que os mesmo Subditos de
Mina os flue se querião estabelecer nos ditos Campos pedião
por e. ta Capitania; e eu logo que tive noticia do rompimento
em virtude da. orden .. que ne te Regi. to se achão fiz duas
patrulha huma, pelo Rio Pardo a sil11a, e outra pelo campo,
e fiz impedir e trancar o dito caminho, e logo dei parte e
me ordenou o IIlmo. e Exmo. Sr. Francisco da Cunha por
ordem sua de 9 de :.,etembro de 5 aprovando o que tinha
feito, e mandando que nào con eutis e entrarem o Subditos
de Minas por e ta Capitania e DCOU na quele tempo parado
em quanto o Governo do dito "enhor sem tomarem mas
logo que cheO'ou o Sr. Marechal a tomar posse do GO\ erno
desta Capitania vierào entrando os moradore do Ouro fino, e
do Cabo verde rompendo de novo a tranqlleira que mandei
fazer, e al'l'anxando- e no Oampo elas Caldas até a beira ela
nossa e traria, e o mais empenharlo delles tem sido o Coronel
Henrique Dia e eu O'enro o SarO'ento mór Bento ria Cnnha,
que vierão a ditas Calda a apos ear- e dos Campo até a
no a estrada mandando trancar os paço feitos por e ta Ca
pitania, pondo Marcos, ou l\louroens de ]Josse sem juri diçào,
o que eH de tudo dei parte 100'0 ao r. Marechal, do que me
não deo providencia aIcrU mn e com i to forão tomando tudo
cada hum como quer, e pondo-no total mente ercado.

Agora com a ordem que recebi de V. Ex. ~aiJ)do eu da
Fazenda do dito Alferes IO'nacio Preto a patrulhar logo ali
sube que nas Caldas e achava Joaquim Henrique prezo, a
ordem do Exmo. Sr. General de Mina cujo prezo he irmão
do Mestre de Campo ilve tre Henrique Ayres da Cunha De
putaria da Real Junta, e o dito ... argento mór Bento daCunha
foi que o prendeu só pelo achar na. Calda. e ter entrado
pelo no 130 caminho em mais outro pretexto, e o dito Bento
da Cunha não veyo enão as Caldas a trazer lJurua cabeças
de Gado e arranxar-se ao pé da Fazenda do Alferes Ignacio
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Preto Subdito desta Capitania. Segui a patrulha no diâ 11
achei as pontes botadas auaixo, e hum Mourão num corrego
de po e na distancia de me'ya legoa da estrada botei o mou
rão <10 lugar altei o corrego logo no primeiro achei hum
arranxamento do rlito Bento da Cunha levantando-se caza com
hUIIJ pouco de garlo ao pé, ali me di serão huns camaradas do
dito que num Ribeirão logo adiante estava a tranqueira que
o clito Sarrrento mór mandou fazer, e eu pelos mesmos seus
Fazendeiros mandei de trancar e segui até as Caldas aonde
achei o dito Joaquim Henriques que me informo de estar de
baixo de prizão, que o dito Sargento mór Bento da Cunha o
prendera só por ter vindo para a Caldas pela nossa estrada,
e ali se acha na forma que exponho a V. Ex. Ali me apare
ceo o Capitão Francisco Xavier rios Santos morador do Ouro
fino. que tambem está tomando banhos, e me fez huns pro
testos por parte de Minas, e eu lhe fiz todos os que me forão
neces. arios fazer por parte desta Capitania, por serem elles os
que rompem para esta Capitania e cauzão todas as no"idaues,
porém nada foi por papel e tinta e no mesmo dia me reco
lhi, e a 18 do corrente cheguei a este Registo. Encluza re
meto a prezença de V. Ex. as copias das ordens que aqui se
achão. He o quanto tenho de prezente que dar parte a V.
Ex. que Deos guarde. Reni to de S. Matheus 23 de Novem
bro de 17 .-Jeronymo Dias Ribeiro, Comandante.

2-CARTA AO GOVERNADOR DE MINAS, 17 8.

fUmo. c EXllto. Sr.-Pela copia que remetto a Vo sa
Excellencia da parte que agora me dá o commandante do Re
gi to rle S. Matheu., verá "\ ossa Excellencia as minhas orden ,
para o fim de evitar toda a discordia entre os subditos d'esta
e d'essa Capitania, e t~ll1bell1 os procedimentos de alguns
officiaes da Capitania de Minas, de que creio Vossa Excellen
cia não tem aiuda noticia.

Joaquim Henl'iques, que prenderão a ordem de Vossa
Excellencia, tinha seguido o seu caminho para as Caldas por
dentro (l'esta Capitania, tendo ido por molestia que padece,
tinha portaria minha, e as Caldas ficão na linha do clestricto
de S. Paulo, e por consequencia n ella se achava; he primeiro
escripturario da Contadoria da Junta- da Fazenda, irmão do
escrivão actual da mesma J un ta.
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Espero que Vossa Excellencia queira e1ar todas as pro
videncias a este respeito, que lIIelhor lhe parecerem para
evitar contenda:>, que só serve III de de'colIllllOdo entre aquel
les povos, emquanto eu ordeno 1I0vàlllcnte, que por parle
cfesta Capitania se conserve tudo COIIIO exi lia no tempo do
Capitão General, que a governou, Francisco da Cunha dc
Mellezes. Deos Guarde a Vossa Excellencia. . Paulo lJ de
Dezembro de 17 IIlmo. e EXlllo. 81'. Vi conde de Barba
cena.-Berl/.ltl'do Jo é de Lorena.

3-CARTA DO COMMANDANTE D REGISTRO DE

SÃO IATHEus, 17'

fUmo. e EXlJw. 87'. D. BemClrc/o ,Jo;;é de Lorena.
No primeiro do prezente mez de Dezembro remeti por pa
rada até a Mogy Guaçú a entregar ao argento Mór Ma
noel Rodrigues Araujo Bcllem para o dito fazer expedir por
parada a parte que dei a V. Ex. de ter hido com a minha
Patrulha aos Campo de Caldas.

Agora a 11 do coneute chegou o Rvdo. Vigario desta
Freguezia Francisco Bueno de Azeredo, vindo do Certão do
caminho de Goyazes donde foi desobrigar os seos freguezes
moradores da estrada do Rio GraOlle para cá, e me deu
parte, que achou na pa agem do Rio Pardo elll caza do
Rendeiro da dita passagem hUllla Patrulha de soldado Dra
goens de Minas Geraes vindo do Arrayal de Jacuhy, a pa
trulhar dentro dos le1l1ites de ta Capitania a fiUl de innova
relll novidades como aconteceu no Governo do Illmo. r. D.
Luiz Antonio de Souza, que depois de haverem estado na
beira do Rio Pardo os soldados de Minas por modo de pa
trulha, ali quizerão estabelecer Registo, e tomar po e por
parte de Minas, e bem pertw'baçoens cauzárão ao Governo
do Illmo. Sr. D. Luiz, que depois ele ser prezo hum c~bo

por mim, que no mesmo Rio Pardo vinha estabelecer Reglsto
por parte de 1inas, e ne a cidade o Dlmo. Sr. D. Luiz o
mandou soltar, e o remeteu com dou prote tos formal pela
Real Junta hum, para o Comanuante de Jacuhy, outro para
o Illmo. SI'. Canele de Valadares Governador e apitão Ge
neral que na quele tempo era de Mina; e a mim, me orde
nou fosse avansando as nossas patrulhas athé ultimamente
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considerar os ditos soldados GeralisLas fora dos lemites de, ta
Capitania; o que as im executei, que avansanf!o hum a goarda
seis legoas adiante do Rio Pardo na ntl'ac!a do mato ali
tive seis soldados mai de dou annos e meyo, c todo c te
tempo se obstiverão, e não tOl'llárão a intentar mai vil'. athé
ultimamente o Governo do I1lmo. SI'. Martim Lope, que
mandou trancar aquele ealllinho, e do Ouro fino, e mandou
estabelecer, e mudar o Regi to do Rio Parlio para e te em
que me acho de São Matheus; e mandou pôr duas patrulhas
de Soldados Auxiliares de Mogy Guaçú, e Mog:ymirim huma
no Rio Pardo, e outra na entrada do mato do Ouro fiuo
para não entrarem os viandante mais por aqueles caminhos
prohibilios, ficando o Sargentolllór da Villa de Mogy iirim, e
os Officiaes da Camer3 da mesma VilIa obrigados a fazer dar
cumprimento as ordens, e conservar as patrulha,' cujas or
dens entreguei por copia ao dito Sargentomór, e tambem
ficou registada no Livro dos Registos da Camera la dita
Villa, e tudo foi servida S. 1age tade aprovar. Mas como
os Officiaes, ou cabo da ditas patrulhas deixão romper as
tranqueil'as, ou os caminhos prohibidos, :lgora, tOl'llão os ,'01
dados de Minas a vil' a nossa estrada intentando o mesmo,
que tenho exposto a V. Ex.

Eu como em meu poder se acbão as me ma ordeu, e
fui o que executei tudo, e entreguei por ordem as copia,
por cuja razão se me faz precizo dar parte a V. Ex. de ta
no\'idade; e tam bem escrevo nesta me ma occaziào ao ar
gClltolllór Manoel Rodrigue Araujo Bellelll para dar a pro
videncias necessarias emquanto V. Ex. não mandar o cOlltra
rio; que o mesmo Rvdo. Vigario Ille diz tambem lieu parte
ao me 1110 Saro"entomór, e aos mesmos Officiaes da Call1el'a.

He o quanto de prezente tenho que dar parte a V. Ex.
que Deos guarde. Registo de ão Matheus 17 de Dezembro
de 17 8.-Jeronymo Dia. Ribeiro, Comandante.

4-CARTA AO SECRETARIO DE ESTADO, 17 9.

lama. e ET,1IIo. S1·.-Logo que saltindo lia Rio de Ja
neiro entrei no di tricto liesta Capitania, principiei a ouvir
queixas d estes povos sohre usurpações de terreno, por parte
da Capitania do Rio, e lJrincipalmente pela de Minas Geraes,
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com excessos commettidos dentro d'estes distl'ictos; tenho
achado que as contendas sobre limite.. entre esta Capitania
de S. Paulo, e aquella de Mina, vem tle tempos muito an
tel'iores: já o Conde da Cnnha repl'e enLou á Côrte. por UIII

officio com a data de ]3 de Julho de 66, o mi el'avel e tado
a que se achava reduzida a Capitania de S. Paul.o, por falta
de novo descuberto de S. João <1e Jacuhy. que fica muito
perto d e ta cidade; em consequencia <10 que foi ordenado ;)0
dito Vice-Rey tomasse assento dos limite. o CllWI ~e tomou,
e se acha a copia n este tribunal da Junta <1a F<lZenda. de
que he tirada a que ineluza I'elnetto debaixo do N. 1; aO'ol'a
estão os habitantes de Minas Gerae ainda IlIais intl'ouuzicio
do que se achavão n'aquelle allno de 6ó: apezal' de tudo
isto, como ambas as Capitanias são igualmente de Sua Ma
ge lade, e por não cançar a \ro sa Excellencia com Ulai
officios para o futuro, deI ordem para que os limite desta
Capitania se conservassem da me ma sorte que se achavão
quando sahio d'ella o ultimo Capitão General, Francisco da
Ounha de Menezes, e d isto mesmo fiz avi o ao \ i conde de
Barbacena, declarando-lhe que no ca o de alguma nava que tão
deveriamos recorrer a Sua Magestade para a deci ão.

O lugar em que me acho me obriga a pedir a Vo sa
Excellencia queira reflectir na copia do assento junta; princi
pallllente o que se acha desde a lauda etc. Peço a. \ assa
Excellencia queira pôr tudo i to na pre ença de ua lages
tade para determinar o que fôr ervida. . Paulo ele Ja
neiro de 17 9. I\lmo. e Exmo. Sr. Martinho de Mello e
Castro.-Berna1'Clo Jo é ele Lorena.

5-8uMMARIO VELOZO E GAMA. 17 '9.

a-ORDEM PARA PROCEDER AO SUMMARIO.

Porquanto tendo havido ele de tempo muito anteriores
diversas contendas sobre lilllite entre e ta Oapitania de
Paulo e a de Minas :Terae, chegando a usurpações feitíl
por aquella Oapitania de Mina, a ponto de eleverem ó ser
relllerliaveis por Sua Magestarle, a quem já e achão affecta,
e para evitar mais desordens para o futuro. tenho determi
nado, emquanto oua 1agestade não dá outra providencias,
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conservar os limites d'esta Capitania até ao ponto em ql~e a
mesma se achava de posse quando a deixou o ultimo apitão
General, meu antece sor, Franci co da Cunha e Menezes,
dando parte d'i to me mo ao Capitão teneral d'aquella Ca
pitania de Minas Geraes. Portanto ordeno ao Doutor Ouvidor
d'esta comarca, que pa ando 100'0 aos referidos limite exa
mine quaes são na realidade aquelles em que a Capitania de
S. Paulo estava de posse ao tempo da sahida d aquelle Ge
neral, que a governou, e ouvindo os povos visinhos, comman
dantes (los nossos Regi tos, e outras testemunhas, faça de
tlldo isto hUlll auto publico, que logo me remeterá, ordenando
a todas as justiças, que se oponhão d'ali por diante a qual
quer entrada que se pretenda fazer para o interior dos limi
tes d'esta Capitania. E para o mesmo fim ordeno por e ta
minha portaria, a todos os com mandantes de Reui to , Auxi
liaI'es e Ordenanças, lhe dem todo o auxilio, e lhe obedeção
logo quando por elle forem chamados. S, Paulo 2.,1, cle l\'Iarço
de 17 9.-Bel ,,/Ut1'do José ele Lorena.

b-OFFICIO DO OUVIDOR DE SÃO PAULO.

IUm. e Ex'In. SnT.-Pelo Sumario que retlletto a pre
zcnça de V. Ex. fi e declaraçãe tomadas por termo os Juize
ortlinarios e Officios das respectivas Camera de l\Iogimerim
e J undiahy, C.onhecerá V. Ex. fi as o'randes uzurpa 'õell que
em diferentes tempo se tem praticado pelos governo de l\Ii-
nas Geraes, não so dos importante de cobrimento feito
pelos moradores desta Capitania de S. Paulo, para esta parte
do Rio Sapuca1J.y, que antigalllente lhe servia de Limite, ma'
tão bem -do mesmo territorio pertencente a e ta Capitania.

E não satisfeitos com tam opulentas c1cqui 'içõen , e di cu
bertos devidos ao trabalho, e deligencia dos Subditos de ta
Capitc1nia não só excetlerão os Limite e tabelecitlos no. 0'0

vernos cios Ilms. e Exms. D. Antonio de oronha, e Fran
cisco da Cunha e Menezes, mas tambem adiantarão as sua
pertenções até ao ponto de fazerem pôr no meil de Janeiro
do corrente al1no hum novo Registo no interior tlesta Capita
nia junto ao Caminho, que segue para o de S. Matheus, e em
tre ou quatro Legoas de distancia do Rio Jaguarimerim, com o
especioso pretexto do extravio tlo Ouro, e diamantes' ao lllesmo
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tempo que se este motivo fosse verdadeiro. o que e não ve
rifica de sorte algua, nem elles poderão a. ignar faclo que a im
o comprove, seaundo o que tenho ouvido a todo este mo
radores, o devião representar a \. Ex". para que sobre este
particular pudes.e dar-lhes- aquella providencia que julgas e
conveniente ao mesmo fim de elllpedir, e embaraçar dentro
do respettivos Limites da sua Capitania, todo e qualqner
extravio, que se intentas e fazer com infração das ordens de

ua Magestade.

Acrora estão no projecto, segundo se dis de mudar o Re
zisto do Ouro fino para os Campo de Tolledo nas vezinhan
ças da Freauezia de Jaguari. deixando naquelle Lucrar hum
pequeno destacamento.

Outros afil'mão que de Minas Geraes intentão pôr omesmo
Rezi to do Ouro fino dentro da me ma FreO"uezia e Povoação
do Rio Jaguari, por terem nella mayores Commodidades para
a ~lIa Conservação e Subsistencia; e que a e te fim tem ja
exposto a Junta da Fazenda, e Governo de Villa Rica a preci
zão que ha para aquella mudança. Pode ser que i o não seja
como se diz. V. Ex." porem attendendo as utilidades da Fa
zenda Real de ta Capitania, e ao Socego publico dos eus
Habitantes, dara aquella providencia que julgar mais acer
tadas em beneficio publico e dos interesse de Sua Mage tade.

Tendo pas ado o Rio l\Ioai-Gua u, e informando-me do e 
tado em Q.ue se achavão os Caminho para o Rezisto de São
Matheus, me resolvi a retroceder porque sem hua grande de
mora não poderia la chegar por estarem intrataveis e redu
zidos a um matto fechado' cuja noticia e confirmou com a
Chegada do Comandante Ignacio Dias Ribeiro a quem fallei
em Mogi Merim, onde chegou com ete dia de jornada'
sendo precizado a trazer diante de i doi batedore para 1'0111

perelu o Caminho de forma que podião, por não er frequen
tado' obricrando as Patrulhas do novo Regi to ao~ '\ iandan
tes e trapeiras a seguirem o Caminho da Calda, e a entra
rem pelo Rezisto de Cabo verde em perjuizo das entrada'
que devião pagar no de S. Matheu e por infallivel con equencia
peljudicada tambem a Fazenda Real desta Capitania: endo
este o meio de não haver quem lance no Contrato da en
tradas ou ao menos com grande diminuição a re peito do que
poderião valer se não estives e empedido o Caminho para
aquelle mesmo Rezisto de S. Matheus como prezentemente e
acha pela gnarda ultilllamente posta pelo Governo de Minas
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Gerae. no Caminho que segue para aquelle Rezisto, dent.ro
dos Limite desta. mesma Capitania, como .. Ex." verá do Su
mario que remetto incluzo, com os mai papeis de que 11e
Conductor o Tenente Jozé Joaquim de Tolledo que em tudo
se tem conduzido' com a honra que costuma no Serviço de
Sua Magestade.

Estimarei que tudo quanto tenho praticado sobre este
particular mereça a approvação de V. Ex." e que se irva da
minha Vontalle e obediencia e11l o que for do Eeu agrado. A
pessoa de V. Ex." Deus guarde por muitos annos.

Junrliahy 19 de Mayo de 1789.-De V. Ex." Muito' e-
nerador e fiel Criauo Miguel 1arcelino Velozo e Gama.-
IIIm. e Exm. Snr. Bernardo Jozé de Lorena.

P. S. As :Certidões que vão junta provão a antiga
posse do Jacuhy e que por esta Capitania de S. Paulo Se
criarão juntamente Naquelle Al'l'ayal.

C-SUMMARIO

Juizo da Ouvil1oria Geral e Escrivarn da Comarca de
Sflm Paulo.-Escrivam, iloa.

Auto Sumario a que mandou proceder o Dezembargador
Miguel Marcellino Vellozo e Gama Ouvidor Geral, e GOl'l'ege
dor desta Comarca de São Paulo por Vertude da Portllria ao
diante junta por Copia do IlI.OIO e Ex. mo Snr. Bernardo Joze
de Lorena Governador e Capitam General desta Capitania de
São Paulo a respeito do' Lemites desta me ma Capitania
com a de Minas Gerais e ultimo estnrlo em que ficou ao
tempo que a deixou de governar o Ill.mo e Ex.mo Snr. Fran
cisco da Cunha e Menezes como abaixo se declara.

Anno do Nascimento de No.sso Senhor JESUS Chri to
de mil e Sette Centos e oitenta, e nove aos nove dias do mes
de Mayo do dito anno nesta Villa de Sam Jozé de Mogyme
rim da C:omarca: ele Sam Paulo onde foi vindo o Dezembar
gador Miguel Marcellino Vellozo e Galllu Ouvidor Geral e
COl'l'egedor desta Comarca Gommigo Escrivão de Seu Cargo
abaixo nomeado para efeito de averiguar judicialmente na
forma da Portaria, que a este lhe foi expedida pelo IIIus-
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trissimo e Excellentissimo Senhor Bernardo Jozé de Lorena
Governador, e Capitão General rlcsta Capitania, e que ao
diente vay j un ta a uzurpaçõins que :e tem feito d08 Le
mite de ta Capitania pello Governo de finas Gerai, não
ó nos tem~o: anteriores, lUas tambem o que novamente e

lhe faz COIll a imtroduçall1 de hum novo Registo posto por
aquelle Govel'l1o no interior desta Capitania; Excedendo- e
desta sorte não :;ó o antigos Lemites ma tambem aquelles
em que a deixou o ultimo Govel'l1ador e Capitão General
Franci co da unha e Menezes: e paraque se procede se
nesta indao'ação comfórme as ordens a Portaria do nle. mo
Excellenti imo enhor General Bernardo Jozé de Lorena man
dou o dito l\1.inistro fner Auto em que asignou. E eu João
da Co ta e Sylva Escrivão da Ouvidoria Geral e Correiçam o
E crevi. - Velloxo e Gama.

(. eglle copia da ordem ltpra).

Aos nove dias do mes de Mayo de mil e Sette centos e
oitenta e nove aunos neste Arrayal de Mogy-Guassll termo
da villa de MoO'y-merim da Comarca de Sam Paulo, onde
foi vindo o Dezem bargador Miguel Marcellino Vellozo e Gama
Ouvidor Geral e Corregedor de ta Comarca Com migo Escri
vão de eu carO'o ao diante nomeado foy vindo para serem
inquerida por elle dito Ministro as Testemunha ao diante
as quai com efeito forão pelo dito Mini&tro inqueridas e
proguntada, E por mim E crivam Escriptos Seu nomes
cognomes moradia naturalidade idade dote e Costumes que
tudo hé o que se egue de que para asim Constar o referido
fis este termo de Asentada E eu João da Costa e Sylva Es
crivão da Ouvidoria Geral e Correiçam o Escrevi.

Manoel Rodl'igues de Araujo Bellem argento moI' de
ordenança da Villa de l\logy-merim homem cazado e natural da
freguezia velha de ossa Seuhora da Ajuda do Salgado de
Bellem que vive de uas Lavouras Testemunha jurada aos
Santos Evangelhos em hum Livro delles em que pos sua mão
direita e prometeu dizer verdade que soubesse e proguntado
lhe fosse ele idade de sessenta e tres annos pouco mais ou
meno e de Co tume di e nada.

E proguntado a elle Te tem unha pello contbeudo do Auto
deste ~umario que tudo lhe foi lido e declarado pello dito
Mini tI'O Dis e qtie quanto ao an ti 0'0 Lemites de tH. Capi-
tania ele Sam Paulo com a de Mina Gerai se refere em
tudo ao que sobre esta materia declarou perante o Juis ordi-
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nario da vil1a de Mogy-merim deI acho de juramento; E pe.110
que pertence ao E tado em que o deixou o Illu tris. imo e
Excellentissilllú Franci co da Cunha e Menezes Sabe pello
ouvir aos me mos moradores do Arraial de Cabo Verde que
no tempo (lo eu Governo enião de Lemite a Capitania de

ão Paulo com a de Mina Gerais o Ribeirão de am 1\1a
theu onde se acha o Regi. to de~ta Capitania com o mesmo
nOllle de Sam Matheus soure as cabesseiras do Rio Pardo
servindo ta11lbem pello outro Lado do Cam( o de Diviza o
Rio Capivary que vem elas Agoa elo Rio Pardo, em cujas
l\'Iattas que correm a beira do Rio Oapivary mandou o Guarda
moI' Bericimo J oào de Carvalho por tranqueiras para que
ninguem entrace por aquella parte para a Capitania de Minas
Gerais Servindo-lhe as mesmas tranqueiras de devizas o que
não obstante no tempo do Governo lIo Excellentissimo Fran
cisco da Cunha, e Menezes viel'ão alguns moradore do Ar
raial ele Cabo Verde abril' picada para os Campos desta
Capitania de Bam Pattlo atravessando o Rio Pardo por
detras do Regi to de São Matheus, de cujo facto tendo no
ticia o Comandante daquelle ReO'i to Jeronimo Dias Ribeyro
emediactamente o empedio, e mandou tapar de que dando
parte ao mesmo ExcellentissiUlo Governador, e Capitão General
Francisco da Cunha) e Menezes delle teve a apl'OVaçalll, não
Ó de que tinha obrado nluito bem mas igualmente lhe reco

mendou que não deixace entrar para 1entro da Capitania ele
,·.ia Paulo pessoa alo'uma da capitania de Minas, e que e
JiílC em o comtrario, ou abricem Caminho para dentro da
Capitania de São Paulo lhe <le.') e parte o que a 'illl e con
. rvou em todo o tem po do eu GO\ emo porelll nào ob··
tante todas aquellas providencia COI1l rela ão os d Mina
Geraes a fazer algulllas entradas para dentro dos Campos
desta Capitania de ão Paulo llO tempo que interinamente a
Governou o Marechal de Campo FI'. Jozé RaYl1lundo Chi
choro do que dando-lhe parte o me mo Cumancfaote do Re
gisto de São Matheus Jeronimo Dias Ribeiro ou não teve
resposta, ou se lhe dis'e que o representace ao novo Go
verno que se estava e perando para a dita Capitania, e e ta
inacçam, e falta de provideneia deu ocaziào a que os de Iinas
Gerais vies elll por hUlIl Regi to há ponco tempos na borda
do Campo fixando digo pas ando (*) o Rio Jaguari-merim indo

(*) Provav !mente nas Yi inhmlça do Âl'l'aial ele Caracol,
hoje Villa ele Samambaia (N. da R)
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para o Registo de Sam l\lathcus. e que isto hera o que elle
Testemunha sabia c podin dizer sobre esta Illateria Reportan
do-o e em tudo o nlai' a de 'lnrnção que havia feito perante o
JlIis Ordinario rle l\Iogi- Ierim sobre os antitTo. Lemites de ta
Capitania de Sam Paulo, e inovaçoens que pelo Governo de
Minas Gerais se havião feito em diferentes tempo e (-rover
nos E mai. não dise e asignou o eu juramento com o dito
Mini. t.ro. E ell João da Costa e Sylva Escrivão da Ouvido
ria Geral e Correiçam o E crevi.-Jlanoel Rodri,q/le.s Araujo
Bellell/.- rel1o~o e Gania.

Test.a 2.a -Franci co X.avier Bezerra morador no termo
desta \ illa homem cazado, e nntural da Villa de Pal'l1ahiba,
que vive de suas Lavouras Testemunha jurada aos anto
Evancrelhos em hum Livro delles em que pos sua IIli'iO di
reita, e prometeu dizer verdade que sOllbese, e proguntado lhe
fase de idade oitenta e cinco anno pouco 111 ai ou menos E
de Co tume dise nada.

E preguntado a elle Testem unha pello Con theudo no
Auto de te Sumario que tudo lhe foi Lido e declarado pello
dito Mini tro dise que sabe por ter ouvido dizer a pe oa
antigas desta Capitania que os Lemites que a .devidião anti
gamente da de Mina (ierais fora o Rio ,""apucahy. e de facto
proprio abe elle Testemunha que o Arraial de Jacuhy Ouro
fino, e Santa Anna de Sapucahy pertencerão a: esta Capitania
de Sam Paulo sendo feito aCluelles De coberto por pe soa
nella moradora., e en tre ellas foi de cuberto o ouro fino por
Francisco Martins Lustoza morador em Mogy das Cruze e
elle Te tem unha po hum Marco feito de pau 1'0 o no Rio
Grande com as Letra --R-e ão Paulo·-na dna fa es
que lhe fes pas ando depoi a tomar posse de Jacuhr por
Ordem do Ouvidor desta ""omarca João de ouza Felrrueiras;
e nesse tempo em Clue elle Testemunha se ocupava nesta
deligencia se fes tão1Jem o descuberto de Cabo "\ erde pello
Guarda moI' Bericimo João de Carvalho morador em I\lorry
das Cruzes ficando elle Testem unha no me 1110 tempo por
Inspector do Descuberto de J acuhy minerando nelle com o
E cravos que antão }le uhia. e já então com Ju ti . a po'ta
no Jacuhy pella Capitania de Sam Paulo o quai. De cnbri
mentos toclos forão tomado, e uzurpado violentamente pello
Governo de Mina Gerais: E sendo proguntárlo a elle Teste
munha soure o E tado em que se achaviio o Lemite de ta
Capitania ao tempo que a deixou o ultimo Governador e Ca-
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pitão General Francisco da Cunha e Menezes dise tãobem
que sabia pello ter ouvido dizer a pesoa antigas e inteli
gentes que hé o Registo de Sam M:atheus e o Rio Capivary
onde elle Testemunha esteve já, e que eonhece como Cabes
seiras do Rio Pardo; e pello que pertence aO novo Registo
posto pello Governo de Mina Gerais junto a Estrada que
vae para o Jacuhy sabe elle Testemunha talllbem pelIo ter
ouvido dizer a pesoas vindas do Arraial de Cabo Verde que
o lDesmo Registo se hcha po to no interior desta Capitania o
que sabe pellas Rezoins que tem de larado, e que em tudo o
mais se refere o que sobre esta materia disse no te'rmo de
declaração que asigu(,u perante o J uis Ordinario e officiais
da Camera desta VilJa sendo proguntado sobre este parti
cU'lar; E mais não disse E lido o Seu Testemunho pello achar
Conforme ao que tinha deposto Se asignou Com o dito Mi
nistro, E eu João da Costa e Sylva Escrivão da Ouvidoria
Geral e Correição o Escrevi-FTa?wisco XavieT Bexerm-- Vet
laxo e Gama.

Test. a B.a-Luis Mendes de Vasconcellos morador desta
Villa homem cazado, e natural da villa de Jacarehy que vive
de suas Lavouras Testemunha jurada aos Santos Evangelhos
em hum livro delles em que pos sua mão direita e prometeu
dizer Verdade do que soubese e proguntado lhe fase de idade
de Settenta e tres annos pouco mais ou menos E de Cos
tume dise nada.

E proguntado a elle Te temunha pello Contheudo no uto
deste Sumario que todo lhe foi Lido, e declarado pello Dito
iinistro Dise que sabe por e ter criado no Rio das 'fortes

que a dcviza da Capitania de l\lina' Gerai com e ta de
Sam Paulo fora antigamente o Rio apucahy, e que tendo se
feito os Des~ubrimentos de Jacuhy por Pedro Franco Qua
reSl\la, Cabo Verde, Santa Anna de Sapucahy e Ouro tino
por Berisill10 .roão de Carvalho farão uzurpados todos estes
descubrimento a esta Capitania Je São Paulo pello Govemo
de Minas Ger<Jis com farsa ll1elitar e sucedendo no mesmo
Governo Luis Diogo Lobo ela Silva cum o pretexto de vcr os
Marcos se in terd uzio na po. e de Jacuhy deixando naq uelle Ar
raial hUIll Tenente com Soldados pagos para defenJerelll qual
quer el1lvazão que fizesel1l os 1\10radores desta Capitania de
São Paulo pellas qual antecedentemente se tinhão posto Jus
tissas, c tomada pose ao telllpo ue seu Descubrimento e vol
tando o mesmo General Luis Diogo Lobo da Silva se meteu
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tãobem de pose do Arraial de Cabo Verde deitando fora o
Vigario que se achava posto rello Bispado de Sam Paulo
deixando outro digo deixando no Padre Agostinho 'Machado
de Vasconsellos em Lugar do \ igario Joaquim Pedroso de
Almeyda a quem violentamente tirarão as chaves da Igreja
para o entrerrar ao obrcl1ito Padre Arrnstinho Machado
Vasconsellos l1epois de grande defeza quc fes o me mo Vi
gario Joaquim Pedrozo a favor da pose em que e achava
da sl1a mesma Igreja: E sendo proguntado elle Te temunha
sobre o E tado em que e achavão os Lelllites desta Capi
tania ao tempo em que a deixou o ultimo Governador e Ca
pitão Gcneral Francisco da Cunha e Menezes Dise que sabia
pello ter visto e prezençiado ervirem de deviza o Registo de
Sam Matheus e Rio Capivary onde fas Barra nas Cabe eiras
do Rio Pardo' e que quanto ao Registo que ultimamente . e
jJos pello Go'.'erIJo de Minas Gerais junto ao Rio Jaguari-merim
em terras de Ignacio Preto de Morais prosilllo ao Caminho
que segue para o Registo de Sam 'Iatheus Sabe elle Teste
munha pello ter visto, e prezenciado que o me mo Registo
novamente posto e ta muito para dentro dos Lemites asima
declarados, e muito no emterior desta Capitania o que elle
Testemunha Sabe pellas Razois que tem referido e mais não
dise: E lido o Seu Testemunho pello achar Conforme ao que
tinha deposto Se a ignou com o dito 1inistro. E eu J oào
da Cost.-'t e Sylva Escrivão da Ouvidoria Geral e Correiçam
o Escrevi.·-Lzâs lvlende' ele Ta Gonsello '. - Velloxo e Gama.

'f'est.a 4."-Geraldo Pire de Araujo morador do termo
l1esta 'illa homem cazado e natural da 'illa de Taubaté
de ta Comarca que vive de sua Lavoura Te temunha jurada
aos Santos Evangelhos em Livro delles elll que po sua mão
direita e prometeu clizer Verdade l10 que soubese e progun
tado lhe fose de idade de Settenta e Sinco annos pouco mai
ou meno E de costume dise nada.

'E proguntado a elle Testemunha pello Contheudo no
Auto Sumario que todo lhe foi lido e declarado pello dito
Mini tI'O Dise que sabe pello ter ouvido dizer a pesoa an
tiga alem de ser publico, e notorio quc a deriza de ta Ca
pitania de Sam Paulo com a de Mina Gerais fora antiga
mente o Rio Sapucaby cujas Cabe. seiras nascem na Serra da
Mantiqueira, e vay de aguar no Rio Grande e que tendo-se
feito o de cubrimento de Jacuhy, Ouro fino, e Cabo erele
pellos moradores desta Capitania de Sam Paulo delles se me-
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teu de posse violentamente, e com farsa Melitar o Governo
de Minas Gerais praticando o mesmo com o Arraial de anta
Anna de Sapucnhy não obstante haverem já no Arraial do Ja
cuhy justissa~ postas por parte da Capitania de Sam Paulo
em cujo tempu já elle testemunha se achava naquelle Arraial
de J acuhy: E sendo prorruntado sobre o Estado em que se
achavão os Lemites desta Capitania de Sam Paulo ao tempo
que a deh'<ou o ultimo Governador e Capitam General Fran
cisco da Cunha e Menezes Di e ser o Regi to de Sam Ma
theu. J e o Rio Capivary onde fas Barra no Rio Pareio athé
as suas Cabesseiras; e que quanto ao Rerristo ou Destaca
mento ultimamente posto pello Governo de Minas Geraes
junto a Estrada que serrue para São Matheus, e na Vezi
nhança do Rio J aguarY-iIleri III Sabe elle Testem unha pello ter
ouvido dizer que o mesmo Registo se acha posto no interior
desta Capitania de Sam Paulo o que Sabe ella Testemunha
pellas Razoins que tem referido, e que em tudo o mais se
Reporta ao termo de declaração que fes perante o Juis Ordi
nario, e officiaes da Camera desta VilJa Senelo proguntado
sobre esta materia; E mais não dise e asignou o seu J ura
menta com o dito lVlinistro depois de lhe ser lido. E eu
João da Costa e Sylva Escrivão da Ouvidoria Geral e Cor
reiçam o Escrevi. - Gimldo Pires de .i:1mu(jo.·- Vello o e Gallla.

Test.a 5. a-O Alferes Jazê Marques do '"\ alle morador
tio termo desta Villa homem Cazado, e natural do ArraJal do
Morro Bermelho Comarca da Cidade digo Comarca de . aliara
de Mina Gerais que vive de suas Lavoura~ Testemunha ju
rada ao Santos Evangelhos em hum Livro delles elu que
pos sua mão direita e prometeu dizer Verdade do que ou
be.se e proguntado lhe fase de idade de Sincoenta e inca
annos pouco mais ou menos: E dH co tUll1e disH nada.

E proguntado a elle Te temunha pello Gontheudo no
Auto Sumario que tudo lhe foi lido, e declarado pelo dito
Mini tro Di e que Sabe pelo ter ouvido a pesoas antigas
desta Capitania que a sua devizão com a de Minas Gerais
fora antigamente o Rio Sapucahy que vay desagoar no Rio
Grande, e que tenelose feito os Descutrimentos de Jacuby, e
Ouro fino por pesoas moradon,s nesta Capitania de Sam
Paulo delles todos se llIetera de pose violentamente, e com
farsa Melitar o Governo de Minas Gerais:

E sendo proguntatlo soure o Estado dos Lelllites ele. ta
Capitania ao tempo que a deixou o ultimo Governador, e Ca-
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pitão General Francisco da Cunha e Menezes; dise ser o
Regi to de Sam Matheus buscando o Rio Capinry que desem
boca no Rio Pardo não havendo outros ReO"istos mai nese
tempo do ClLle o de Sam l\Iatheus, e Ouro tino' E quanto ao
Regi to que ultimamente se }lOS junto ao rJaminho que vay
para o Registo de Sam Matheus, e na Vezinhança do Rio Ja
guary lllerim Sabe elle Testemunha pello Conhecimento que
tem daquelle Lugar que o mesmo Regi to, ou De tacamento
ultimamente posto pello Governo ue Minas GeraIs se acha
muito no emterior desta Capitania o que Sabe elle Testemu
nha pelas Razois que tem Referido Reportandose em tudo
mais a declaração feita por termo perante o J ui Ordinariu,
e officiais da Camera desta Villa em que elle Testem unha
asignou e mais não dise E asignou o seo Juramento com o
dito Mini tI'O depois ele lhe ser lido E eu João da Co ta e

ylva E crivão· ela Ouviuoria Geral e Correiçarn o E crevi.
Joxe ~Ia?'qu('_~ do Valle. - Velloso e Gama.

Test.a 6. a-O Alferes Ignacio Preto de Morae1' morador
do terml) ue ta Villa homem Cazado e natural da "illa de
Jacarehy de ta Comarca que vive de suas Lavouras Te temu
nha Jurada aos Santos EvauO"elhos em hum Livro delles em
que pos -ua mão direita e prometeu dizer verdade do que
soube e e .proO"untado lhe fo e de idade de Sesenta e i1inco
annos pouco mais ou menos: E de costume dise nada.

E proO'untatlo a elle Testemunha pelio Coutheudo no
Auto Sumario que todo lhe foi lido e declarado pelo dito
1inistro Dise que Sabe pello ter ouvido a pesoa antiO'a

desta Capitania que os Lemites della com a de Minas Gerai
fora antigamente o Rio apucahy que vay de agoar no Rio
Grande, e que tendo e feito os descubrimentos de Jacul1y e
dezemboque Velho, ouro fino e Santa Anna do Sapucahy tudo
por pessoas desta Capitania de am Paulo, e i,yualmente o
de cubrimento de Cabo Verde por Beri -i 1U0 João de Carva
lho morador ela Villa de !lJogy da Cruze de ta me ma Ca
pitania de todos e tes Descubrimentos. e meteu rle pose
violentamente, e com farsa Melitar o Governo ue Minas Ge
rais:

E sendo proguntado elle Te temullba obre o Estado em
que tinhão ficado os Lemites desta Capitania ao tempo que a
deixou o ultimo Governador e Capitão General Franci co ua
Cunha, e l\Ienezes Dise elle Testemunha ser o Ribeirão de
Sam Matheus no Lugar em lJ.ue se acha o Registo do mesmo



· - 386 -

nome, e o Rio Capivary athé as suas Cabeseiras' e quanto
ao Regi to, ou Guarda que ultimamente se pos pello Gover
no de Minas Geraos na beira do Campo junto ao Rio Ja
guary merim, e Caminho que segue para o Registo tle São
Matheus Sabe elle Testemunha pello Oonhecimento que tem
daqnelle Terreno que o mesmo Registo, on Guanla se acha
posta no interior desta Capitania, e em terras proprias delle
Testemunha tle que esta de po. e há perto de des anllOS por
Sismaria que lhe foi consedida por este me m.o Governo de
Sam Paulo o que não oh tante algun moradores da Capita
nia de Minas Gerais lhe tem deitado abaixo Currai Ponte,
Cazas, e Ranchos metendo-lhe marcos dentro das sua mes
ma terra, e deitando-lhe para fora dellas o eus proprios
Gados e Egoas alem de outros prejuizos que elle Testemu
nha tem experimentado com estes e outros desputisll10s pro
telados por aquelles moradores de Minas Geraes amiasando
a elle Te tcmunha com prizões, e ferros por cujo motivo
elle Tc. temunha nada tem emteutado contra elles a favor
de sua pose. e domineo sendo praticadas todas estas Violen
cias dentro dos Lemite desta Capitania de Sam Paulo c em
terras que sempre foram patrulhadas por Destacamentos de ta
Capitania e soldarias do Registo de am 1atheus na Confor
midade da Ordéns que havia recebido dos Senhores Gene
rais desta Capitania de Sam Paulo afim de se evitar todo e
qualquer Extravio que pudese haver de Ouro I ara dentro
desta Capitania sem as percizas Guias dos Registos por don
de ouvece pasado o que elle Testemunha Sabe de facto pro
prio, e por ter sido Commandante elo mesmo Regi to de l <l1ll

Matheus antes do que actnalmente commanda naquelle Re
gisto Jeronimo Dias Ribeiro e mais não dise E asignou o
seu juramento com .o dito Ministro depois de lhe ser lido
o . eu juramento R eu João da Costa e S.ylva Escrivão da
Ouvedoria 'eral e Correiçam o Escrevi.-J,quacio Preto de
nlomes.- rrelo,~o e Gama.

Test.a r.a-Domingo Antunes de Souza morador do
termo de ta Villa homem Cazado e natural do Arraial de Mogy
Guassú termo desta Villa que vive de suas Lavouras Teste
munha jurada aos Santos Evangelhos em hnm Livro delles
em que pos sua mão direita e prometeu dizer verdade do que
sonbese e proguntado lhe 1'0 e de idade de quarenta e dous
annos pouco nlais ou menos: E de costume dise nada.

E proguntado a lle Testemunha polia Contheudo no
Auto Sumario que todo lhe foi lido e declarado pelo dito Mi-
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nistro Dise (Jue Sabe por se ter criado no Arraial de Jacuhy
e o ter ouvido a pe oas antigas desta apitania que os seu::;
antigos Lemites com a de Minas Geraes fora o Rio Sapucahy
(Jue vay de. agoar ao Rio Grande e qne tendo. e feito o De 
cubrimento do Jacnhy por parentes delle Testemunha todos
moradores de ta Capitania depoi de ha diao Capit<lllia o
(Juae antecedentemente havião feito o De cuberto do Dezem
bO(Jue onde e tiverão Sabe e11e Testemunha por ter ouvido
dizer que no me mo tempo fora descuberto Cabo Verde o
(Juais todo. pertenciam a esta Capitania alel'1 do Ouro fino, e
f)antAnna (lo Sapucahy que ante edentemente . e havião des
cuberto por pesoas tãohenl moradores de ta Capitania o que
não ob tante em diJferentes tempo e metera de po e de
todo e tes De cubertos vinlentcunente) e com farsa Melitai' o
Goremo de l\Iina Terai E ,endo proguntado sobre o Es
tado elll que deixou os Lemite de:ta Capitania o Excellen
tissimo Francisco da Cunha e l\Ienezes Di e lião sabia com
Certeza quaL elles fosem e quanto ao Regi to ou Gnarda
ultimamente po ta na beira do Campo junto ao Caminho que
ecyue para o Regi to de Sam Matheu.. e vezinhança do Rio

Jaguarymerim Sabe e11e Te temunha pello Conhecimento q'ue
tem daquelle terreno, e Lugar que a me ma Guarda ou Re
gi to e acha posto no imterior dr. ta Capitania o que elle
Testem unha Babe pelas Rezoins que tem declarado E mais
não di e E lielo o seu juramento e a ianou com o dito ~li

nistro E eu João ela Costa e )'1 va Escrivão ela Ou vedaria
.eral e Correiçam o Escrevi.-Dolllil/go ~lltllllles de owa.

- reloso e Ga.llla.

Tesl. a .a-João Per<:>ira de am Thiacyo morador do
termo desta Villa homem Cazado e natural cla freguezia de

am Thiago deloroza Comar a da Feira Bi pado do Porto
que vive de nas Lavoura Te temnnha jurada aos antas
Evangelhos em hum Livro de11e em que po ua mão clireita
e prometeu dizer venlade que oube e e proguntado lhe fase
de idade le etenta anno pouco mai ou lUeno : E de Co 
tume dise nada.

E procyuntaclo a e11e Te temunha pello 'ontheudo no
Auto Sumario (Jue todo lhe foi lido e declarado I elo dito
Min i. tro Di e que Sabe por ter e tado no Olira fino ao
telll])Q que e. te De cuberto e o de auta Anna do apucahy
foram tomados a farsa de Armas pello Governo de Mina
'Gerais que a cieviza desta Capitania de São Paulo com aquella
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de Minas Geraes fora sempre antigamente o Rio Sapucahy
cujas Cabe eiras saem da Serra da Mantiqueira. e Tajuba, e
clesagoa no Rio Grande, e pasando adiante da mesma forllla
tomarão po. e do Arraial ele Jacuhy, e Cabo Verde, cujo De
cubrimentos todo pertencião a e ta Capitania de Sam Paulo
segundo os seus antiCTos Lemites: E seudo proguntado clle
Te telllunha sobre a E. tado em que a deixou o ultilllo Go
vernador, e Capitão General Francisco da Cunha, e Menezes
Dise elle Testemunha serem os Lemite de huma, e outra
Capitania as Cabeseiras do Rio Pardo e Rio Capivary que
nelle vem desauoar; e quanto ao Regi to, ou Guarda ultima
mente posta pello Governo de 1inas Geraes junto ao Ca
minho que segue para o Regi to de Sam Matheus, e vezi
nhança do Rio JaCTuary merim em a beira do Campo sabe
elle Test':l1Tlunha pello Oonhecimento que tem daquelle Tel'l'eno,
e Lugar que a mesma Guarda, ou Registo se acha po ta no
interior desta Capitania o que tudo elle Testeml1nha Sabe 11elas
Rezoins CJue ten: declarado e mais não dise E lido o seu
Testelllunho pello achar conforme ao que tinha depo to e
asignou COlll o dito Mini tro E eu João da Costa e Sylva
Escrivão da Ouvedoria Geral e Oorreiçam 0 Escrevi.-João
Pereira de Sam Thiago.- Vpllo. o e Gama.

Test.a 9.a- Themoteo Roei rigues l\Iontemor morador do
termo desta Villa homem Cazaclo e natural da Villa de ion
temur a ova Proviucia de Alemtejo que vive de SU:lS La
vOUl'as Testemunha jurada aos Santo Evangelhos em hum
Livro dell~s em que pos ua mão dinlita e prometeu dizer
verdade que soubese e proguntado lhe fase de inco nta c
tres annos pouco mais ou meno : E de co tume dise uada.

E prognntac1o a elle Testemunha pello Contheudo no Auto
Sumario CJue todo lhe foi lido e declarado pello dito Mini tro
Dise que Sabe pello ter ouvido a pesoas antigas desta Oapi
tania que a sua deviza com a de Minas Gerais fora sempre
o Rio Sapucahy que vay desauoar no Rio Grande, e que
tendose feito os Discubrimentos de Ouro tino, Santa Anna do
Sapucahy, Cabo Verde e Jacuhy por pesoas de ta Capitania,
e por alguns parentes clelle Te temunha o Governo de Minas
Gerais se metera de pose delles violE'ntamente, e a farsa de
Armas não obstante pertencer tudo a esta Capitania, e have
rem Justisas postas por ella no Arraial de Jacuhy don le se
cOl1servavão já havia muitos annos antes deste violento facto
praticado pelo Governo de Minas Gerais: E sendo progun-
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tado elle Testemunha olJl'c o Estado cm que bavião ficado
os meSlllOS Lcmite dc;;ta Capit:LIJiu ao tempo que a deixou o
ultimo Governador, e Capitão Gener.ll Fran(;j-co da Cunha e
l\Ienezes dise ser a deviza o Ribeirão de ão Matheus onde
se acha o Regi to, e as Gabe eiras E Sendo pro~nnta.do elle
Testelllunha a Re. peito da Guarda, e Regi to ultilnamellte
posto pello Govemo de l\Iinas Geraes junto ao Canlinho que
segne para SaIU htheus e vizinhanças do Rio ,Jaguary lIlcrirn
na beira do Campo di e que Sabe pello Conbeeimento que
tem daquelles Campos e Luo'ur que a mesma Guarda, ou Re
gisto po~to ultimamente pello Governo de Minas Gerai' está
muito para dentro das Cube'eiras do Rio Pardo, e muito no
illterior desta Capitania de ào Paulo o que elle Te telllUuhu
abe pellas Rezoins que tem referido, e que em tudo o luai'

se reporta ao termo de declaraçalll qne asigllou na prezença
rio .] uiz Ordinario, e lllais oftlciai da Call1era de ta Villa de
nlogymerim endo proguntado sobre esta me ma materia E
mai não di e E lido o seu Testemunho pello achar COlllfor
me ao que tinha depo to se a. iO'nou com o dito l\lini tro E
eu João da Costa e ylva Escrivão da Ouvidoria Geral e Cor
reiçào o Escrevi.-Thimoteo Rodrigues J.l1onte ~[or.- Velo o e
Gall/a.

'1'e..t." 10."-0 Alferes Jeronimo Dia RihnÍro Comman
dante do Regi to de São Matheus homem Cazado e natural
da fl'eguezia da Cotia termo da Cidade de ão Paulo que
vive do seu 0110 Testemunha jurada ao anta Evangelho
em UIU Livro delles em que po~ sua mão dil'eita, e prometeu
dizer verdade do que soubese e proguntado lhe fose de idade
de sesenta e dous annos pouco mai ou menos: E tle costume
dise nada.

E proguntado a elle Testemunha pello Contbeudo no Auto
Sumario que todo lbe foi litlo e declaratlo pello dito Mini 
tI'O dise que abe por ter vi to e prezenciado endo ainda
Rapaz que os Lemite desta Capitania de ão Paulo com a
de Minas Gerais fora sempre o Rio Sapucaby que vay des
aeroar ao Rio Grande e que no me 1U0 Sapucahy se COIl er
vava um Destacamento commandado por Francisco Martins
Lustoza Guardamor daquellas Mina de anta Anna de Sa
pucahy, e COl1ll11andante do mesmo Destacamento no tempo
que erovernava esta Capitania de ão Paulo o IlIu tri imo
Uovernador, e Capitão General Dom Lui Ma carenbas que
cuidadozamente defendeu sempre aquella Barreira como Le-
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mites antigos desta mesma Capitania o que sobre esta mu
teria llodera dizer tão bem Ana tacio Alvare Paes que e
teve como Soldado no me mo De tacamento com pra a na
Companhia do Capitão Andr6 Corsino de Mattos e que e
gunelo a notisia delle Te tem unha lhe parece aseste prezen
temente na Villa de Santos: E que tendo-se feito os Descu
hrimentos de Oabo Verde e Ouro fino, Jacub,)', e Santa Anna
ele Sapucaby por pesoas desta Oapitania ele São Paulo a
quem 11ertencião aquelle Descubrimentos de todos elles se
metera de pose violentamente e qua i a forssa ele Armas o
Governo de Minas Gerais uão só relia que pertcncia ao tem
poral Illas tão bem ao E peritual tirando ela IlTreja lIIatri do
Arraial de Jacuhy ao Padre Marco de tal que se acbava
provido naquella Igreja ra gando a Provizão que havia che
gado ao seu Ooadjuctor o Padre Pedro ele tal, e a escom
munhão que este havia afechado na porta da mesma Igreja
para que neUa não entrace outro airrum Ecclezia tico a go
vernalla sem Provizão de seu Legitimo Prellado o que não
obstante meterão outro Vigario que foi o mesmo Padre Pe
dro nomeado pello Capellão que trazia o Excellenti imo Go
vernador e Capitão General das Mina Gerais Diogo Lobo
da Silva pellos podere que o Seu Capitão trazia elo Cahido
da Sé úe Marianna o que tuúo o provou o lIlesmo Excellen
tissimo General asima nomeado em cujo Governo e tempo
suceúeu o referido facto na ocazião em que o mesmo Excel
lentíssimo General foi ao Jacuhy, e elle Testemunha tinha
chegado pouco tempo antes ao meSlllO Arraial como COI11
mun<lante cio Destacamento posto pella Capitania de São
Paulo: E sendo proguutado a elle Testcmunha sobre o Es
tado elll que ficaram os me.l11o Lemites desta Capitania ao
tempo que deixou o ultilllo rovernador, e Capitão General
Francisco da CunhE, e Menezes úi:,e serem as cabe eira do
Rio Pardo, Capivary, e Hiueirão fundo que allluo vem eles
agoar ao Rio Pardo' E quanto a Guanla po ta ultimamente
pello Govemo de Minas Gerais junto ao Caminho que segue
para o Registo de Sam lIIatheus, e vizinhansas 40 Rio Jagua
rymerim sabe elle Testemunha pello Conhecilllellto que tem
daquelle Lugar, e Campo onde ella se acha cituada que a
mesma Guarda está muito no interior desta Capitania, e muito
para cá das Oabesseiras do Rio Pardo () que eUe Testemunha
Habe pellas Rezoins que tem declarado e mais não dise E
asignou o seu juramento depois de lhe ser lido com o dito
Ministro E eu João da Costa Sylva Escrivão da Ouvidoria
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Geral e Correiçam o E crevi.-./erollilllO Dias Riúeiro.- rre_
lo~o e Omna.

Aos dezoito dias do me do Mayo de mil . ettecentos e
oitp.nta nove annos nesta \Tilla de Jundiahy da Comarca de
Sam Paulo em Cazas de ap07,entadoria do Dezcmbargador
MiO"uel l\lareellino Vellozo e GanIa Ouvidor neral e Corrcge
dor desta Comarca onde Eu E~crivão de seu Cargo ao dicJI[e
1l01lleac1o fui vindo para e continuar com a InQuerição das
Testemunhas de te umario Cfue forão Inquerida e procrullta
da pelo dito finistro E por milll Escrivão e cri to sel1~ no
mes Cocrnomes moradias naturalidade itlade. dote., e costu
mes que tudo E' o que eglle de que fes e te termo de A. en
tada E eu João da Co ta e Sylvêl E crivão tia OLlvieloria Ge
ral e Correiçam o Escrevi.

'l'e t.a l1. n-Inacio Gome Cardozo murador de ta 'I illa
ele J IIncliaby homem Cazado e natural da Cidade de Salll Paulo
que vive de suas Lavouras Te temunha jurada ao" antas
Evangelho em um Livro delles em que !la ua mão direita
e prometeu dizer verdade do que oube e e procruntatlo lhe
fase de idade de incoenta anno digo de incoenta e tre
anno pouco mai ou menos: E do Co lume di e nada.

E proguntaelo a elle Te temunba pello C:ontheudo no Auto
Sumario que torlo lhe foi lido e rleclaratlo pello dito Ministro
c1ise que sabe por ter visto, e encontratlo com a Canlera da
Villa ele 1J:0gy das Cruzes em anta Anna de u)1u-Cahy a
tempo que hia a encontrar e COIl1 a Gamem de São João
de El Rey do Rio elas Morte para regularem o Limite tle
huma e outra Capitania que com efl'eito emcomtrando e no
Porto chamado de Jaze Pires pello meyo do Rio elo me mo
SapuCahy elu uma pedra que e acha no meyo do Rio de
fronte do me mo Porto de Jozê Pire a entarão entre a dua
Camera que a mesma Pedra que alllda hoje e con erva no
IlIesmo Rio ficace servintlo de Barreira, e di iza de huma e
outra Capitania cujo facto su eeleu no Governo tio Excellen
tis imo Dom Luis Mascarenha Governador e Capitão Gene
ral desta Capitania enelo Comm3nrlante de hUlll TI'O o ele
Gente de Ordenança que teria athé duzento 11omen' Armado
o Guardamor Francisco Martin Lu toza pre entemente mora
dor no Destl'icto da villa de Curetiba: E quanto aos Lemite
desta Capitania de Sam Paulo com a de 1Ilina Gerai ao
tempo cio Governo cio Excellentissimo Franci co ela Cunha e
Menezes dise sabia pello ter ouvido a varias pesoas ser o
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Registro de Sam Matheus, as cabeseiras do Rio Pardo E pello
que pertence a Guarda ultimamente posta pello Governo ele
Minas Geraes na borda do Campo junto ao Caminho que
segue para o Registro de Sam M<1theus, e vezinhança do Rio
Jaguarymerim dise que sabe pella nlesma Rezão de o ter
ouvido á muitas e diferentes pesoas, alem de ser hum facto
publico, e notaria que a mesma Guarda ou Registro ultima
mente posto pella Governo de Minas Gerais está dentro dos
Lemites desta Capitania e muito no interior della o que sabe
pellas Rezoins que tem declarado, e que em tudo o mais se
refere a declaraçam que fes sobre esta materia perante o
Juis Ordinario, e officiais da Camem desta Villa; e mais não
elise E clsignou o seu juramento com o dito Ministro pello
achar conforme ao que depos E eu João da Costa e Sylva
Escrivão da Ouvidoria Geral e Correiçam o Escrevi.-Ignacio
Gomes Cw'cloxo.- Vello:. o e Gama.

Test.a 12.R
- Mathias ele Souza Murça morador do termo

desta Villa de Juncliahy homem Cazado e natural da Villa de
Goratinguetá que vive de suas Lavouras Testemunha jurada
aos Santos Evangelhos em um Livro clelles em que pos sua
mão direita e prometeu dizer verdade do que soubese, e pro
guntado lhe fase de idade de Sincoenta e Sinco annos pouco
mais ou menos E de costume dise nada.

E proguntado a elle Testemunha pello Contheudo no Auto
SlIlIlario que todo lhe foi lido, e declarado pelJo dito Minis
tru dise que sabe pello ter ouvido á pesoas antio'as alem
de ser publico, e notaria que os Lelllites desta Capitania com
a de Minas Gerais fora sempre o Rio Sapucahy, c que esta
fora a deviza conhecida por todos no tempo do Governu do
Excellentissimo Dom Luiz Mascarenhas que asim a conser
vou em todo o tempo de seu Governo não obstante todas as
pertençoins cio Governo de Minas Gemes o que eJle sempre
rezistio defelldendo os antigos Lemites desta Capitania per
tencendo a ella o Descnberto do Dezemboque e Jacuhy em
que elle Testemunha servia de Tabelião do publico judicial e
nottas quando por esta VilJa de Jundiahy foram post~s as
Justisas naquelle Arraial e no anno de nlil Settecentos Sesenta
e hum para sesenta e dous; o que não obstante no anuo de
mil settecentos sesenta e Sinco o Governador, e Capitam Ge
neral de Minas Gemes Luis Diogo Lobo da Silva se elllvestio
na pose do mesmo Arraial violentamente e com farsa Militar
praticando o mesmo com o Arraial de Cabo Verde, Sapucahy,
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e Ouro fino ao mesmo tempo que todos estes De cubertos
havião . ido feito por pesoa de ta Capitania de Sal1l Paulo:
E quanto ao Estado em que ficarão os sen~ Respectivos Le
mite com a de Minas Gerai na Borda do Campo junto ao
Caminho que vay para o Regi to de São Mathcus e vizinhança
do Rio Jaguarymerim di e elle Testemunha sabe peEo ter
ouvido dizer a varias pe oa alem de er publioo, e notaria
que a mesma Guarda está po ta muito no interior ele ta Ca
pitania e dentro dos Limites della o que sabe pella Rezoins
que tel1l dito, e que em tudo o mais se refere a declara
ção que fes sobre eBta materia perante o Juis Ordinario, e
officiai da Camera desta Villa de Jundiahy e mais não di e
e lido o seu te tem unho e a ignou com o dito l\Iini tro E
eu J(lão da Co ta e Silva Escrivão- dd Ouvidoria Geral e Cor
rei 'um o Escrevi.- Mathias de Sou'Xa jJI'Urça.- Veloxo e
Gama.

'l'est.a 13.a-Antonio Jorge de Godoy Capitam mar desta
Villa de l\1ogy das Cruze que vive de sua Lavoura Te te
I1\nnha jurada ao antas EvanO"elhos em um Livro delles em
rtue pos slla mão direita e prometeu dizer "\ erdade do que
soubesse e prog\lntado lhe fase de idaue de Settenta e Sinco
annos pouco mais ou menos E de costume dise nada.

E proguntado a elle Te temunha pello contheudo no Auto
Sumario que todo lhe foi lido, e declarado pello dito l\linis
tro di e que sabe não Ó Í)ello Conhecimento que tem deste
Pais, se nâo tão bem pello ter ouvido rlezer a pesoas antigas
que os Lemites desta Capitania COI1\ a de Minas Gerais fora
empre o Rio Sapncahy que vay de agoar ao Rio Grande

pertensendo-lhe tãobem o De cubrimento de Jacuhy Cabo
Verde, Santa Anna de Sapucaby e Ouro fino que todos farão
descubertos por pes.oa de ta Capit~nia de Sam Paulo crian
dose J ustisas no Arraial de Jacuhy, e pondo elhe Juizes 01'
dinarios por esta VilJa de Jundiahy o que não ob tante o
Governador de Minas Luis Diogo Lobo da ilva e meteu
de posse violentamente de todo este Arraiai e de cubrimen
tos uzurpando-os a esta Capitania de ão Panlo a qnem per
temcem; E quanto ao E. tado em que deixou o Lemiteb desta
Capitania o Excellen tissimo Francisco da Cunha e Menezes
tUse que sabe elJe Testemunha pelJo ter ouvido dizer, e er
publico que he o Registo de Sam l\Iatheus, e a Cabe eiras
do Rio Pardo por hum Lado, e por e ta parte de Sam João
de Athybaya o Registo de J aguary: E quanto a Guarda, ou
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Registo ultimamente posto na Vizinhança do Rio Jaguaryme
rim junto ao Caminho que segue para o Regi to de ão Mel
tbeus di~e elle Testemunha que sabe por er hum facto pu
blico, e constante que a mesma Guarda ou Registo e acha
dentro dos Lemites desta Capitania e muito no interior della
o que tudo sabe pellas Rezoins que tem exposto e que em
tudo o mais se refere a declaração que fe perante o Jui
Ordinario e officiais da Camera desta \Tilla de J undiahy e
mais não dise E lido o seu Testemunho ae a ignou com o
dito Ministro Eu João da Co ta e Sylva Escrivão da OuvHlo
ria Geral e Correiçam o Escrevi.-Ântonio Jorge ele GoelO!!.
- Veloxo e Gama.

Test.a 14.G-Semiam Tavares da Silva morador no termo
desta Villa homem Cazado, e natural da Villa de Goratim
guetá desta Comarca que vive de suas Lavouras Testemunha
jurada aos Santos Evangelhos em hum Livro delJes em que
pos sua mão direita e prometeu dizer verdade do que sou
bese e proguntado lhe fase de idade de Sesenta e seis anno
pouco mais ou menos de costume di::;e nada.

E proguntado a eUe Testemunha pelo Contheudo no Auto
Sumario que todo lhe foi lido, e declarado pello dito Minis
tro dise que sabe por ter asistido muitos annos no Ouro
fino, e ter estado no Arraial de Santa Anna de Sapucaby que
a diviza desta Capitania de Sam Paulo com a de Minas Ge
rae fora sempre o Rio Sapucahy que desagoa no Rio Grande
e que esta mesma divizam sustentara sempre em todo o
tempo do seu Governo o Excellentissimo Dum Luis Ma ca
renhas por meyo de hU1I1 Dl~ tacame!lto de quatrocentas pe
soas da Ordenança CUll1ll1andado pello GuanlanlOr Franci co
Martuls Lustoza. e que Ó depois da Retirada do me mo Ex
cellentissimo Dom Luis Mascarenh;ls para a Corte hé que o
de Minas Gerais se interduzirão na pose dalluelle Descuber
tos feitos por pesoas ilaquella digo desta Capitania de Sam
Paulo.

E quanto ao E tado em que se acha vão os Lemites desta
Capitania ao tempo que a deixou o ultimo Governador, e Ca
pitão General Francisco da Cunha e Menezes diBe que sabe
por ser hum facto publico e notorio serem as Cabeseiras tio
Rio Pardo e o Registo de Sam lVIatheus a deviza de humo, e
outra Capitania ao tempo que deixou este Governo o Excel
lentissimo Francisco da Cunha, e Menezes.
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E quanto a Guarda ultimamente posta pello Governo de
Minas Gerais no Caminho que segne para o Registo de Sam
Matheus em a beira do ampo e vezinhança do Rio Jaguary
11Ierilll di. e que sabe tãobelJl por ser publico e notaria que
a mesma Guarda ou Regi to se acha dentro dos Lemite.
desta Capitania de Sam Paulo. e muito no interiar della o
que abe peIla Rezão que tem declarado, e que em tudo o
mais se refere a declaração que soure e ta me ma materia
fe na prezença do Juis Ordinario e Officiaes da Camera desta
Villa de J LI ndiahy e mais não dise E lielo () seu Te tem un ho
pello achar conforme ao que tinha depo to se a ignou com
o dito 1\1inistro E eu João da Costa e ylva EscJ'ivão da Ou
vidaria Geral e Correiçam o Escrevi.--Simeào Tavares da

i!c((.- Vclo.:.o e Gama.

Termo de declaração que fazem a pe oa auaL-":o de
clarada sobre os LenIites desta Oapitania ele S. Paulo com a
de Minas geraes.

Aos oito dias do mes de Mayo de mil e etecentos e
oitenta e nove annos ne ta Villa de . Jose de Mogi-Merim
Comarca da Cidade ele S. Paulo em Caza de morada do J uis
Pre idente ela Cam era :MeJchior Pereira ele Campos onde se
jnntaram os Vereadores abaixo a icrnado e o Procurador Jose
Alvares de Oliveira sendo ali todo j untos em acto ele Ve
reança mandarão vir perante si em virtude de Portaria do
IIlu tri simo e Excelenti simo enhor General de ta Capitania
Bernardo Jae de Lorena, e ordem lia Dezembargador Ouvi
dor da Comarca Miguel Marcelino Velozo e Gama ao Sar
gento moI' Manoel Rodrigues de Araujo BeIlem. o Capitão An
dre Correa ele Lacerda, o Alfere Jo e Marque do Valle, o
Tenente Francisco Xavier Bezerra, DomiDgo~ Antunes de
Souza, Thimotheo Rodrigues 1\1ontemor, Antonio de Siqueira
Pontes, e Geraldo Pires, ao quaes por serem pe soas anti
gas, e que tinhão melhor conhecimento dos Leluite de huma
e outra Capitania lhes deferia o juramento do antas Evan
gelhos, e lhes fes as perguntas seguintes na forma da mesma
ordem.

1.0 Quaes farão sempre o antigos Lemites de ta Ca
pitania de S. Paulo?
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2.0 E estado em que elle ficarão ao tempo que deixou
e. te governo o IlIu tri imo e Excellentissimo Francisco da
Cunha e Menezes?

~.o A di tancia que ha dos antigo Limites te ao Lu
gar elll que prezentelllente se acha o registo de S. Matheu '!

4.° A distancia que ba para o interior de ta Capitania
desde o mencionado registo te ao que se pos ba poucos tem
pos pelo Governo de linas Geraes?

Ao que uniformemente responderam quanto a primeira
Parte que no tempo do governo do Excellentissimo Dom Lui
Mascarenhas fora a diviza desta Capitania com a de Mina
Geraes o Rio Sapucahy, que tem o seu nascimento na Sel'J'a
da Mantiqueil'a. te conte tal' com o Rio Grande onde fa
barra, algumas Legoas asillla elo de cuberto do Dezemboque;
ficando asim pertencendo a esta Capitania tudo quanto di ta
te a estrada lle Goyazes: e comprehendendo- e dentro da
mesma diviza, pertencente a esta Gapitania, os Arrayae ou
freguezias de Santa Anna ele apucaby, Ouro fino, COlllando
hucaya, Cabo Verde, Jacuhy, e Caconele, onde se acha o Re
gisto de São Matheus.

Esta divizão pelo Rio Sapucahy conservou sempre illeza
o sobreclito Governador e Capitão General Dom Luis Ma ca
renhas, por meyo de 11l1llla guarda que pôs de duzento. e
tantos homens das Companhias da Ordenança, sendo della Co
Illandante o guarda moI' Regente Francisco Martin Lu toza,
que defendeu fortemente a obrerlita divizão, e Limite, de ta
Capitania por Ordem do referido Governador e Oapitüo Ge
neral Dom Lui Mascarenha: e de tal orte que vindo bUlIl
Procurador da Camara da Villa ele S. João eI'EIR y com o
dezignio de fazer retirar ao dito GOIlI.andante Lu toza por
mandado do General UOlUes Freire de Andrade, não só o não
consentio o meSlllO Excelentissimo Genel fIl Dom Luis Masca
renha Governador e Capitão General desta apitania, de
lJrezando ao dito Procurador; e as propostas ljUa pessoal
lIIente lhe fe . como tambem por e ~e meslllo motivo mandou
reforçar aquella guarda, que e con ervou sempre durante o
tempo de seu o'ove1'110 lIesta Ca pitania.

Porem depoi da sna retirada para a Corte o me mo
General Gomes Freire de Andrade nHllldou ao Daselllbarga
dor Tllomas Rubim de Barro Bal'J'eto a tratar COIU aqllelle
Lustoza a fim de que larO'a 'se e uspendes e a sua guarda;
o que comseguio com grande dificuldaue, e Illuito apezar do
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mesmo ComanClante. por se achar esta Capitania então su
rreita ao 1I1eS!1I0 Governo de Gome. Freire de Andrade. que
IIclla ucedeo por auzellcia cio Excelenti . imo Dom Lui l\Ias
carenhas e que te aquelle tempo a havia governado.

Re~ponderão mais que o sobredito Arrayaes a ima re
ferido pertencião todo a e. ta Capitania de :'ão Paulo como
.ia fica jJonderudo. POre11l que no allno de 1765 gOl'crnando
Mina. Gerae Lui Diogo Lollo da Silva, rompera a,; antigas
barreira desta Capitania: e por não achar rezi tencia alguma
se investira na ro. e elo Arrayal do Jacuhy; ficando O' mes
mos Juize Orelinario postos por e ta Capitania, excrcitando
o. eu, emprego elebaixo da juri dição daquelle GOl'emo: o
que irrualmente praticou COIlI os outros Arrayae a ima ele
claraelo : ao mesmo tempo que todos aquelle descuhertos se
havião feito por moradore desta Capitania de S. Paulo, e por
ella havião sido repartidos; pertencendo sempre quanto ao
E piritual ao Bispado Cle S. Paulo, como ainda se con ervão
te ao tempo prezente.

Declarou mais o Sargento mar 1\lanoe1 Rodrigues de
Araujo Bellem, que por mandado do DI'. Ouvidor João de
Souza Filgueiras que ervio negta Comarca fora como uper
intendente tomar po e do referido J acuhy, anue fizera to
do os actos posse orios, cnjo processo e autos entregara ao
me l1l o Ministro.

uanto a e rr l1nela parte re ponderão uniformemente que
o estado em que achou e ta Capitania o Exce1euti imo Dom
Luis Antonio de SOllza, quando tomou ]lo e della. fora ja
com as uznrpaçõens que pouco ante da sua chegada a esta
Capitania e lhe tinha feito elo obreditos Arrayae pelo go
verno de :J\ilinas Gerae : e a im se con ervou durante o
tempo de seu Suce 01' Martim Lope Lobo de aldanha' e
desta mesma Sorte a deixou o Excelenti simo Governador e
Capitão General Francisco da Cunha e 1\leneze, servindo de
divisas entre a duas Capitania o Regi tI'O de S. "Matheu , e
hum Ribeirão chamaelo-Capivari-que faz barra no Rio
Pardo: e em huma Re tinga de matto que segue e acompanha
o mesmo Capivari fizerão o das Gerae huma tranqueira afim
de que não houve e COl1lmunicação com O moradorc de,ta
Capitania de S. Paulo; ficando a illl f(lita por elle aquclla
nova c1ivizão sem COI) entimento ou approYação alrruma do
Governador e Capitão General de ta Capitania de . Paulo.

Quanto a terceira parte responderão uniformemente que
do Registro de S. Matheus em Linha recta ao Rio Sapucaby,
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acima declarado poderão haver des Legoas de distancia poueo
mais ou menos.

Quanto a ultima parte responderão com a mesma unifor
midade que do sobretlito Registro de S. Matheus ao novo
destacamento, que ha poucos tempos se pos pelo governo de
Minas creraes, na beira do Campo de Jaguarimerim junto ao
Caminho que vai para o Registro de S.•1:atheus, e muito no
interior desta Capitania haverão eles ou eloze Legoas de dis
tancia, que j un tas corn as elés Legoas que 11a de distancia
desde o Rio i::lapucahy (antigo Limite desta Capitania) te ao
Registro de S. Matheus fazem o total de vinte e duas Legoas
pelo meno', uzurpada ao Governo de ta Capitania pelo de
Mina Geraes: e de como assim o disserão mandou o dito
Juiz Presidente fazer e te termo em que os sobreditos assig
narào, e eu José de Araujo Ferreira Escrivão dfl Camera que
o sobscrevi; e a inei.-1I1elckioT Pereira de Campos.- Manoel
B1leno Bctrboxa. -lvI1:guet nias de Freilas.--Jo é Alves de
Olireira.-l1fanoel Rodrigues de Amujo Bellem.-Antonio de
Siqueim Ponte .-Gimldo Pires de Ara1(jo.-André CorJ'{!a c:e
Lacerda.-Francisco ~Y.avier Bexerra.-José IIenriques do
Valle.-DolIl?·ngo· Antunes de Yoltxa.-Tlzimolhio Rodrigues
.1110ntellox.

Termo de declaração, que fazem as }le' oas auaixo decla-
radas sobre os liulÍtes desta Capitania de Paulo com a de
Minas geraes.

Aos elezoito dias do mes de Mayo ele mil e sete centos,
e oitenta e nove annos nesta Villa de Nossa senhora do
De terro ele Juncliahi Comarca ela Cidade de Sam Paulo em
cazas de morada do Juiz Orelinario, e Prezidente da Caulara
Miguel Alvares dos anto, onde . e juntarão os Vereadores
abaixo a icrnado, e o ProcuTador Antonio Rodrigues de Si
queira e endo ahi todos juntos em acto de Vereança man
darão vir perante si em virtude da Portaria do Illustrissimo
e Excellentissimo Senhor Governador, e Capitão General de ta
Capitania Bernardo José de Lorena, e orelem do Dezembar
gador, Ouvidor ela Comarca Miguel Marcelino Velozo e Gama'
ao Capitão móI' Aütonio Jorge de Godoi. o SarO'ento mór
João Rodrigues da Cunha, o Capitão Raimundo Alvare dos
Santos Prado o Capitão Franci co Correia de Lacerda, o Te-
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nente Ignacio Gomes Cardozo. Matbias de Souza Iurça,
Bento de Tole(lo Piza Rendon, e Sinlião Tavares da ilva; aos
quais por serem Pe oa antiga, e que tin!lão melhor l:onhe
cimento rios Lemite de huma, e outra Capitania lhe. detirio
o juralllento dOB Santos Evangelhos, e lhes fes a perguntas
seguintes na forma da mesma Ordenl.

1.0 Quais forão sempre os antigos Lemites de:ta Capi
tania de Sam Paulo'!

2.0 O estado em que elles ficarão ao tempu. em que
deixou este Governo o IlIu trissimo, e Excellenti imo Fran
ci co da Cunha e Menezes?

3. 0 A distancia que há dos antigos Lemites thé o luO'ar
em que lresentemente se acha o Regi tI'O ele São l\Iatheu !

4.0 A distancia, que há para o interior desta Capita
nia .de. de o mencionarlo Regi tI'O thé ao que se pos fi pouco
tempos pelo Governo de Minas geraes?

Ao que uniformemente responderão, quanto ao primeiro,
que no tempo, em que governou e ta Capitania de São Paulu
o Illustrissimo, e ExceJlenti simo Dom Luiz Mascarenhas, Go
vernador Capitam General, enlpre fora a divisa des a Capi
tania com a de Minas geraes pelo Rio Sapucahy, cujo tinha a
sua origem na Serra de Amantiqueira o qual Rio Sapucahy,
depois de tomar em si varias vertentes se fas bastantemente
Largo, e vai fazer barra no Rio grande, ficando esta assima
do descoberto do de embnque alO'umas legllas distante, cujo
foi feito por esta Capitania por cujo motivo não só ficou este
a esta dita Capitania pertencendo, senão tão bem todos os
mais Arrayaes, que se achão na dita divisão thé a estrada,
qne desta Capitania segue para a de Goyas, dos quaes seus
nomes ão os seguintes: 'anta Anna de apocahy Ouro fino,
Comandocaya, Cabo verde, Jacuhy e Caconda, por serem
torlos estes, descobertos e manifestos por pe oas desta Ca
pitani:J., e por ella repartidos, por assim de direito pertenc 1'.

Que sempre se conservou illeza e ta divi ão pelo Ril)
Sapocahy emquanto durou o governo do Excellentis imo Dom
Luiz Mascaren has, Governador e Capitão General desta Ca
pitania, o qual por ter conhecimento e ver a justa Razão, c
direito, que a esta Capitania pertencla, tanto por er esta
mais antiO'a que aquella Capitania das gerai' como porque
ficava esta ditta Capitania totalmente limitada, e extorquida,
não sendo a clitta rlivi. ão pela dita Serra de Amanfiqueira, e
Rio Sapucahy; por estas causas assima expressadas .mandou
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ao Guanla m6r Regente Fraucisco Martins Lustoza, que ai.nda
hoje existe para as jJartes ele Curitiba, com duzentas e tantas
armas para que no barranco elo Rio Sapocahy fortemente de
fende sem os lemites desta Capitania obviando desta sorte
qualquer procedimento ou uzurpação de Limites, que quizesem
fazer os de Minas geraes, cuja guarda não s6 se con ervou
sempre elll seu vigor, senão tambem !lOS consta, que por
ordem cio mesmo IIlustrissimo. e Excellentissimo General Dom
Luiz Mascarenhas marchara, ou fora a Camara da Villa de
Mogi das Cruzes a encontrar-se com a elo Rio das Mortes no
dito Rio Sapocahy, e no 1101tO de Joze Pires Monteiro, que
se acha tres lecroas distante elo .á.rrayal de Santa Anna, e
huma assima do porto geral e ajuntarão de parte a parte em
o meyo do dito Rio Sapocahy, onde se acha huma pedra
grande, e ahi se fizera a dita divizão, ficando o dito Rio Sa
pocahy, servindo de diviza para huma, e outra Capitania de
São Paulo, e das Gerais. O que tudo melhor a de Constar
dos documento, que se acharem na Camara da dita Villa de
Mogi das Cruzes; cazo não entregassem ao dito Excellentis
simo General D. Luis Masearenhas.

Como se acabasse o Governo do dito Excellentissimo
General D. Llliz Mascarenhas, e retirasse para a Corte, ficando
então governando o General Gomes Freire de Andrade não
s6 a CaIJítan ia do Rio de Janeiro, senão tam bem a das Gerais,
e a de São Paulo, por ser a(1Yersario a esta mandou ao De
zembarrrador Thomaz Rubim para que este fizesse a elivi ão
na forma por este General determinada; o que assim se pra
ticou ·como lhes pareceu: tudo afim de que esta Capitania
ficas e limitada e prejudicada contra todo o direito, e diviza
já determinada por aquelle Excellentis inlo General desta Ca
pitania D. Luiz Mascarenhas.

Re ponelerão mai., que no anno de mil sette centos, e
etenta, e cinco viera Luiz Diogo Lobo da Silva, General de

Mina gerae e rompendo os antigos Lemites, e divizão desta
Cal itania a illla já expressada, se introduzira, por não achar
Rezistencia al 'Y l\m3 na po e do AlTayal de Jacuhy, onde e
achavão 3 Ju tiças postas por esta Capitania, ficando as mes
mas, e Illais Padrões livros, e onlenações, que desta Villa
forão, servindo para a Capitania das Gentes, e o mesmo pra
ticou com o Arrayaes de Cabo verde. Ouro fino Comandáo
caya e anta Anna, que todo pertencião a esta Capitania,
como já tão bem ponderado fica: pertencendo sempre em-
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quanto ao Espiritual ao Bispatlo, desta Capitania, como ainda
se conservão thé o prezente temJlo.

Quanto ao segundo uniformemente responderão. qpe
pouco tempo ante. da chegada do Excellentissimo D. Luiz
Antonio de Houza tinha o Governo das gerais uzurpado todos
aquelle Arrayae, pertencente a esta Capitania. eutre o
quais se descobrira o descoberto de Caconrle. onde c acha
duas legoas mais ao diante o Registro de São Matheus
pertencente a este Governo de ão Paulo cujo erve de divisa
na chamada divi ão que aquelle Governo das geraes fizera,
SCIll nue o de São Paulo fOf;o e ouvido. e de ta Illesllla sorte
achou'o Excellentis. imo General Martim Lopes Lobo de Salda
nha, e a rleixou o IIIu tri sil1lo e Excellentissimo General
Francisco da Cunha e Menezefõ.

Ao terceiro tambem uniformcmente responderam. que
dés legoas poderão haver pouco mais, ou mcnos do Registro
de São Matheus cm linha recta athé o Rio Sapucaby.

Ao quarto com uniformidnde responderão mais, que do
predito Registro de São Matheus athé o novo Registro, que a
poucos tempos pos o Governo de Minas geraes na borda do
Campo, ou do mato, que fica para Lá do Rio Jagua.ri mirim,
cujo fica ll1uito dentro do interior desta Gapitania, e da di
viza por aquelles das Geraes feita sem concessão do Governo
desta Capitania poderão haver des, ou doze legoas de distan
cia, cuja legoas de am bas as distancias fazem o total de
vinte, e dua mais, ou menos atbé o Rio Sapocahy, antigo
lemite desta Capitania, e de corno a sim o disserão, mandou
o dito Juiz Prezidente lavrar e te termo, em que juntamente
se assignarão os Vereadores, e os assi1l1a nomeados, e Eu
Matheus ele Lima e Vasconcello' Escrivão da Camara que o
Subscrevy.-Jligllel Alces dos anto .-Jose Lllú de Qua
clros.- .Jr[rlltoet Iloclrig/lc.· Pmtcaclo. - Lonrenço da itra
Gnecles.-Antonio ROllrig7le' de SOllxa.-.Antonio Jorge de
GoclolJ.-João Roclriguefi da Canha.-RaYl/mndo Aleares do
Santos Praclo.-F1'([l/cisco CO?,JWt de Lacercla.-I,qlwrio OOl/leS
Cardoxo.-},Iathia. de 'Oll%a MlIr(·a.-BeIlto de 'l'oUedo Pixa
Rendoll.-Simão Tavares da 'ylut.



- 402-

Aos vinte e. seis dias do mes de Mayo de mil e S"ette
Centos e oitenta e nove annos nesta Villa de São João de
Athibaya da Comarca da Cidade de Sam Pliulo em Cazas de
Apozentadoria do Dezem bargador Miguel Marcellino Vellozo e
Gama ouvidor Geral e Corregedor desta mesma Comarca onde
eu Escrivão ao diente nomeado fui vindo para serem inqueri
das as Testemunhas deste Sumario as quais elle dito l\Iinistro
mandou vir a sua prezença que sendo por elle inqueridas e
proguntadas forão por mim Escrivão escritos seus nomes
e Cognomes moradorias naturalidade" Estados dotes e Costu
mes que tudo E o que ao diente se segue de que para asim
constar fis este termo de asentada E eu João da Costa e
Sylva Escrivão da Ouvidoria Geral e Correiçam o Escrevi.

Test.a 1. a-Angelo Bauptista morador do termo desta
Villa de S. João de Athybaya homem cazado] e natural da
Villa de Pindamunhangaba desta Capitania que vive de suas
Lavouras Testemunha jurada aos Santos Evangelhos em um
livro rlelles em que pos sua mam direita, e prometeo dizer
verdade do que soubese e proguntado lhe fose de idade Set
tenta e quatro annos pouco mais ou menos E de Costume
disse nada.

Perguntado a elle Testemunha pello Contheudo no Auto
Sumario que tudo lhe foi lido e declarado pelo dito Ministro
dise que sabe por ter ouvido a Remualdo de Toledo já fale
cido, e naquelle tempo Procurador do Povo, e da Gente de
Sam Paulo na ocazião em que o Ouvidor do Rio das Mortes
Thomas Rubim de Barros Barreto viera ao Rio Sapucahy
sobre duvidas que tinhão occorrido entre Lemites de huma e
outra Capitania que os antigos Lemites da de São Paulo com
a de Minas Geraes fora o Rio Grande e que recuando para
esta parte de Sam Paulo viera a ser a sua segunda deviza
o Rio Sapucahy donde o mesmo Remualdo de Tolledo se
achava com Cento e tanto homens de Guarnição defendendo
aquella diviza afim de que os de Minas não entrasem para
dentr(J da Capitania de São Paulo e nesa mesma ocasião es
tando elle Testemunha prezente hé que ouvio ler ao mesmo
Remualdo de Tolledo o memorial ou apontamento dos antigos
Lemites desta Oapitania de Sam Paulo] o que não obstante
lhe foi declarado pello Illesmo Ministro da parte do Excellen
tissimo Gomes Fereire de Andrade vindo tomar posse daquel
Jas terra Minerais, e que todo aquelJe que se opuzesse a
mesma posse seria tratado como infiel a Coroa, e perturbador
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da Pas, e sucego publico, e dezohediente ao mesmo Gover
nador e Capitão General Gomes Freire de Andrade que então
governava as tres Cal itania do Rio de Janeiro Minas Ge
raes, e esta de São Paulo; e entrando elle Testemunha com
huma Bandeira para a parte de Sapur.ah)' Merim não soube
o que mais se pasou depois disso so sim sabe que se pos
o Registo por parte de Minas Geraes no Rio Mandú donde
o pasarão para o Rio Jaguary pouco distante desta VíIla de
São João de Atbybaya onde prezentelllente se acha: E sendo
l1l'eguntado sobre o Estado em que se achavão os Lemites
desta Capitania ao tempo que deixou o Governo o Excellen
tissimo Francisco da Cunha e Menezes declarou se achavão
da mesma forma em que elle os tinha deixado; e que quanto
ao mesmo Registo de Jaguary posto pello Governo de Minas
Geraes se achava dentro dos Lemites desta Capitania eguJldo
as suas antigas devizõins, e que el1l tudo o mais se repor
tava ao que já tinha declarado sobre esta materia no tenlJo
que assignou perante o Juis ordinario e mais offlciais ela Ca
mara tiesta Villa de São João de Athybaya e mais não r1ise
E lido seu Juramento se as ignou com o dito Mini tI'O E eu
João da Costa e Sylva Escrivão da Ouvidoria Geral e Cor
reição o Escrevi.-An.qelo Batista.- Veloxo e Gama.

Test.a 2.a-José Teixeira das Neves morador do termo
desta villa homem cazado e natural da villa de São João de
El Rey Comarca do Rio da~ Mortes que vive de sua Lavoura
Testemunha jurada aos Santos Evangelhos em hum Livro
clelles em que pos sua mão direita e prometeu dizer vel'llade
elo que Houbesse e proguntado lhe fosse e de idade de Sin
coenta e oito annos pouco l1Iais ou menos E de Costume dise
nada.

Proguntaclo a elle Testemunha pello contheudo elo Auto
Sumario que todo lhe foi lido, e declarado pello dito Minis
tro disse que sabe por ter ouvido a pesoas antigas que os
Lemites desta Capitania de São Paulo com a de Minas Ge
rais fora sempre o Rio Sapurahy até o tempo elll que o
Doutor ouvidor elo Rio das Morte Thol1las Rubino de Barros
Barreto por ordelll cio Excellenti imo Gomes Freire de An
drade Governador e Capitão General que antão hera do Rio
de Janeiro, e rv.una Gerais, e de ,am Paulo viera tomar
posse amiasandoao que defendião o p:lItido de ta Capitania
de São Paulo, e entre elles ao Guardamor Regente Francisco
Martins Lustoza que por ordem do IJIustrissimo, e Excellen-
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tissimo Dom Luis Mascarenhas havia sido mandado com
cento, e tantos homens a guarnecer aquelle Rio, e defender
os Lemites desta Capitania de Sam Paulo afim de que os de
Minas Gerais não entracem para ella o que não obstante por
ser mayor o partido da Gente Armada que veyo de Minas
Gerais tomarão pose violentamente de todas aquellas terras
Minerais retirando-se o mesmo Francisco Martins Lustoza
afim de que o não perdesem, e lhe formacem alguma culpa
por estar esta Capitania de Sam Pa ulo então governada pello
mesmo Excellentissimo Gomes Freire de Andrade por ordem
do qual se tomava posse de todas aquellas terras Minerais
ficando huma Guarda posta por Minas no mesmo Rio Sapu
caby depois do que passados alguns tempos, e annos se pos
o Registo no Peio Mandú donde o ]Jasarão para oRio Jaguary
pouco distante desta Villa de Sam João de Athybaia pondo
na mesma ocazião outro Registo no Ouro Fino, e pasado
tempos puzerão Guarda no Campo de Simão de Tolledo pa
sando o Registo de Ouro Fino para o pé da freguezia de Ja
guary termo desta Villa de São João de Athybaya donde foi
mandado retirar peJlo não consentir naquelle Lagar o Gover
nador e Capitão General Martim Lopes Lobo de Saldanha:
E sendo proguntado sobre o estado em que se achavão os
Lemites desta Capitania ao tempo em que a deixou o ultimo
Governador e Capitão General Francisco da Cunha e Mene
zes dise se achavão no mesmo Estado em que elle os tinha
deixado' e que quanto ao Registo posto por parte de Minas
Geraes em o Rio Jaguary pouco distante desta Villa dise elle
Testem unha se achava dentro dos Lemites desta Capitania de
São Paulo segundo as suas antigas e verdadeiras devizõeins
e que em tudo o mais se reportava ao termo de declaração
que sobre esta materia havia feito, e asignado na prezença
do J uis ordinario, e officiaes da Camara desta Villa e mais
não dise E lido o juramento se assignou com o dito Ministro
E eu João da Costa e Sylva Escrivão da Ouvidoria Geral e
Correiçam o Escrevi.-Joxé 'Teyxcim elas Neves.- Veloxo e
Gama..

Test. a B.a-Miguel <Jarlos de Azevedo morador do termo
desta Villa homem Cazado e natural da cidade de Braga fre
guezia de Palmeira do Bico que vive de suas Lavouras Tes
temunha jurada aos Santos Evangelhos em hum Livro deJles
em que pos sua mão direita e prometen dizer verdade do
que soubese e proguntado lhe fosse de idade de Settenta e
cinco annos pouco mais ou menos E de Costume dise nada.
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E proguntado a clle Testemunha pello Oon theudo no
Auto Sumario que todo lhe foi lido e declarado pello dito
Ministro dise que sabia não só pello ter ouvido a pe .oa.
antigas mas ainda de propria ... iencia e Conhecimento do ter
reno, que os antigos Lemites desta Oapitania de am Paulo
com a de Minas Gemes fora o Rio Grande que vai das
Agoas do Paraguay, e que endo mandado pelio Governador
de~ta Oapitania de Ham Paulo Dom Lui Ia carenha o a
pitão Bartholomeu Conea Bueno a tOlllar po e da Oampanha
do Rio Verde antam pertencente a e ta Oapitania de ão
Paulo aonde havia sielo bem recehido fora ourigado a sahir
no perfixo termo ele dua. hora sCIHlo-lhe asim intimado
pello ouviclor do Rio das Mortes por ordem do Governador,
e Oapitão General Gomes Freire de Andrade que antào go
verna Minas Gerais cujas duvillas <.lerão motivo a que se
fizese a segun<.la devizão desta Oapitania com a de :l\Jinas
Gerais pello Río Sapucahy senllo prezente a Camera da Villa
de Mogy das Oruzes desta Oapitania de São Paulo, e por parte
dos Gerais o ouvidor Thomas Rubin, de Barros Barreto con
cordarão huns e outros em que hum grande penedo que se acha
110 meyo do Rio Sapucahy ficaria servin<.lo de diviza as duas
Oapitanias o que a im se conservou no Governo do Excellen
tissimo Dom Luis Mascarenhas Governador e Oapitão General
<.lesta Oapitania de Sam Paulo e só depoi::; da sua retirada,
hê que vio!entanJente se envestirão na po e de todas aquellas
terras 'Mineraes não ob tante a clefeza do Guardamor Regente
Francisco Martins Lustoza que no tenJpo do lue'mo Excellen
ti. simo Dom Luis Mascarenhas havia sido mandado com mais
cle duzentos homens a defender aquella deviza e Lemites desta
Oapitania cuja defeza deixou o mesmo Franci co Martins Lus
tosa por temer que o não prende em ficando em apucahy
uma Guarda por parte de iIlina Geme J e pasado anno pu
zerão o Registo no Rio Mandú donde o mudarão ultimamente
para o Rio Jagnary em o districto de ta Villa de Sam João
de Athybaya. e pondo-se ao mesmo tempo outro Reaisto no
Ouro fino o pasarão depoi de algum tempo [Jara a mesma fre
guezia cle J aauary no termo. e districto de ta Villa de São
João de Athybaya, tendo-se antecedentemente po to l1uma
Guarda nos Oampos do Simão de Tolledo donde fora man
dado retirar, e igualmente o Re isto po to na freguezia de
J aguary por parte de Minas Gerae peHo não con entir o Go
vernador e Oapitão General de ta Oapitania l\1artim Lopes
Lobo de Saldanha. E sendo proguntado a elIa Testemunha
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sobre o Estado em que deixou os Lemites desta Capitania o
seu ultimo Governador e Capitam General Francisco ela Cu
nha, e Menezes; disse tinhão ficado no mesmo Estado em que
actualmente se conservão, e que quanto ao Registo posto por
Minas Genles no Rio Jaguary em o Districto desta ViIla de
São João de Atybaya hé sem que tão alguma que se acha
(lentro dos Lemites desta Capitania o que sabe pella, Ra
zoins que tem declarado, e que em tudo mais se refere ao
mesmo termo de declaração por elle feito e asignado perante
o J uis ordinario e officiais da Camera desta villa e mais não
dise E lido o seu Testemunho se asiO'nou com o dito Minis
tro E eu João da Costa e Sylva Escrivam da Ouvidoria Ge
rai e Correição o Escrivi.-Jl1ig1tel Cm'las ele Axeveda.- 17e
laxo e Gama.

Test.a 4.a -Amaro Leite de Moraes morador do termo
desta villa homem cazado e natural da villa Pittangui Co
marca das Minas do Sabará que vive de suas Lavouras Tes
temunha jurada aos Santos Evangelhos em hum Livro delles
em que pos sua mão <1ireita e prometeu dizer verdade do que
soubece e proguntado lhe fase de idade de trinta e oito annos
pouco muis ou menos E de costume dise nada.

Proguntado a elle Testemunha pello contheudo no Auto
Sumario que tudo lhe foi lido e declarado pello dito Minis
tro di e que sabe por ouvir dizer a pesoas antigas que os
Lemite . e deviza desta Capitania de São Paulo com a de
Minas Gerais fora o Rio Grande e que sucitalldo-se sobre
esta materia algumas duvidas se fezem segunda devizão
pello Rio Sapucahy com ervaudo-se asim em todo tempo do
Governo do I1iustrisimo Excellentissimo Dom Luis de Masca
renha e por sua ausencia governando esta Capitania Gomes
Freire de Andrade Governador, e Capitão General do Rio de
Janeiro, e Minas Geraes mandara por ordem sua tomar pose
de todas aquellas terras Minerais pondo um Guarda no Rio
Sapucahy e depois de pasado alguns annos se puzera Regis
to no Itio Mandú donde o mudarão }Jara Rio Jaguary em o
termo e fle tricto desta Villa de São João <1e Athybaya e ao
mesmo tempo estabelecendo-se o Registo de Ouro fino vierão
opor huma Guarda pasados annos em os Canlpos de Simão
de Tolledo mudando o Registo do mesmo ouro fino para a
freguezia de Jaguary termo desta VilIa de São João de Athy
baya donde o mudarão pello não consentir naquelle Lugar o
Governador e Capitão General desta Capitania Martim Lopes
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Lobo de Saldanha que o fes retirar demulhindo-Ihe a caza
do mesmo Registo: E sendo proguntado elle Testemunha
sobre o Estado em que se achavão o Lemite de ta Capi
tania ao tempo do seu ultimo General Frandsco da Cunha c
Menezes dise se achavão no mesmo E tado em qne os tinha
deixado o sobredito Governador e Capitão General Franci. co
Menezes; e quanto ao Registo de Jaguary }la. to pelo Govel'llo
de Minas Gerais em o Destricto desta Villa de São João de
Athybaya elise elle Testemunha que he em duvida algU1l1a
que o mesmo Registo se acha dentro do Lemites de ta' Ca
pitania ele Sam Pa.ulo segundo a . ua an tiga, e verdadeira
devizão, e que em tudo o mais se refere a declaração que
fes sobre esta materia na pre ença (lo Juis ordinario. e offe
ciáis da Camera desta Villa e mais não dise E lido o eu
Testem unho pello achar comforme se asignou com o dito Mi
nistro E eu João da Costa e Sylva Escrivão da Ouvidol'ia
Geral e Correiçarn o Escrevi.-Á1Ita?'o Leite ele JJ1omes- Yel
loxo e Gama.

Termo de declaração que fazem as pessoas abaixo decla
radas sobre os Lemites desta Capitania de S. Paulo com .(t

de Minas Geraes por esta parte do Rio Atibaya. e Caminho
que segue para eUas:

Aos vinte e sinco dias do mes de Mayo de mil e Sete
centos e oitenta e nove annos nesta 'Villa de São João ele
Atibaya Comarca de São Paulo, em as Cazas da Camera onde
farão vindos o Juis presidente, \ ereadores abaixo asignados
e o Procurador sendo ahí todos juntos em acto de 'Vereança
mandarão vir perante si em Virtude ua Portaria do Illnstris
simo e Excellentissimo Senhor General desta Capltania Ber
nardo Jozé ele Lorena, e ordem do Dezembargador Ouvidor
Geral da Comarca Miguel Marcelino Vellozo e Gama a An O'e
lo Baptista, J ozé Teixeira das eves, Miguel Carla de Azevedo,
e Amaro Leite ue Moraes aos quaes por serem pessoas anti
gas e que tem bom Conhecimento dos Lemites de huma e
outra Capitania lhes deferia o juramento dos Santos Evan
gelhos e lhes fes as perguntas seguintes na forma da mesma
ordem que lhes fói lida pelo Escrivão da Camera.

Primo: quaes farão sempre os antilYos Limites desta
Capitania de São Paulo, e as. usurpações que em diferentes
tempos se lhe tem feito pelo Governo de Minas Geraes?
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Secundo: o estado em que eUes ficarão ao tempo que
deixou esta Capitania o seu ultimo Governador e Capitão Ge
neral Francisco da Cunha e Menezes?

Tercio: finalmente a distancia que ha dos antigos Li
mites desta Capitani::t. de S. Paulo até ao Lugar em que pre
zentemente se acha o Rezisto de Juguary posto pelo gover
no de Minas Geraes'?

Ao que respondeu Angelo Baptista quanto ao primeiro
quezito, que os antigos Lilllites desta Capitania com a de Mi
nas Geraes fora o Rio grande que vai dezaguar no Paraguay,
e que se passava indo de 8ão Paulo para Mina geraes pela
estrada antiga que então se costumava seguir pela Villa de
Guaratinguetá atravesalldo-se a Serra da Mantiqueira.

Que a seguncla devizão fora o morro nas Vezinhança:;
cio Anayal ela Campanha do Rio Verde e Freguezia de Bae
pendi: e que a terceira devizão fora a Serra da Mantiquira
adiante da freguezia da Piedade hoj e Villa de Lorena: e que
dessas di vissoens sabe elle ueclarante pelo ter ou vicio a Ro
mualdo de Tolleclo ja fallecido, senuo Procurador do Povo e
gente ue S. Paulo na ocazião em que se achou prezente no
H.io SapucaLy o Doutor Ouvidor Thomas Rubim de Barros
Barretu, a quem o mesmo Procurador do Povo e gE1nte de
São Paulo a leo estando elle declarante prezente e o sobreclito
ROllJUaldo de Tolledo defendendo o partido desta Capitania e
devizão della pelo Rio Sapucahy com cento e tantos homens
no uarrauco do mesmo Rio. E do meSlllO memorial constava
que já anteeedentemente tinha vindo outro Ouvidor de Minas
a tomar posse despoticamente, fazendo a diviza pelo llIeyo cio
Rio Sapucahy fazendo tambem porto que 61l1té hoje conserva
o n0l11e de Porto do Ouvidor) que fica IJ1lra sima do porto
geral em que agora se pa sa: e que viera fazer esta dispo
tica divizão por haverem descubertos do Morro do Caxalubú
para a parte de S. Paulo que fora a Campanha do Rio Verde
e São Gonçalo entre o Rio Sapucahy e Rio Verde.

Declare-u mais por ter ouvido ao Capitão Bartolomeu
Correa Bueno que sendo mandado pelo Excelentissimo DOlll
Luis de Mascarenhas Governador e Capitão General desta Ca
pitania, COII) provimento para tomar ]losse do Arrayal da
Campanha onde fora bem acceito, viera o Ouvidor do Rio
das Mortes e o nwndara sair incontinente e que se puze!:ise
do Rio de Sapucahy para a parte de São Paulo que era o
seu destricto e deviza do que dando-se parte ao mesmo Ex-
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cel1entis imo Governador e Capitão General Dom Luis Mas
carenha este determinou se recolhes e· ficando a illl reco
nhecido sempre conlo deviza desta Capitania de São Paulo
com a de Minas Geraes, o Rio Sapucahy.

Declarou mais o me mo Angelo Batista que descobrindo
Jaze Monteiro riatural da "\ illa de Jacarahy o de cuberto de
Santa Anna de Sapucahy, e fazendo elle declarante os de cu
bertos do Ribeirão de Santo Amaro, Santa Izabel, Ouro fino,
e os Carregas de S. Paulo os quaes todos elle declarante deu
ao manifesto por parte desta Capitania de São Paulo ao
Guarda mar Regente Francisco l\Iartins Lustoza, por ella tora
feita a Repartição do descuberto de Santa Anna endo então
a diviza desta Capitania o Rio Sapncaby; e pagando-s os
DizilllOS por aquelles moradores a esta Capitania de São
Paulo.

E ·tando tam bem prezen te J oze Teixeira das eves de
clarou que achando-se no Arrayal da Uampanha do Rio \'enle
ao tempo que por parte do Governo de Minas Geraes se to
mou pos e violentamente do AlTaral de Santa Anna passado
muitos tempos se jluzera hUllla guarda no Rio Sapucahr por
parte de Minas Geraes, pondo-se muito depois disso hum Re
zistb no Rio Mandú, donde o passarão para o Rio Jaguari em
que hoje se acha: e ao mesmo tempo em que se pos o Re
zi to no Rio iandú se po outro no Ouro fino que passados
alguns annos se puzera huma guarda na nampanha do de
funto Simão de Tolledo; passando depois o mesmo Rezisto
do Ouro fino para a barranca do Rio Jarruari onde e teve
pouco tempo pelo não con entir o Governador Capitão Ge
neral Martim Lopes Lobo de Saldanha que o fes retirar.
Pelo que se mostra que todas estas uzurpaçãens e divizoens
se tem sempre feito em differentes tempos pelo Governo de
Minas Geraes.

Quanto ao segundo quezito responderão uniformemente
os asima nomeados que '0 estado em que deixou os Limites
desta Capitania o ultimo Governador e Capitão General Fran
cisco da Cunha e l\Ieneze he o me mo em que actualmente
se acha quanto a esta parte da estrada que vai desta villa de
São João de Atybaya para Minas Geraes.

Declararão finalmente que do Rio Sapucahy ao Rio
Mandú vindo para S. Paulo haverão nove Legoas e que do
Mandú a Jaguari onde se acha o Rezisto de Minas tera de-
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zoito Legoas: e que o mesmo Rezisto de Jaguari posto pç>r
aquelle Governo de Minas está no mterior desta Capitania de
S. Paulo segundo as suas antigas e verdadeiras devizoens'
ten<.lo-se-Ihe uznrpado so por este lado dezesete legoas
alem das mais que se lhe tem feito por outras partes com
prejuizo dos Rendimentos da Fazenda Real desta Capitania e
de como asim o disserão man<.lou o dito Juis fazer este
termo em que os sobreditos a ignarão: e Eu Matheus Joze
BoteUlO Mourão escrivão o subscrevi.-Franci co Xavier de
OliIJeiTa Bueno.-Mm'celino ela Gmna e Oliveira.-Ji'mnci co
Ferreim de Cama-lgo. --Joxé Xavier Ferreira. - Antonio Soa
res ]J{wús.-- Angelo Batista. -Joxé TeixeiTa das Ne'l:es. - Mi
guel Carlos de A,tevedo da S';llla Pereira e Castl'o.-A1Iw1'o
Leite de Momes.

6-CARTA AO GOVERNADOR DE MINAS, 1789.

nlmo. e Exmo, S1·.-Depois de ter participado a Vossa
Excellencia por cartas particulares, e ultimamente por hum
oflicio de 14 de Dezembro de 178k, que por evitar conten
das me resolvia. a conservar os limites d'esta Capitania do
mesmo modo que se achavão no tempo de Francisco da Cu
nha de Menezes, meu antecessor n'este governo; agora nova
vamente teve a noticia que vierão cl'esta Capitania pôr hUIll
novo Registo no interior d'esta, junto ao caminllO que segue
para o Registo de S. Matheus a tres ou quatro legua de dis
tancia <.lo Rio Jaguary-mirim, <.Ieitando fóra da sua fazenda a
hum morador chamado Ignacio Preto, que a tinha por carta
de sesmaria concedida por esta Capitania, e deitando abaixo a
tranqueira, que servia de divizão no tempo do Capitão Gene
ral Francisco da Cunha.

A' vista destes procedimentos luandei logo o Dezembar
gador Ouvidor d'esta comarca, Miguel Marcelino Vellozo e
Gama, a fazer hum auto publico para se conhecer quaes erão
os verdadeiros limites entre as duas Capitanias no tempo do
meu antecessor, o que com eifeito se praticou, e remetto por
copia a Vossa Excellencia debaixo do N. 1.0 a carta que me
escreveo o mesmo Dezembargador Ouvidor, para que Vossa
Excellencia venha no conhecimento, que o nl'VO Registo se
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acha dentro ela Capitania de S. Paulo e que eu não posso
con entir semelhante novidade em prejuizo da Real Fazenda
(I'esta Capitania.

Pelo que pertence ao pretexto de extravio de Ouro por
c. te lado parece impraticavel a quem conhece o paiz, por'm
em todo o caso deve retroceder o novo Regi to pela mesma
linha a ficar dentro do seu districto: e se o erviço ue Sua
Magestade pedir alguma cautela da parte do districto de S,
Paulo, por alguma noticia particular que Vossa Excellencia
ten ha, com o seu aviso se darão todas as providencias.

Espero de Vossa Excellencia queira conformar- e com o
meu modo de proceder n e ta materia, que me parece o mais
motlerado, mandando retirar d'este districto aquelle novo Re
gisto, mandando reformar a tranqueira como se achava, e
deixando na posse de sua fazenda o morador, que paga os
dizilllOS a Sua Magestade, e que obteve a sua posse por carta
de sesmaria na fórma das ordens da mesma Senhora, na cer
teza de que eu nada posso consentir em prejuizo d'esta Real
Fazenda, e ficando Vossa Exceliencia responsavel de algum
encontro desagradavel.

Deos Guarde Vossa Excellencia. S. Paulo 20 de Junho
da 1789.-Sr. Vi conde de Barbacena.-Bema1'do José ele Lo
1'ena.

7-0RDEM AO COMMANDANTE DO REGISTO DE

SÃO MATHEUS, 1789.

Logo que V. Mcê. receber esta, continuará a proceder
a respeito da Capitania de Minas Gerais, como lhe tenho de
terminado, conservando tudo como exi tia, no tempo do Ca
pitão General Francisco da Cunha de Menezes, com a mayor
civilidade que lhe for possivel, sem perder de cá, nem adian
tar para lá hum palmo de terra, continuando a fazer os seus
Protestos ]lar escripto, deitando os moiroens abaixo, destran
cando os caminhos, qne pertencerem a esta Capitania, conser
vando assim a sua posse emquanto eu e pero resposta tlo Ca
pitão General de Minas a quem escrevi nesta materia, para
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ver o que devemos obrar; de tudo que novamente acontecer
'I. Mcê. dará logo parte a esta sala. Deo guarde a V. Mcê.
S. Paulo 14 de ovembro de 1789.-Bemardo Jo é de Lo
rena.-Sr. J eronimo Dias Ribeiro.

8-BANDO SOBRE A ESTRADA DE GOYAZ, 1789.

Oopia do Bando, que se deitou nesta cidade, e nas vil
las acima memoradas sobre I) que no mesmo se contem.

Bel'Oardo José de Lorena} etc. Sendome reprezen tado
pelo Donatario, e Senbor das Pa sagens dos Rios Atibaya,
Jaguá-mirim} Rio Grande, Rio das Velhas, e Oorulllbá} o in
toleravel abuzo com que os viandantes desta Oapitania, a ti
tulo de maior commodidr.de tenl desprezado arbitrariamente,
a antiga. e frequente Estrada, que vai desta Oapitania ao
Registo do Rio das \ elhas, por onde empre seguirão desde
o principio do seu descobrimento, para hirem cortar o Rio
Grande que :;erve de raya} e diviza as duas Capitanias, qua
ze nas suas cabeceiras na parte que dá vão, sahindo por
buma IJicada no Ana}'al do Dezemboque, a que ó hião dan
tes as carregações que havião dispor-se no lUeSlllO Anayal,
aproveitando-se desta forma da cituação do lugar por ser mais
devas o, e menos acautelado, a fim de darem entrada do que
lhe parece, e cobrarem guia fal a ,para disporem das . uas
mercadorias, por differentes Arrayaes, fraudando inteiramente
de ta forma ao Donatario, e 'enhor das Pas agell:; no direi
tos dellas, e prejudicando no. das E tra<!as a Real Fazenda:
E sendo pelos referidos motivos digno de providencia o so
bredito abuzo, muito principalnlente merece toda attenção, e
prompto remedio, emquanto se consIdera certo, e irreparavel
o prejuizo, para o futuro, da mesma Real Fazenda, poisque
sendo por bUllla parte Doadas aqnellas Passagens, em remu
neração de en'iços, e não devendo iludir-se essa graça, ins
tando a favor do Donatario o direito da conservação} e posse,
dando- e-lhe a nece' aria providencia} poderia lJor outra re
querer, perante o Real Trono, hUIl1 novo equivalente, poisque
sendo concedida em vidas a graça remuneratoria das preditas
passagens, não perdem a natnreza de Direito Reaes, aonde
para o futuro e deverão anllexar, findos que ejão aquellas
vidas, por legal, e viridico titulo: attendelldo pois a todo o
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referido; Sou servido ordenar que da publicação deste meo
Bando em diante. nenhum viandante, ou trapeiro de qualquer
e tado ou condição que eja. dos que couduzem suas merca
daria, fação novas estradas, ou continuem pelas novamente
trilhadas) ou pelo exqui ito caminho de Jacuhy (o qual ó
deve estreitamente ervir para o dito lucrar, e não para se
guimento e cstrada para a Gerai) e outras tcrra fora dos
Registos) sub pena de pagarem comminatoriamente, os que
contravierem, n~o só todos os próes das pllS. agens. Clue de·
vião satisfazer ao Donatario, mas tambem a mais pena.. que
pelas leys, e Ordens de S. l\íagestade ão impostas, aos trans
crressores, que ábrem novas picadas, e frequentão caminhos
vedados; para cnjo fim deverá o Donatario. e enhor das
Passagens, pela parte que lhe toca, ter [lreven idas as Barcas,
e preparativos nece sarios) para o com modo, e boa pa. sagem
dos sobreditos viandantes, como he obrigado, para desta for
ma poder exigir delles, dei aixo de mutua, e reciproca obriga
ção, as competentes, e inalteraveis contribuiçãens. O Secre
tario do Governo fará extrabir as copias necessarias deste
meu Bando, que será publicado a som de caixas nesta cidade
e nas mais partes aoncle convier, remettendo as referidas co
pias aos differentes Registos desta Capitania a fim de que
chegue a noticia de todos o que no dito Bando se determina,
que sendo por mim asignado, e sellado com O sello de minbas
Armas, se cumprirá inteiramente como nelle e contem, e se
registará na Secretaria deste Governo) e onde mais tocar.
Dado nesta cidade de S. Paulo ao dez de Dezembro de 17 Ü.
-Jozé Romeu J eunot Secretario do Governo o fez e crever.
-Bernardo Jo é de Lorena.

9-0RDElIl AO COllIANDANTE DO REGISTO DE HÃO :L\lATIIEUS.

(Do SEORETARIO), 1790.

Sendo prezente ao Illmo. e Exmo. TIr. reneral a ua.
carta de 10 de Julho [lroximo pa sado: I-Ie servido o me mo
Sl1r. sobre o seu contexto, ordenar a V. l\1cê., que. em per
ela de tempo) lhe de huma verdadeira noção a respeito de
rendimento desse Regi to) e se esta falta de a ora a houve
sem pre, ou se provêm de alguma violencia praticada pelos
de minas gerais depois da anzencia do Exmo. ::>1'. Francisco
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da Cunha e Menezes, e finalmente de que procede semelhante
pequellhez ele rendimento para o dito Sr. dar as providencias
que for servielo. Deos guarde a V. Mcê. 8. Paulo a 7 de
Agosto de 1790.-José Romeo Jeunot.--Sr. Sargento Co
mandante Jeronimo Dias Ribeiro.

lO-CARTA DO GUARDA MÓR (?) DE PINDA1IWNHANGABA, 1790.

lUmo. e Exmo. Senho1·.-Na respeitavel prezença de V.
Exa. vou 'expor o que da minha eleligencia, e experiencia
pude Conseguir na Viagem que fiz aos Campos da Cerra da
Parahiba, afim de dar hüa verdadeira, fiel Conta a V. Exa.
Primeiramente a Respeito do destricto da Villa de Taubaté.
Certifico a V. Exa. que Sua Magestade Consignou aos Tau
batea.nos o elistricto para parte do Norte the o alto da Cerra
da Parahiba, e não mais, e para a parte elo Su I oito leguas:
e no que respeita aos campos err. que se acham as fazendas
de Ignacio Caetano, Joam ela Costa Manço, o Capitam Ma
nuel Galvam, Ignacio ele Eyl'õ, e outros, que, ja por lá estam
se estabelecendo, sem duvida sam todos ele Capitania de S.
Paulo, por ficarem da Verdadeira Cerra da Amantiqueira, e do
mOITa do Lopo para esta Capitania, onde tambem se acha a fre
guezia de Itajuba, da qual nos esta Sempre vindo todo o desa-
ocego, por Oonta da Sugeiçalll em que a puzeram, Sugeita

a hüa e outra Capitania; o que melhor verá V. EX<l. do
Mappa junto e juntamente a Oopia da devizam, e de hüa
Oarta do Illmo. e Exmo. Snl'. D. Luis Mascarenhas no tempo
em que governou esta Oapitania.

Quando V. Exa. Seja Servido que entrem estes neces
sitados de terras pal'a essas maquinas que estam devolutas,
Oom ordem de V. Exa. e beneplacito hirei repartir-lh'as dando
a Oada hum Oonforme as suas pos es; e familias, para tirarem
ao depois Sua Se marias Conforme a quantidade que lhes
tocar.

Fico a[ petecenc\o a V. Exa. Saude, e que Deus a nobe
lissima Pe ~a <.I.e V. Exa. guarde por muitos annos para glo
ria de ta Oapitania, e todo o Seu augmento. Villa de Pinela
monharrava a 11 ele Setembro de ] 790. De V. Exa. O mais
humilde Subdito.-lgnaC'io Bicudo de Syquei'l'a.
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11-CA:RTA Á CAMARA DA ATIBAYA, 1796.

o Capitão das Ordenanças do Districto de Jagllary
Francisco Bueno de Aguiar e Castro, me fez presente por
seu requerimento que não podia continuar () Real Serviço,
por molestias que o impedem ao mesmo fim, pedinuome ulti
mamente a sua reforma no mesmo Posto com todas dS hon
ras tendentes a elle, no que fui 'servido attenelelo: Igualmen
te l1Ie foi reprezentaelo ser muito conveniente ao meslllo Real
Serviço crear-se ele novo mais tres Com panhias ele Ordenan
ças no Destricto elessa villa., huma no Bairro elo Campo largo;
outra na Campanha ele Tolledo; e outra [ara o elo Rio do
Peixe, na Freguezia ele Nazaret: Ordeno a V. Mcês. que em
recebendo esta, me fação as propostas competentes para cada
hum dos mencionados Postos, o que deve preceder a assis
tenda do respectivo Capitão MoI' na forma das Ordens ele S.
Magestaele. Deos guarde a V. Mcés. S. Paulo a 21 de Ja
neiro de 1796.~Be1'1~a1"Clo José de Lorena.-Snrs. Juiz Prezi
dente e Officiaes da Camara da Villa da Atibaya.
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XlTI

ADMINISTRAÇÃO DE ANTONIO MANUEL DE
MELLO CASTRO E MENDONÇA, 1797-1802.

l-CARTA AO GOVERNADOR DE MINAS, 1797.

rUmo. e Exmo. Snr.--Achando-se a legião de Volunta
rios Reaes d'esta cidade, e Regimento de Mexia, com mais ele
600 desertores, me resolvi a fazer publicar hum Bando, pelo
qual em nome de Sua Magestade perdoava geralmente o cri
me de deserção a todos os que dentro de hum certo prazo
de tempo se apresentassem nos seus respectivos corpos. Este
indulto fez comparecer alguns, que assistião nas Capitanias cio
Rio de Janeiro e Minas; mas não tendo toda a forç:l. para
desareigar os que se achão melhor estabelecidos n'esses con
tinentes, vejo-me na precisão de communicar este objecto aos
Senhores Generaes, para com o seu zelo, providenciarem hUIll
artigo tão recommendado por Sua Magestade, não s6 nas leis
da policia, como em todas as outras e mesmo nas militares.

A falta de decisões sobre os limites das Capitanias d es
ta America, he talvez a principal cauza de se não observarem
as leis do Soberano. Vossa Excellencia o conheceo bem quan
do enviou para a Côrte o officio de 8 de Janeiro de 1788.
respeito á demarcação, que com pleno conhecimento de cauza
havia feito o Senhor Conde da Cunha, Vice-Rey do Estado,
comprovado depois com o mappa corographico d esta Capita
nia, que Vossa Excellencia remetteo em 30 de Novembro de
1792 (*). Vossa Excellencia VIO bem e dis e que a nova demar
cação, tirando-a do Sapucahy. rio caudaloso. para a estabele
cer no Ribeirão de Jaguary. que dá inummeraveis vá"os, e
deixa aberta a Campanha de Toledo. era contraria á execu ão
das leis Soberanas, e prejudicial a esta Capitania, donde, o.
que temem ser -soldados. e inda os mesmo negros fugitivos,
lanção os olhos para esse di tricto, como para hum asylo se
guro; exemplo que seguem os soldados que violão o sagrado
do juramento prestado ás Reaes Bandeira, julgando- e segu
ros no dominios da mesma Soberana perante quem são réos
de tão gravissimo attentado. Se eu não conhecesse as luzes

(*) Refere-se ao mappa de Antonio Roiz. Montezinho con
servado na Secretaria de Estrangeiros do Rio de Janeiro. (N. da R.)
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ele Vossa Excellencia, allegaria com a Orel. do L.O 5, F. 68,
Lei de 25 de Junho de 1760, e outras muitas; porém deixo
de o fazer porque como todas estas farão mandadas já ob
servar por Vossa ExceJlencia respeito aos desertores, quando
ordenou ao Tenente Coronel, então, Polycarpo Joaquim de
Oliveira, fosse correr a Capitania, e instruir os Commandan
tes do cuidado que devião ter sobre hum assumpto tão deli
cado, só me resta dizer que estou prompto, parecendo assim
justo a Vossa ExceIlencia, a tomar todas as medidas para que
se não entre n'esta Capitania sem os competentes despachos,
esperando que V. ExceIlencia, por servíço de Sua Magestade
dê iO"uaes ordens nos sens Registos, e fazendo qne os deser
tores que d'esta Capitania tem ido para essas Minas, ou ve
nhão apresentar-se em tempo competente, ou sejão prezas e
remettidos na conformidade das ordens de Sua Magestade.
Estou certo que Vossa ExceIlencia me quererá fazer este fa
vor, e espero que acredite o grande gosto com que executa
rei as determinações de Vossa ExceIlencia. Deos Guarde a
Vo sa Excellencia. 1 S. Paulo, 23 de Novembro de 1797.
I\lmo. e Exmo. Sr. Bernardo José de Lorena.-.Ántonio lJIa
noel de lJlello Gasb'o e Mendonça.

2-CARTA DO GOYERNADOR DE MINAS, 1797.

lllmo. e Exmo. Snr.-- o elia 24 deste mes recebi por
hum Furriel as Cartas de V. Exa. ele 23 e 27 do passado,
em resposta a Ln tenho a honra ele lembrar a V. Exa. que
tendo-lhe explicado tudo quanto era do meu conhecimento a
respeito de Limites dessa Capitania lhe fis ver ultimamente
a Carta do Ministro e Secretario d'Estado Francisco Xavier
de' Mendonça, que se acha por copia na Secreitaria desse
Governo, a qual revogou o Assento tomado pelo Vice Rei
do Rio ele Janeiro a e te respeito, achando-se assim consti
tuido por Ordem Regia o Registo de JaO"uary de~ta Capitania,
que bê hum dos grandes ramos do Contracto das entradas
para estas Minas.

As Ordens para . e prQceeler contra os Dezertores como
Sua 1agestade manda, acbão-se aqui estabelecidos, e muito
recomendadas, hê bem certo que eIles não tem necessidade
ele passarem pelos Registos, sendo os Confins dessa Capita-
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nia, com a Comarca do Rio das Mortes, Campanhas abertas'
mas apezar de tudo, farei todos os esforços que e tiverem da
minha parte.

Esta Capitania pela slla vasti sima exten. ão e igual Po
voação quazi circular, Hão permite, darem se Despachos para
sahirem della os seus habitantes, como na de . Paulo se pra
tica, motivo porque não posso alterar o que sempre se obser
vou, por evitar infinitos incomodas a estes Povos.

Pelo que pertence ,í Carta de 27 do referido mes acom
panhada de outra d'Officio da Corte, devo dizer a V. Exa.
que recebi as mesmas Orclens, e muito particularmente reco
mendadas' Os factos de que ellas tratão farão acontecidas na
Capitania da Bahia, e proximos os Confins desta, na distancia
de mais de trezentas Legoas de 8. Paulo, e como tenho a certe
za de prender todos os culpados logo que forem avistados
pelas Trc.pas á miuha Ordem, o meu unico cuidado tem con
sistido em ter noticias delles, e por consequencia não devo
incomodar a V. Exa.

Eu conheço o zelo, e promticlão de V. Exa. no Serviço
de Sua Magestade, e sou muito agradecido aos ob equios com
que V. Exa. me trata.

Deos Guarde a V. EXil., \Tilla Rica 29 de Dezembro de
1797.-Bemardo .José de L01·enCl.

3-CARTA AO SECRETARIO DE ESTADO, 1798.

lllmo. e E.'CJlw. Sr.-Em con equencia das- ordens de
Sua Magestarle, emanadas pelo avi o de Vo sa Excellencia de
15 de Julho de 1797, diriae ao Governador e Capitão Gene
ral de Minas Geraes o ofrlcio que a Vossa F.xcellencia envio
por copia de .0 1.0, em cuja re posta constante do seu offi
cio N.o 2.°, que igualmente ponho na presença de Vossa Ex
cellencia se vê o desengano, que me dá de lhe não er pre
cizo o auxilio d esta capitania para executar a diligencia pro
jectada. Pela copia de outro meu officio anterior, "T. 3, verá
Vossa Excellencia buma das medidas que tomei para atalhar
a continua desen;ão dos soldarIas d'esta capitania para a d'a
quellas Mina', o que me deo occnzião a tocar nos seus insuf
ficientes e actuaes limites, porém muito longe de mover por
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isso questões n'hum objeeto, cuja decisão só compete a Sua
Magestade. O meu inteuto era querer impedir, que pelos
Registos se transitassem sem os competentes despachos, ao
menos d'esta para aquella capitania, como sempre se praticou
de humas para outras, e foi este justamente o ponto que me
não respondeo.

O Bando que aqui fiz publicar a respeito dos desertores,
vai transcripto por copia incluza ao officio N.o 3, e foi orde
nado a exemplo do que praticarão os meus antecessores em
tempo menos critico, e quando o numero das deserções avul
t~va pouco, sem embargo que dos recrutas do meu tempo
não tenho até agora motivo de desgostar-me. Deos Guarde
a Vossa ExceIlencia, S. Paulo 1.0 de Fevereiro de 1798.
Illlllo. e Exmc. Sr. D. Rodrigo de Souza Coutinho.-.Ántonio
1Jlanoel de Mello Castro e Mendonça.

4-AvIZO REGro AO GOVERNADOR DE SÃO PAULO, 179 .

A mesma Senhora depois de louvar a prompta execução
de suas Reaes Ordens, de que Vossa !)enhoria dá conta no
offi cio . 35. he servida resolver que nada se altere quanto
aos limites das capitanias, até que estes se prescrevão e fi
xem, devendo evitar-se qualquer questão a semelhante respeito;
e para acautelar as deserções continuas d'essa Oapitania para
a de Minas Geraes, ordena Sua Magestade que os governos
limitrophes se communiquem as mesmas deserções, e recipro
camente fação restituir os desertores. approvando a mesma
Senhora o indulto concedido por Vo sa Senhoria aos que tor
narem ás suas bandeiras, devendo-se esperar hum bom fructo
de tão acertada providencia. Deus Guarde a V. S. Palacio
de Queluz em 9 de Novembro de 179 .-D. Rodrigo de Scnt'Xa
Coutinho. Snr. Antonio Manoel de MeIlo Castro e Mendonça.



- 421 -

5-AVIZO REGIO AO nOVERNADOR DE MINAS, 1798.

Dando conta por esta Secretaria ele Estado o Governa
dor da Capitania de S. Paulo de que são frequentes as
deserçôens da Tropa d'aquella Capitania para a de Minas
Geraes: Mandou Sua Magistade responder ao dito Governa
dor, e egualmente participar a V. S. que para acautelar e
melhantes desercoens, devem os Governos limitrophes entre
gar-se reciprocamente os Desertores, dando-se mutualmente
os auxilias precisos para elles serem aprebendidos. e resti
tuidos aos seus Recrimentos, sem que por este motivo se
excitem duvidas, sobre os limite das difl"erentes Capitanias,
que em quanto se não acharem fixado se deve continuar a
seguir o que actualmente se practica. Deus Guarde a V. S.
Palacio ele Queluz em 8 de Novembro de 179, .-D. Rod1·igo
de SOllxa Coutinho. Snr. Bernardo J ozé de Lorena.
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XIV

ADMINISTRAÇÃO DE ANTONIO JOSÉ
DA FRANCA E HORTA, 1802-1811.

l--CORRESPONDENCIA COM O GOVERNO DO RIO DE JANEIRO.

a-Ao SECRETARIO DE ESTADO, 1 09.

IUm. e EX1n. Sr.-Ponho na Prezença de V. Exc. por
copia assignada pelo Coronel Manoel da Cunha de Azevedo
Coutinho Rouza Chicharro Secretario do Governo as Cartas
que tenho recebido dos Capitaens Mores de Bragança e Ati
baia) [3, ee.] pelas quaes se evidencea que da parte de Minas
Geraes se rOlllpeo a linha divisaria destas duas Capitanias:
he esta hUllla teima antiga, com que os Governadores daquella
Capitania se teu} querido apossar do terreno desta) principal
mente agora incitados pelo Juiz de Fora da Campanha do
Rio Verde; eu me tenho sempre opposto a esta violencia
fazendo conservar os Marcos divisarias, visto que ha Ordem
Regia para não se alterar nada sobre os lemites destas Capi
tanias; mas como continua a coacção, parece-me que nada
devo mover agora sem ordem de V Exc., pois penso que
aquelle Juiz de Fora não se atreveria a continuar no seu
procedimento sem alguma Ordem Regia, que eu ignoro: Rogo
pois a V. Exc. queira decü.!irme esta materia para me livrar
de continuas colizões COlIl os Governadores e Capitães Gene
raes de Minas, e com os Magistrados das Comarcas lel1litrofes,
princilJalmente aquelle Juiz de Fora da Campanha. Deos
Guarde a V. Exc. São Paulo) 6 ele Março de 1 09. IlllUo.
e EXlllo. Snr. Con(le de Aguiar.-A.ntonio José ela Fmnca e
HOTta,

b-Ao SECRETARIO DO ESTADO, 1809.

lUmo. e Exmo. Sm'. - Os moradores ela Freguezia ela
Conceição ela Franca me dirigiram o Requerimento aquijunto
N. 1.0 (*) pedindo me lhe mandasse erigir em Villa pelos

(*) Os documentos referidos não forão encontrados. (N. da R)
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motivos, que nelle expressão, e obrigando-se os principaes a
fazer a sua custa a Caza da Gamara, Cadeia. e Pelourinho,
como mostra o artigo da Carta elo seu respectivo (~omman

daute, Documento N.o 2.°.
Da resposta dada pelo Ouvidor da COlr.arca . Ó a infor

mação a que mandei proceller e do que affir11la a Camara da
VilIa de Mogymirim, a quem aquelle Districto pertence, Do
cumento N.O 3.° se verifica não só ser justa a ]1er
tenção dos Sup.e·, mas tãobeJlI util, e interessante ao bem do
Estado, no que eu igualmeute concordo. 1.0 porque da li ta e
Mappa, Documento N.o 4, se vê ser a população da dita. Fre
guezia de 1279 almas. 2.° por distal' mais de 40 legoas da
Villa de Mogymirim, que he Cabeça do Julgado. 3.° por e
achar cituada na estrada, que desta Capitania segue para a
de Goyaz. 4.° por entestar aquelle Sertão com o Gentio, que
ainda não há muitos annos infestou aqueJla estrada, matando,
e roubando os viandantes: e 5.° finalmente por ser um ter
reno deliciozo, que se acha quasi inculto, tendo aliás excel
lentes Campos para todo o genero de animaes, e faisqueiras
de ouro, circunstancias, porque em breve tempo se engrande
cerá com os Povos que para ali todos os dias vão entrando.

Estas razões me obrigarião a differir-]hes na conformi
dade das Reaes Ordens, que existem na Decretaria deste Go
verno, se a vinda do principe Regente osso enhor não
tivesse mudado a face dos Negocias nesta America; e é por
tanto que envio a V. Ex· o dito Requerimento, para que
cOllceituando-o nas circunstancias de ser differido se dignar
propalo a S. A., a fim de lhe accordar o seu Real Benepla
cito pelo Tribunal competente. Deos Guarde a V. Ex·. São
Paulo 13 de Maio de 1 09. Illmo. e Exmo. Snr. Conde de
Aguiar.-Antonio Joxe da Franca e Hm·ta.

c-Ao SECRETARIO DO ESTADO, 1 09.

Illmo. e E'Xmo. Sr.-Remetto a V. Ex.· por copias
N.o 1.0 (*) a parte que me dá o Capitão mór da Villa de
Bragança relativa as continuas dezordens que ha de limites

(*) Os documentos referidos não forão encontrados. (N. da R.)
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desta Capitania com a de Minas Geraes, N.o 2.° o Officio
que eu dirigi ao dito Capitão mór, N.O 3.° outra parte
que elle me dá em consequencia da N.o 4.° que lhe deo
o Cabo encarregado daquella diligencia; para V. Ex." a
vista dos seus contheudos fique siente do estadl) deste nego
cio, e mesmo do prejuizo que sofrem os Reaes Direitos, pelos
continuos cstravios que há, e sobre o que não me atrevo a
deliberar couza alguma, sem que se obste aos da Capitania
de Minas, que nâo rompão as devizas desta, o que continua
damente fazem; por isso he que não dou aquellas providen
cias que me parecem necessarias, temendo as tristes conse
quencias que dahi póde resultar, sem que o mesmo se faça
naquella Capitania, e isto mesmo já deprequei a V. Ex." em o
meu Officio N.O 52 do 1.0 de Maio deste anno, para que se
acabe de hUlllu vez semelhante questão. Deos guarde a V.
Ex." São Paulo 7 de Julho de 1809. IIlmo. e Exmo. Snr.
Conde de Linhares.-Anton·io Joxe da Fmnca e H01·ta.

d-Ao SECRETARIO DE ESTADO, 1809.

I1tmo e Exmo. Sm'.-Ja no correio passado fis ver a
V. Ex." pelo meo officio .0 84 de 7 deste mes o procedi
mento dos mineiros na Villa de Bragança limites desta Capi
tania com aquella; agora torno a levar a presença de V. Ex."
por copia N.oS 1.0 e 2.° partes que me derão o Ca
pitão mór, e Camara da Villa de Pindamonhangaba lugar
muito differente daquelle; para-que V. Ex." veja o. que acon
tece de novo sobre semelhante questão, e da copia N.o 3.°
[3, gg.] vera V. Ex." as providencias, que dei, não me at
trevendo a deliberar de outra sorte, sem que V. Ex." dê
aquellas pozetivas orden , que de uma vez finalize esta questão,
que tanto perturba os Povos desta Capitania. Deos guarde a
V. Ex." S. Paulo 24 de Julho de 1809. IIlmo. Snl'. Conde de
Linhares.-A7ttonio Jo é da F1'anca e H01·ta.·
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e-Ao SECRETARIO DE ESTADO 1811.

fUmo. e Exmo. 8n?·.-Havendo grande preci ão de se
crear Villa na Freguezia, e Arraial da Franca desta Capitania.
não só por ter a dita Freguezia hum snfficiente numero de
Fogos, mas tambem por distar oitenta legoas da 'illa de
Mogi-mirim a que actualmente pertençe, havendo de passar-se
muitos e caudellozos Rios em grave prejuizo do Publico: e
requerendo-me a dita creação os povos da mencionada Fre
guezia, no que conveio a Camara de Mogi-mirim, e o Ouvidor
da Com marca a quem mandei ouvir: Ordenei eu aquelles
moradores que fizessem a sua custa uma boa caza para a
Camara, e huma segura Cadeia, e que feito isto eu lllandaria
crear a Villa; mas no entanto, bém que a vinda de S. A. R.
nada tenha alterado da Juristlicção dos Governadores, e Capi
taens Generaes do Brazil; eu sempre quiz dar parte daquella
percizão a V. Ex.1I pedindo o seu consentimento para por em
pratica aquella erecção de Villa o que fiz no meo Officio
N.o 12 de 13 de Maio de 1809 inviando copia de todos os
papeis consernentes á esse negocio, e até o prezente V. Ex.1I

não me deo alguma resposta.

Agora recebo o Officio da Copia incluza, que me dirigio
o Commandante daquella Freguezia dando-me parte de que
está feita a caza para a Gamara, e a Cadea, e em termos de
eu mandar erigir a Villa: Ora como affectei este particular a
V. Ex." nada quero obrar sem sua resolução, e portanto rogo
a V. Ex." queira dar-ma com brevidade pois tenho a minha
palavra penhorada com aquelle povo.

Do mesmo Officio do Commandante verá V. Ex. a o que
elle me diz sobre o seu Parocho, e sobre as pertençoens de
outro áquella Igreja, eu rogo a V. Ex.s, que se couber na
Justiça queira attender ás suplicas do Povo despachando por
Decreto para Vigario daquella Igreja ao Padre Joaquim Mar
tins Rodrigues primeiro creador daquelIe rebanho, pois parece
justo que tendo elle tido tão penozo trabalho seja o que par
ticipe agora o fructo delle, e não hum de fora. Deos guarde
a V. Ex.a São Paulo 5 de Janeiro de 1 11. Illmo. e Exmo.
Sr. Conde d'Aguiar.-Antonio José da Franca e H01·ta.
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(-PROVISÃO REGIA, 1809.

Dom João por Graça de Deos Principe Regente de Por
tugal e dos Algarves d'aquem e d'alem Mar em Africa de
Guiné, etc. Mando á vós Governador e Capitão General da
Capitania de Sam Paulo, le informeis com o vosso parecer,
sobre o direito, que os moradores do AJ'l'ayal de Jacuhy tem
a ser incorporada esta Freguezia da Franca no TeJ'l'itorio da
Villa de Jacuhy, que elles supplicão seja creada por Sua Alteza
Real; ouvindo por Escrito aos ditos moradores a este respeito:
O que tudo me remetereis em carta fexada com os mais
papeis ·por mão do meu Escrivão da Camara que esta fez
escrever: O Principe Reaente Nosso Senhor o Mandou pelos
Menistros abaixo assignaelos do seu Conselho e seus Dezem
bargatlores do Paço. Joaquim da Silva Girão a fez no Rio de
Janeiro aos quinze de Julho de mil e oito centos e nove.
Joaquim Josê de Souza Lobato a fez escrever.-Monsenhor
Almet'da.-Berna1·do Jo é da Cunha G-tt8l11ão e Vasconcellos.

g-Ao DEZEMBARGO DO PAÇO, 1811.

Sm..-Em observancia da Provizão Regia da copia em
frente pela qual V. A. R. me manda informar sobre o direito,
que os moradores do arraial ele J acuhi tem a ser incorporada
a Freguezia da Franca no territorio da nova villa de J acuhi:
sou a dizer a V. A. R. que nenhum direito tem os ditos mo
radore de Jacuhi para a sua pertenção, porquanto a Fregue
zia da Franca he actualmente e sempre foi elo Destricto desta
Capitania, e Comarca de S. Paulo; o AJ'l'aial porém de Jacuhi
sendo deste Bispado pertence ao Governo de Minas Geraes,
não por effeito de justiça, mas porque os Governadores e Ca
pitães Generaes de Minas, e principalmente os Ministros tem
querido augmentar as raias dos seus Districtos; ele sorte que
esta Capitania conserva Registras muitas leguas para dentro
dos Registras, que ele Mina vem mettendo nesta Capitania:
dizem elles que he para acautelar extravios de oiro, mas he
para o contrario: os Registras devem estar em lugares aper
tados, mas elles da parte de Minas estão em Campanhas.

O AI v. ele 2 de Dezembro de 1720 creando a Divizão
das duas Capitanias de Minas e S. Paulo, extabeleceo-a pelos
mesmos confins que tem a Comarca dos Rios das Mortes com
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esta de S. Paulo) como V. A. R. verá da copia do mesmo
Alv.) que vai incluza; e até agora sempre a Freguezia da
Franca pertenceo a Comarca de S. Paulo.

Isto mesmo he o que V. A. R. verá da re po&ta tam
bem incluza dos moradores daquella Freguezia, e portanto he
o meu parecer quc V. A. R. escuzando a pcrtenção do mo
radores de Jacul1i, se digne mandar crear a Villa da Franca,
como os Povos e eu temo suplicado a V. A. R. nos meus
Officios incluzos. S. Paulo 2) de Agosto de 1,'11.-.Anlo
nio José da Franca Horta.

h-PROVISÃO REGIA, 1 11.

Dom João por Graça de Deus Principe Hegente de Por
tugal, e dos Algarves d'aquem e d'alem Mar, em Africa de
Guiné, etc. Mando a vós Governador, e Capitão General da
Capitania de São Paulo, Me informeis com o vosso parecer
sobre os dois requerimentos, por copia, de Manuel Ribeiro
Pinheiro, (*) e sobre o que se aponta na Informação, tãobem
por copia, do Ouvidor dessa Comarca a respeito do Registro
das estradas, e propondo-Me tudo o que achardes conveniente
a este negocio: cumpri-o assim. O Principe Regente Nosso
Senhor o Mandou pelos Ministros abaixo assignados, do Seo

(*) Os requerimentos entm para ser franqueada, com o esta
belecimento dos competente registro, uma estrada aberta nas ter
ras do supplicante para Minas «por baixo de Piracoama.» E' a ac
tual estrada que subindo pelo valle do Piracoama ganha o do Sa
pucahy-mirim pela garganta perto ue Santo Antonio do Pinhal e
que abriu communica~'ão mais directa entre Taubaté e o arraial de
Comandocaia, hoje cidade de Jaguary. HOUV6 opposição por parte
do Capitão-mór de Pindamonhangaba e Ignacio Caetano Vieira de
úarvalho com fazenda no actuaes Campos ele Jordão interessados
em conservar o trafico pela antiga e. o'ada de ltapeva. Conforme e
vê por doc;::mentos posteriore , a rivalidade enb'e 'raubaté e Pinda
monhangaba por causa desta. duas eso'adas CODlplicou de algum
modo a questão de limites nesta parte levando alguns moradores de
origem paulista a favorecerem as pretençães mineiras a fim de con
servar aberta a nova eso'ada que as auctoridades de Pindamonhan
gaba queriam fechar. (N. da R.)
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Conselho, e Seos Dezemhargadores do Paço. João Pedro May
nard d'Affonceca e Sá a fez no Rio de Janeiro ao primeiro
de Junho de mil oito centos. e onze.-Bernardo José de
Souza Lobato a fez escrever.-Monsenhor Almeida. -Be1'
nm'do José da Onnha Gusmão e Vasconcellos.

1'-Ao DEZElI1BARGO DO PAÇO) 1811.

Senhor:-Pela Provizão Regia N. 1. manda-me V. A.
R. informar com o llleu parecer o,' requerimentos inc1uzos ele
Manoel Ribeiro Pinheiro morador na Villa de Taubaté, des
tricto desta CapÜania, em que pede faculdade para abrir hum
caminho no Rio Parahiba para Minas geraes pela Serra da
Mantiq ueira.

A viHta da. informação tãobem junta do Ouvidor desta
Comarca e do que elle vocal:nente me diçe) acho ser muito
util a abertura do mencionado caminho: a questão só he onde
se ha de por o Registo) porque he antiquissima a disputa de
Lemites entre esta Capitania, e a de Minas geraes, desde que
foi desmembrada desta' quereudo os Generaes de Minas, que
ella se faça pelo cume da Serra da Mantiqueira, Mono do
Lopo, Serra de Mogy-guas Ú, ou das Caldas, e dahi por huma
Linha ideal até o Rio Grande; querem os de S. Paulo que
se faça pelo caudallozo Rio Sapucahy desde o seu principio
no braço chamado Sapucahy-guassú, e por todo o seu curso
até entrar no mesmo Rio Grande. Eu vou expor a V. A.
R. os fundamentos de am bas a pertençôes, e então parece
me que V. A. R. se decidirá pelos Paulistas.

Desmembrada a Capitania de Minas Geraes desta de S.
Paulo pelo alvo de 2 de Dezembro de 1720 da copia N. 2.
[I) 3] Determinou o Senhor Rei D. João V que o lemite
das duas Capitanias fosse o mesmo, que tinhão as Comarcas
do Rio das Mortes, e S. Paulo; mas como para aquella par
te era então tudo hum Sertão inculto, não houverão questões,
senão quando descobrirão os Paulistas as Minas da Campanha
do Rio verde da parte dalem do Rio Sapucahy; porque então
D. Luiz Mascarenhas, que governava esta Capitania, mandou
a Bartholomeu Correa Bueno de Azeredo com Provizão de
Guarda mór, e Regente das ditas Minas, o qual quando che-
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gou a ellas já lá achou o Ouvidor da Comarca do Rio das
Mortes, que impedio o ingresso ao Azeredo, e fizerão buma
demarcação das duas Capitanias pelo dito Rio Sapucahy, como
se deduz do Documento da copia:N. 3. [li, 1.?J.

Pouco tempo depois havendo hum novo descuberto da
parte de cá do 'Sapucahy mandou o me mo D. Luiz Ma 'care
nbas por Guarda mór Regente deHe a Franci co Martins
Lustoza, a Camara do Rio da' Mortes quis ob tar-Ihe, elle
susteve-se e o General D. Luiz Mascare;~ba aprovou o seu
comportamento e rleo a. Ordens neces arias para se repartir
e povoar o dito Descoberto, como se vê da que vão por co
pia em Ns. -±, 5, 6 e 7 rIII. 1,2, 3 4].

Ne te tempo era Governador do Rio de Janeiro e Mi
nas Geraes o Conde de Bobadella Gomes Freire de Andrade,
e tendo esta Capitania de S. Paulo a sorte de cair tão bem
debaixo de sua jurisdição pela Provizão Regia de 9 de Maio
de 1748 da copia N. t! [III, 25], elle em vez de conserva r
a divizão desta Capitania com a de Minas Geraes pelo Rio
Sapucahy, como se lbe insinuava na dita Provizão, mandou
fazer outra pelos cumes das Serras, como diçe, tirando para
a Capitania de Minas geraes algumas Povoaçõe desta de S.
Paulo, e o Ouvidor da Gamara do Rio das Mortes a quem o
dito Gomes Freire incubio esta diligencia ainda o fes peior
vindo por o Marco divizorio sobre a Cidade de S. Paulo,
como se manifesta dos Documentos s. 9 e 10 lIII, 27, 2 ],
e ainda depois disso Luiz Diogo Lobo, que sucedeo a Gomes
Freire no Governo de Minas Geraes, achando e ta Capitania
de S. Paulo sem Governador, sonegou mais terras a titulo
de que estavão dentro da na demarcação, como se vê Jo
Documento N. II: foi por i 50 que elIe obteve do Secretario
d'Estado Francisco Xavier de Mendonça obreticiamente o Avi
zo Regia da copia N. 12 [IV, II].

Dirro que foi obreticiamente, porque reprezentando o
Conde da Cunha Vice Rey do E tado ao Senhor Rey D. José
o Illizeravel estaJo a que e achara reduzida esta Capitania
por falta de hum Governador separado. e que o novo De co
berto do Jacuhy que pertencia a este Governo e tava uzur
pado pelo das Gerae : 1\omeou o Mesmo Augu. to Senhor
para Capitão General desta Capitania ao Morgado Matbeus
D. Luiz Antonio de Souza e determinou por Avizo do pro
prio Secretario d'Estado Francisco Xavier da copia N. 13,
[VIII, 2] que o Conde da Cunha fizesse buma nova Divizão
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das duas Capitanias} a qual se ficaria observando até Deci
zão Regia, esta rlivizão he a de que trata o Assento da copia
N. 14 [VIII} 4] por elle ficou senrlo lemite desta Capitania
o Rio Sapucahy em toda a sua extensão desde a sua origem
no braço chamado Sapucahy guassú até entrar no Rio grande
divizão antiga dos tres Governos de S. Paulo, Goiaz e
Minas.

Aos Governadores e Capitães Generaes não tem agra
dado esta Divizão, e não só querem sustentar os expolios
comettidos por Luiz Diogo Lobo, mas ainda procurão avançar
maior terreno} corno se vê das disputas que tem havido entre
os Governadores destas duas Capitanias desde D. Luiz Anto
nio de Souza até o meu Governo incluzive, sem que seja
bastante para conter os Capitães Generaes de Minas o Avizo
Regio de 9 de Novembro de 1798 [XIV, 4] e expedido pelo
Conde de Linhares D. Rodrigo de Souza Coutinho, então Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocio1> rla Marinba, Avizo
em ,que a Rainha Nossa Senhora rezolveo que nada se alte
rasse quanto aos Lemites desta Capitania com a de Minas,
até elles se prescreverem, e fixarem, como será prezente a
V. A. R. pelos Documentos das copias N. 15 a N. 23, sendo
bem notavel que o Conde de Sarzedas Bernardo José de Lo
rena} sendo Governador e Capitão General de S. Paulo dices
se para a Oorte o que se lê no seu Officio da copia N. 18, e
depois a seu Sucessor no Governo desta Capitania o que se
lê em N. 20; porém quanto a mim foi '(Dovido a isso por ser
já Governador de Minas) e dever faUar na fraze de sells An
tecessores e Dão pela justiça da sua cauza, porque como já
dice a V. A. R. o Avizo Regio de Francisco Xavier de Men
donça, a que Bernardo José se refere, não comprehende, nem
toca questão alguma de Lemites, e sómente aprova e manda
continuar as providencia, que Luiz Diogo Lobo deu naquelles
Descobertos as quaes he indisputavel que qualquer outro Ge
neral desta Capitania de H. Paulo pode continuar.

Em fim a cauza desta desordem parece-me ser não ter
ainda obtido o Assento tomado em Junta no Rio de Janeiro
a ultima Real Oonfirmação; esta he pois a que eu suplico a
V. A. R. para de lluma vez se por termo ás disputas de ju
risdições sempre odiozas nos que governão, determinando-se
desde já que o Registro de que tratão os requerimentos do
Suplicante Manoel Ribeiro Pinheiro se ponhão no Rio Sapu
caby, que nos deverá servir de lemite, não havendo mais as
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areas prohibidas, de que falIa a Camara de Pindamonhangaba
no termo da copia J: • 24. Este he o meu parecer. V. A. R.
Mandará o que for servido. S. Paulo 29 ele Outubro de
1811.-Anton'io José da Franca e Horta.

2-CORRESPONDENCIA COM O GOVERNADOR DE MINAS.

a-DO GOVERNADOR DE MINAS, 1 03.

lllmo. e Exmo. Sr.-Recebo duas cartas de V. Ex.a huma
em elatta de 7 de Agosto, outra em datta de 15 (*), pelas quaes
me convenço, de que V. Ex.a não duvida da pureza das min
has tençoens e do muito que sempre o contemplo; devendo
sempre agradecer a V. Ex.a a effuzão de coração com que
me trata, instruindome eI'hum facto, que eu confuzamente sa
bia, e que para me instruir deste, tinha incumbido o exame
tanto ao Doutor Juiz de Fora da Campanha, como a hUlll
Ooronel muito activo que am rezide, para em consequencia
poder com conhecimento de cauza escrever a V. Ex." e dezen
volvermos de comum acordo esta sempre odioza questão de
Lemites, regulandono para isso pela demarcação até agora
inalterada, que fez o Exmo. Conde de Bobadela, quando Go
vernou todas estas Capitanias.

Bé verdade qne eu estranhei muito a noticia, que me
derão de que hum Capitão Mór de São Paulo abuzando da
sagrada authoridacle de V. Ex"., viesse de mão armada insul
tar, e demolir as cazas de alguns que tinhão ellIÍgrado para
esta Capitania; proceder este tão illegal, tão informe, e tão
contrario ao bom serviço de noss Amo. Bt certo, que eu
fico satisfeito ainda que o Ofticial que fes este dezatino me
não deu ainda satisfação alguma, a qual já não exijo, depois
da obrigante carta de V. Ex. a ficando na intelligencia de que
a paz, e armonia de que uzo para o Governo de tes Povos,
hé a mesma com que quero viver com os meus Collega , e
quando aconteça, que V. Ex.a po sa ter de hoje em diante o
mais pequeno escrupulo, obre o Lemites das duas Capitanias,
me fará muita mercê de mo cOlllmunicar, porque eu respon
derei a V. Ex." a face dos titulos que tenho nesta Secretaria
com toda a boa fé pos ivel, e quando ainda V. Ex." se não
pos a convencer poJeremos de commum acordo fazermos as

(*) Estas cartas não foram encontradas. (N. da R.)



- 432 -

nossas reprezentaçõens a S. A.; que descidirá o que melhor
lhe parecer, ficando V. Ex.n ultimamente persuadido, que eu
sempre o respeitarei, como merecem suas virtudes, e quali
dades.

Folgo sobre maneira, que V. Ex.a vá com as suas Lu
zes) e actividade fazendo fiorecer o Commercio da sua Capi
tania; o que não duvidei assim acontecesse, por ter de longo
tempo a esta parte, grande conhecimento de V. Ex.a

Agora devo dizer a V. Ex.n que hum Cabo de Esquadra
do Regimento Regular desta Capitania, por nome Francisco
Lopez de Oliveira Britto) achando-se Destacado no Registo
do Rio Negro desta Capitania, fez bum grande confisco de
Ouro, a hUl1l fulano Rocha. que o conduzia extraviado para o
Rio de Janeiro: constame porem, por hum officio do Inten
dente do Ouro de S. João d'EIRey, que elle só manifestara
na Intendencia doze libras, e quatro oitavas de ouro, pagan
do desta porção o quinto, fazendo-se lhe entrega do reziduo
na conformidade do Alvará de 5 de Janeiro de 1785. Este
Cabo deixou o seu Posto, e se retirou para a Capitania de
V. Ex.n

; da qual bé indigno, e por exames circunstanciados
feitos pelo Intendente se acha pronunciado numa devaça. por
baver ensopado em si muito maior porção de Ouro, que não
manifestou, chegando a sua imprudencia a ponto de confessar
que a aprehenção feita ao tal Rocha montava a perto de
huma arroba.

Ora tudo isto se comparece muito bem com o caracter
do dito Cabo e com a ua dezerção repentina, quando elle
poderia conseguir huma baixa sem difficuldade, a qual me não
quiz empetrar talyez pelos remorsos do seu crime.

O Intendente do Ouro me aviza de tudo isto; e como
cu não po o dar outras providencias, que não sejam o de
reccorrer a V. Ex.a

, lbe pesso que para o bom servisso de
S. A. queira mandar prender o dito Cabo quanto antes para
que deste modo o seu delito não fique impune, e os Direitos
de S. A. defraudados, fazendo-me V. Ex." juntamente a honra
de mo mandar com toda a segurança nas Fronteiras da sua
Capitania, para que com aviso de V. Ex." eu o possa fazer
conduzir a esta.

Não quero por hora cansar mais a paciencia de V. Ex."
a quem dezejo a mais perfeita saude, na posse constante de
mil venturas; minhel mulher agradece muito a V. Ex." a sua
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atténção e em tudo bê parcial destes meus sentimentos. Deus
Guarde a V. Ex." muitos annos. ViIla Rica 13 de Outubro de
1803. De V. Ex.", amigo e collega o mais attento e obrigado
captivo.--Illmo. e Exmo. Sr. Antonio Jazê. da Franca e Horta:
- Ped1'o Maria Xavie1' de Ataide e Mello.

b-Ao GOVERNADOR DE MINAS, 1804.

lllmo. Exmo. S1·.-Tenho bem em lembrança o Officio
de V. Ex" de 13 de 8br.o de 1803 em que me promette e
protesta sobre a questão de limites aquella pascermonia tão
necessaria entre nós, e entre os Povos que governamos em
nome de S. A. Real, quanto he certo, que sem ella padecerá
o Serviço do mesmo SOl'. Tenho igualmente prezente as Or
dens do nosso Soberano no OfrO de 9 rle 9br.° de 1798, e no
Aviso dirigido a esse Governo em data de 8 do mesmo mez,
e anno, em que se nos determina nada se alte1'e quauto aos
Limites das Duas Capitanias até que estes se p1'escTm'am, e
fixem, devendo evitm'se qualque1' questão a semiloonte 1·espeito.,

Em consequencia disto certifico a V. Ex" que eu não
poderia esperar, e nem ainda espero, que dessa Capitania
façam invazões sobre esta, com approvação oú mandato de
V. Ex.": Mas não podendo deixar de dar credito as partici
paçoens Officiaes que se me fazem das Villas de Pindamo
nhangaba, e de Nova Bragança, quero supor, que a enorme
extenção dessa Capitania fas que V. Ex." talvez ignore alguns
factos obrados com o SeU respeitavel nome por pessoas que
arrogão a si maiores 'poderes do que. os que lhe são come
tidos.

De Pindamonhangaba me participa o Capitão mór Igna
cio Marcondes do Amaral o que V. Ex." verá da carta do
mesmo em data de 3 de Julho deste anno Copia n. 1.0;
e della colherá V. Ex.", que se não he certo o projecto de
mudar-se o Registo dessa Capitania para a Fazenda de Ita
peva, deixando para a parte dessa muitos moradores e ter
reno daquella Villa, ao menos he indubitavelmente certo o
insulto, que um Official dessa Capitania acompanhado de sol
dados, fez a Guarda desta Capitania posta no Rio Capiva-ry
oom Ordens expreças de evitar o extravio dos Direitos Reaes
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de conservar fexada aquella passagem, e de impedir por isso
mesmo o trajecto daquelle Rio a qualquer dos moradores de
ambas as Capitanias; insulto que não pode deixar de ser
estranhavel na prezença de V. Ex.B que ·conher.e bem o melin
dre das Ley:,; militares em similhantes casos. O Commandante
da Villa da Nova Bragança me aviza igualmente em Carta
de 4 do corrente Copia n. O 2 que o Registo da Cam
panha se vem pôr sobre a margem do Rio Jagual'y distante
daquella VilIa huma legoa; e que já se acha no predito Re
gisto hum Capitão da tropa paga justando o dito Quartel
projectado sobre a dita margem. Estou certo que V. Ex. B me
disculpa quando dou credito a estes factos não esperados, e
que com toda a razão os levo á sua prezença afim de que
sejam remediados, afim de que se cumpra a promessa de
V. Ex.B se evitem desordens talvez de funestas consequencias,
e se cumprão as Ordens do Principe Augusto nosso Amo,
a quem só devemos servir, separando de nós a intriga, que
a ambição de alguns particula-res nos pode sugerir.

Eu não digo isto sem causa: O Doutor Juiz de Fora
da Campanha, e o afoito Coronel residente na mesma Villa, a
quem V. Ex.B tem encarregado o exame desta materia, são
pessoas que pelas circunstancias em que se achão, não devem
merecer a V. Ex.B todo o credito: antes será util neste Artigo
toda a prevenção. pois que os reputo motores desta intriga,
de que talvez esperem interesses. São bem escuzadas nesta
que tão de Limites allegaçoens, e exames de testemunhas.
Estou bem instruido na antiga historia destas duas Capita
nias, e na rixa sempre existente de Limites, pela continuada
uzurpação, que essa Capitania tem feito a esta, Lacerando
por toclos os lados em que confina, e extendendo a suajuris
dicção sistematica e paulatinamente desde o Rio Grande que
foi a primeira e mais ant.iga divisão, athé o ponto em que se
acha.

Similhantes factos obrigarão ao Snr. D. Luiz Mascare
nhas a uzar das expreções que se vêm na sua carta Copia
n.O 3. 0 escripta a Comarca de S. João de EI Rey na occazião
do Descoberto de S. Anna de Sapocahy; e outras i!;{uaes exi
girão do Snr. Martim Lopes Lobo de Saldanha a Carta Copia
n.O 4.0 Eu comtudo que tenho a felicidade de ter a V. Ex.B a
testa dessa Oapitania. espero que ella por esta vez suspenda
o carro do seu inveterado sistema. Segundo o estado das
coizas não he de esperar que nós concluamos a Divizão des-
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tas duas Capitanias Litigantes; pois conheço bem que a legi
tima Divisão, a mais natural e camada, e a unica que se
acha aprovada por S. A. he a da Serra ria ..."IIa?7t?"queim e Rio
Sapocahy, feita legalmente na cidade do Rio de Janeiro a 12
ue 9bro de 1765: ao mesmo tempo qne essa Capitania pugna
pela execução da nuHa e maliciosa demarcação feita pelo
Ouvidor do Rio das Mortes Thomaz Ruby rIe Barros no anno
de 1749, e que tem causado desordens e graves prejuizos a
esta Capitania; pois que aquelle Ministro para em tudo não
cumprir o seu dever, em tudo faltou a expressa Ordem do
Snl'. Gomes Freire de Andrade. Pede pOl-tanto a prudencia,
que nós esperemos a decizão do Soberano, que como Senhor
pode determinala por onde for Servido: mas por isso mesmo
pede a callza publica, os nossos deveres, a obediencia, e o
servisso de S. A. R., que nos conservemos na mesma po!;se.
Da minha parte dou a V. Ex.a palavra de honra de assim o
cumprir, e espero que V. E.xa, tomando esta materia em
maior cuidado haja de vigiar sobre os Comandantes dos
Arraiaes e Villas confinantes da sua Capitania para que não
continuem no antigo sistema e nem obrem outros factos semi
lhantes, aos dois que acima levo á prezença de V. Ex.a de
quem espero toda a satisfação, como devo esperar da sua
honra, prudencia e zello pelo Real serviço. Deos guarde a
V. Ex.a muitos annos. S. Paulo, 31 de Agosto de 1804.
Illmo. e Exmo. Sr. Pedro Maria Xavier de Ataide. - Antonio
José da Franca e BOTta.

c-Ao GOVERNADOR DE MINAS, 1804.

lllmo. e Exmo. m·.-l\Ieu Amigo e Collega. Já protes
tei a V. Ex.a, e espero realizar a minha promessa que eu não
sou capaz de mover questoen do Limite das no sas Capita
nias, e o mesmo acredito da parte de V. Ex.a

, como quem re
conhece a sua rectidão e virtudes. I to não obstante, devo
instruir a V. Ex.n que o Capitão mór da Villa de Pindamo
nhangaba, e Sargento Mór de Nova Bragança, contilluão a
participar-me mouernos factos acontecidos nos Pontos de Co
municação da Diviza, alem das suplicas que me dirige Ignacio
Caetano Vieira de Carvalho, para conter a hum João da Costa
Manso, que constantemente o inquieta rompendo as tranquei
ras, e ataques que os dividem na Serra da Mantiqueira.
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Constam e que V. Ex." mandára hum Capitão examinar todos
os poutos da Extrema, e que elle se recolhera já para essa
Oapital o que me faz persuadir, que V. Ex." quiz ser exacta
mente informado do estado das coizas) para com conhecimento
de Cauza responder ao meu Officio em que apontei a V.
Ex." o que havia, e quanto antes tinha passado com o Exmo.
Snr. Bernardo Joze. Louvo a V. Ex." o accordo de mandar
huma pessoa fidedigna para ocularmente ver e examinar tudo)
e muito estimo, porque estou certo elJe não acharia huma só
coiza innovada da parte desta Capitania, pois fazendo justiça
aos seus habitantes, elJes se devem caracterizar pelos homens
mais pacificos e moderados. Os povos da Minas que V. Ex."
tão sabiamente Governa, tem sido sempre os invazores, e os
repetidos factos desta natureza tem comprovado o seu genio
inquieto e ambiciozo. Agora mesmo com a vinda do referido
Capitão espalharão vozes pouco ajustadas com que inq uietarão
o espirito elos Paulistas jactando-se de adiantarem os Registros,
e edificarem novos Quarteis nas terras desta Capitania) pelo
1]11e he bem de prezumir conceberão logo na sua imaginação
a e perança de algumas novas possessoens; empreza para que
de boa mente concorrem o Coronel, e Juiz de Fora da Villa
da Campanha, levados do particular interesse que tem de
augmentar os seus destrictos. Mas o Cazo meu Exmo. he
para nós inteiramente indiferente. Nós temos uma Ordem do
nosso Augusto Principe, para conservarmos as Capitanias no
mesmo pé em que as achamos; Ordem positiva e terminante
-que nada se altere q~tanto aos Limües das Capitanias, até
q~te estes se prescrevão, e fixem. devendo i'l:ita'l'se qualque1'
questão a este respeito. A face desta ordem que cuidadoza e
restrictamente devemos executar, fiz pelo motivo acima exposto
o Officio que com esta remeto a V. Ex.a, protestando aqui de \
novo, que razão nenhuma será bastante a desviarme da intima
amizade, e boa inteligencia que anciozamente dezejo conservar
com V. Ex."; e por isso sem innovar coiza alguma (como eu
fielmente executarei) espero merecer de V. Ex." o fazerme
sciente de qualquer novidade) ou procedimento que pareça
sini tI'O da parte desta Capitania para eu por elle responder,
e sati fazer a V. Ex." o que farei huma vez que- chegue ao
meu conhecimento. Sei que a Divizão por onde actualmente
se acha não é a mais propria para obviar os estravios de
huma e outra Capitania; e menos suficiente ainda para emba
raçar a pa sagem dos Dezcrtores) mas como só devemos
obser.var o que o Soberano nos determina; o que cada hum
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de nós pode fazer he reprezentar a S. A. o que for a bem
das Capitanias, mantendo-as no entanto no seu e tado actual,
sem cometer nem consentir infracção alguma, assim por
Observancia da Regia Ordem, como pelas tristes consequen
cias que tIo contrario podem resultar. Ora sendo isto o que
justamente devemos praticar e o que eu religiozamente me
proponho seguir, nenhum receio me fica de que V. Ex." me
dê ocazião a que no;; separemos ele tão conformes entilllentos
e he para mais breve obter o dezengano da parte de V. Ex."
e para de todo dicipar a inquietação dos moradores confinan
tes que mando este Official Inferior, e um soldado entregar
a V. Ex." esta carta com o referido Officio para segundo o
que V. Ex.a resolver a este respeito dar eu aqueHas provi
dencias que se fizerem necessarias. Passando aos diferentes
objectos em que V. Ex.a me falia, vejo primeiramente o que
V. Ex." me diz tendente ao Capitão Theobaldo, e para mos
trar a V. Ex.a o fundamento que tive para a Graça que
supliquei, incluzo remeto huma Carta do Capitão mór de Itú
seu c)lnhado, com os mais Documentos que comprovão a
liberdade da Escrava, a fim de que V. Ex.a se certifique do
arrojo com que esse mau homem se atreveu a enganar a
V. Ex. a

• e a vender a dita Escrava a huns Siganos. Da res
posta do P.· Felix e Recolhidas da S. Thereza, igualmente
será prezente a V. Ex." a injusta arguição do f. o de Manoel
de Oliveira Cardozo, e a legalidade com que pedem a dita
divida, assim como o estado em que se acha a aplicação que
elle como por generozidade faz da divida que se lhe deve
para seu pagamento. Respeito a divida que deve o Ajudante
Manoel Albino a Maria Theodora devo dizer a V. Ex. a que
elle não rezide nesta Capitania, e sim na do Rio Grande, e
que seu Tio o Secretario deste Governo não tem rellaçoens
algumas com elle. Por acazo o achei na Villa de antos onde
os dias passados fui, e falando-lhe a esse respeito confessou
a verdade da divida, alegando a impossibilidade de satisfazela
pelos cO.l1tratempos das suas Negociaçoens. Offereceume humas
poucas de dividas que alli lhe ficarão devendo, cuja rellação
ficou de me dar brevemente, suplicando-me intercedesse o
Patrocinio de V. Ex.a para a cobrança dellas, cujas quantias
aplica para embolço da mesma Credora, emquanto de outra
maneira não pode mostrar o dezejo e vontade que tem de
satisfazer-lhe.

Depois de V. Ex." passar pelos olhos os grandes deba
tes que tem havido sobre a questão da passagem da Manti-
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queira no sitio de Ignacio Caetano Vieira de Carvalho mefará
mercê rcmetelos assim como os que respeitão ao Capitão
Theobaldo) afim de os entregar a quem pertencem.

Apeteço a V. Ex." buma constante e vigoroza saude) e
do mesmo modo a Exm" Sr." D. Maria Magdalena minha Se
nhora a quem dedico os mais respeitozos cumprimentos, ofe
recendo me para tudo o que por V. Exas. me for determi
nado. S. Paulo 31 de 'Agosto de 1804.-IlImo. e Exmo. Snr.
Pedro Maria Xaviel" de Ataide.-Antonio José da FmnfJa e
HOTta.-P. S. Jão sei incarecer a V. Ex." o gosto que me
cauzou a leitura da Paulina que V. Ex." dirigio ao Ouvidor
da Villa do Principe, pois de um modo tão elegante e bonito,
nem todos sabem dizer as verdades.

d-Ao GOVERNADOR DE MINAS, 1805.

Quando respondi pelo Cabo que V. Ex." mandou a esta
Capitania com os Documentos sobre limites, annunciei a V.
Ex." ficar na deligencia de aprontar hum Documento com o
qual comprovasse a "\. Ex." evidentemente quanto pessoas
dessa Capitania munidas de interesses particulares e proprios
procurão com menos exação fazer persuadir a V. Ex." com a
capa de zello da Real Fazenda que os lemites dessa Capita
nia devem avançar-se sobre os desta.

Da copia autbentica da Cai·ta de João da Costa Manso
verá V. Ex." a confição que elIe faz de ser extraviador dos
Direitos dessa Capitania, e neIla especialmente verá V. Ex."
o insulto que aquelle bomem fas a meu Antecessor, a mim)
que penso V. Ex." se persuadirá pelo decoro de nossos luga
res que elIe deve passar por um rigoroso castigo mesmo
não atendendo ás amiassas que faz a Ignacio Caetano que he
vassaJ]o fiel e zelozo dos Reaes interesses bem como o que
fas aos mais que se aprezentarem a opor-se a seus absolutos
procedimentos, e hé por confiar na justeza das decizões de
V. Ex." que eu por bem do Real ~erviço não o reclamo a V.
Ex." visto o dever contemplar nessa Capitania como refugiado
em razão de sua insubordinação visto ser Colono desta Ca
pitania, espero em V. Ex." dará a este objecto aquelle justo
valor que merece para obviar tão tristes consequencias como
dellas se podem seguir.
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Não remeto a V. Ex." o original da carta de João da
Costa Manso com as mais as ignaturas reconhecidas por seu
genro pellas deixar na Secrdtaria a fim de que achando V.
Ex." ser justo derigirmos nossos Officios ao Menisterio para
fazermos ver a necessidade que ha de huma decizão sobre
limites para cuja execução só espero a resposta de V. Ex." ao
meu Officio remetido pelo Cabo que para ali voltou.

O resto deste documento ve1'sa sobre outro aSS'llmpto. (N
da R).

Deos guarde a V. Ex.n S. Paulo, 26 de Fevereiro de
1805.-Illmo. e Exmo. Sr. Pedro Maria Xavier de Ataide.-
Antonio José da Fmnca e EM·ta.

3-CORRESPONDENCIA COM FUNCCIONARIOS.

a-Do COMMANDANTE DO REGISTRO DE SÃO MATHEUS 1802.

nlmo. e Exmo. Sr.-Pelas ordens que tenho Recebido
asignada pelo punho do II:mo. e Exmo. Sr. Antonio Manoel
de Mello Castro e Mendonça datadas a vinte tres de dezem
bro de mil e oito centos e hum, e mais tl"es espedidas pela
sala todas para neste Registro eu obcervar na forma que das
ditas ordens que se acham, e fazer remeter no fim
de cada anno as relaçois e os Exemplar cuja Relação nesta
prezente ocaziam remeto por dois soldados do Imeu destaca
mento a entregar na cecretaria.

Na mesma ordem me ordenou o IlImo. eExmo. Sr. que
na contribuição Literaria para o novo empasto cobraçe de
carla Boi que saice desta Capitania para qualquer das outras
sento e secenta réis e por cada Potro dnsentos. réis, e por
cada Besta trezentos e vinte réis e no fim de cada anno re
meter o producto e as copias e relação das pe oas que paga
rão vindo sem guia do adeministrador do Registro de Soro
caba e o que troucer guia receber eu a dita guia para remeter.
O que athe a· data desta não tenho feito por não ter por
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este Registo entrado couza alguma que deva pagar entradas
nem o novo emposto.

A oito de Janeiro do anno de mil e oito sentos e dos
se me entregou neste Registo tres cartas do Serviço de Sua
Alteza Real duas da Real Junta da Villa Rica e huma da
Camera da Villa da Campanha com hum libro rubricado pelo
Ministro e mais Camaristas para o novo emposto do que da
dita comarca entrar para esta CalJitania no mesmo dia re
meti as ditas cartas por parada a emtregar na sala, e o libro
neste Registo está e eu não tenho Recebido ordens para sa
ber o que eide obrar. Vossa Ex. seja servido mandar o que
eide· obrar.

O dinheiro que receby para a promutaçam ainda está
por se comc1uir por falta de não extrairem ouro que poucos
moradores são, e pobres agora entrão alguns pousadores ,que
poderão tornar a ter aumento. He o que tenho que expor
na prezença de V. Ex. que Deos guarde. Registo de S. Ma
theus 8 de Janeiro de 1802.-Jeronymo Dias Ribeü'o, Co
mandante.

b--REPRE8ENTAÇÃO DA CAMARA DE PINDAMONHANGABA, 1803.

Iltmo. e Exmo. Senhor.-A indispensavel obrigação
que temos de attentar pelo bem, e sucego desta Respnblica,
fas com que ponhamos na respeitavel prezença de Vossa Ex.n

o desassocego, em que nos vemos há huns poucos de annos
a esta parte a respeito dos moradores cio Arrayal de Itajuba,
hoje pertencente a nova villa da Campanha do Rio Verde,
por conta das fazendas citas sobre a Serra da Parahiba, e
com especialidade, a de Ignacio Caetano Vieira de Carvalho
por ser este o morador, que confina com os sobredito Itaju
bannos, e donde por mandado, e determinação do lllmo. Snr.
General de Minas fos a ultima divizão em paragem muito
sufficiente, e foi vista pela Camara e o nosso Capitão Mór.

No principio desta contenda, vierão os Commandantes a
fazenda do sobredito Ignacio Caetano, e em sua auzencia lhe
prenderão o seu capataz, e lh'o levarão para Sam João de EI
Rei, este seguio ao seo capataz com documentos verdadeiros,
em os quaes lhes mostrou a idoza, e antiquissima posse do
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districto desta VilJa, e extensão da capitania, e lhe foi entregue
o Capataz, e cedido o Lugar: ficando os ditos documentos
tanto na Secretaria do Governo; como em S. João de EI-Rey,
e depois de socegados estes dispoticos procedimentos dos Co
mandantes, temos o flagello de hum João da Costa Manço,
que por máo, e vingativo nos f1a@;ella rompendo, a ferro e
fogo a nossa deviza para ir como foi, a inquietar tanto ao
preclarissimo Senhor General de Minas, Bernardo J ozé de
Lorena como talves tem ido enganar ao Dr. Ministro da Cam
panha dizendo-lhe não ter ataque tendo-o excelente, a 'não
cooperar a sua malevolencia.

O nosso Capitam MoI', nesta ocaziam esúreveo a V. Ex.B

com os documentos de Ignacio Caetano, nos quais verá Vosa
ExB

• a antiga posse que temos naquellas fazendas, e nos mat
tos que tirarão por Sismarias nessa Secretaria, e se estão Cul
tivando, ha huns poucos de annos, em fim Senhor o entrigante
Costa tem rompido o ataque da divizão de poder absoluto
não menos de quatro vezes, e Intentão vir por Registo no
alto da Serra distante desta villa pouco mais de tres legoas,
o que de nenhua sorte devemos consentir expecialmente agora
que temos a honra de ter de Nossa parte, para nos defender,
o amparo de V. ExB

., e nos dar hum continuado socego para
adiantarmos as nossas lavoiras, as quais nunca podiam hir em
aumento, pellas continuadas reculutas Com que vivíamos, em .
tempo dos rigores do antecesor de V. ExB

•

Desejamos a mais prospera Saude, e iternas felicidades, e
que Deos guarde a Nobilissima Pesoa de V. Ex.B por muitos
annos, Villa de Pindamonhangaba em Camara de 7 de Março de
1803. De V. ·ExB

• Os mais humildes Subditos, Manoel Pais
Domingues.-Felipe Joxe da Silva.-Joxe da Sylva Barboxa.
Antonio Rodltigues Ferreim.

c-Ao CAPITÃO MÓR DE PINDAMONHANGABA

(DO SEORETARIO), 1803.

O Illmo. e Exmo. Sr. General á vista da carta de Vm.C

de 20 de Junho do presente anno, me ordena o avize, ficar
sciente do Estabelecimento da Guarda de Capivary na Ex
trema desta Capitania, cuja deligencia lhe manda louvar pela
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vigilancia, e acerto com que se houve na sua execução. Re·s
peito a João da Costa Manso determina o mesmo Snr.) que
em elle aparecendo no destricto da sua jurisdição, o mande
Vm. ce prender, e remetta seguro a esta Capital. Completo
que seja o quartel para os soldados, inviará Vm.ce a conta da
sua despesa, junto com a dos mantimentos, com que lhe tem
assistido, á Junta da Real Fazenda desta Cidade, para lhe
ser satisfeita. D.s g.e a Vru.ce São Paulo, 15 de Julho de
1803.-Luix A:nionio Neves de Ca1·valho.-Snr. Ignacio Mar
condes do Amaral, Capitão Mar de Pindamonhangaba.

do-Do COMMANI?ANTE DO REGISTRO DE SÃO MATHEUS, 1804.

lllmo. e Exmo. Sn1'.-A ordem de vasa Ex.a entreguei
neste Registo de S. Matheus aos soldados João Rodrigues e
Ignacio Ribeiro sillcoenta oitavas e meia e sinco réis de ouro
em pó que se achavão promntadas na fórma das ordens, cujo
ouro he produção de cem mil reis que receby neste Registo
a dezanove de Março de mil oito centos e dous, do dito cem

. mil reis se achão promutados sincoenta e seis mil e quinhen
tos e oitenta reis e fica no cofre deste Registo em dinheiro
quarenta e tres mil coatro centos e vinte reis.

Na mesma forma entreguei aos mesmos soldados 11ua
oitava e mea e dous vintens de ouro em pó rendimento das
entradas que tudo consta das listas da remesa pllra entrega
rem no Real·Rerario a Ordem de Vasa Ex. a

A vinte e sete de Agosto proximo passado dei parte a
Vasa Ex.a de ter feito empedir os Subditos de Minas que
entrarão pelo Rio Pardo abacho a tomar as terras minerais
do mesmo Rio donde concervo hua patrulha para empedir
que não nos tomem as nossas minas do dito Rio. Deos
Goarde a Vasa Ex. a Registo de S. Matheus, 4 de Janeiro
de 1804.-Jeronimo Dias Ribei1'O, Comandante.
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e-Do COMMANDANTE Do':REGISTRO DE SÃo MATHEUS, 1804.

Sr. Coronel Secretario IAtix Antonio Nm:es de Cam'alho:
Pelos soldados João Rodrigues e Ignacio Ribeiro portadores
desta remeto a vasa senhoria as relaçois e lista extraidas dos
livros que serve de lançar as ditas relaçois e como pelo ca
minho que entra para este Registro está totalmente clezerto
por tomarem os viandantes por outro do campo das Caldas
para as partes de minas e uezertar o caminho que vem para
este Registro por hesa razão está este Registro sem rendi
mento algum e nem o novo empasto tem aqui chegado couza
alguma he o que tenho que dar parte a vossa S. que Deus
Guarde. Quartel do Registro de S. Matheus 4 de Janeiro de
18ü4.-Je1'onymo Dias Ribeiro. Comandante.

{-INFORMAÇÃO DE JozÉ VAZ DE CARVALHO, (*) 1804.

fUmo. e Exmo. Sm·.-Em cumprimento da respeitavel
ordem de V. Exa. examinei as representaçoins, que o Capitam
Mór, e Camara da Villa de Pindamonhangaba, tem feito V.
Exa. e aos I1lmos. e Exmos. Senhores Generaes, Antecessores,
sobre as violencias, e dispotismos com que os Miueiros da
Capitania das Geraes os costumao, e pertendê inquietar na
antiga pósse em que a dita Villa se acha dos seus limites,
na parte em que confina com a devizão daquella Capitania, e
a vista dos documentos que aprezentão, e do que eu ocular
mente observei, são as ditas reprezentaçoins muito verdadei
ras, e dignas de prompta providencia, porque:

A devizão desta, com aquella Capitania se acha feita a
muitos annos, por Ordens Regias, do Marco que se acha no
alto da Serra da Mantiqueira correndo a Linha devizoria pela
extremidade da mesma Serra, a procurar outra chamada du
Lopo; e conforme a dita devizão (que hé antiquissima) ficão
as fazendas de Ignacio Caetano, e de João da Costa Manso,
da parte desta Capitania, distantes daquella devizão, perten
sendo aos Lemites, e territorio da dita Villa assim como ou-

(*) Cidadão proeminente de São Paulo que tinha exercido
diversas commissões de confiança do Governo (N. da R.)
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tros moradores que se achão estabelecidos no mesmo Certão;
de tal Sorte, que pertendendo o Dezimeiro de Itajubá cobrar
os Dizimas do dito Ignacio Caetano no Anno de 1774 levan
do-lhe prezo para Villa Ricca ao seo Fazendeiro, foi aquelle
queixar-se ao Governo da dita violencia sendo Governador
interino Antonio Carlos Furtado de Mendonsa que por des
pacho de 15 de Setembro <.lo dito anno que junto se mostra,
mandou que o mesmo face conservado na posse em que se
achava de dar obediencia a dita Villa em hum e outro foro;
cuja pósse de tau tos annos seria bastante para mais não ha
ver duvida ao dito despacho, e sendo eu Juiz <.Ie Medissoins
das terras de Sismaria desta Comarca fuy a mais de 12 an
nos medir a Sismaria do dito Ignacio Caetano por Ordem do
Illmo. e Exmo. Snr. Bernardo Jozé de Lorena, sem que da
parte de Minas ouvesse a menor opozição, por reconhesserem
que a dita fazenda se acha nos lemites desta Capitania assim
como a do Outro João da Costa Manso (**) que sendo titu
lado com Sismaria deste Governo incumbido pelo Dezimeiro
daquella dita freguezia de Itajubá prencepiu a pagar-lhe Di
zimas e dar obediencia para aquella Capitania, estando nos
lemites desta, de que rezultou ser obrigado a pagar Direitos
do Sal e mais generos com que entra para a dita fazenda
pelo Registo das Bicas que servia de diviza entre as duas
Capitanias.

Más pertendendo o dito Manso escapar de pagar Direi
tos da entrada, persuadio aos Comandantes daquella fregue
zia e Registo que a Serra da Parahyba hera a mesma da
Mantiqueira, sendo huma, e outra muito distantes e diversas;
e achando-se o mesmo, e Ignacio Caetano estabelecidos entre
ellas; e com o dito falso pretexto se pertende por parte de
Minas vir pôr Registo na Serra da Parahyba, para o dito
Ignacio Caetano, e os mais moradores do territorie de Pinda
monhangaba ficassem comprehendidos para Minas; e por isso
vieram atacar, e romper a Guarda do Capivary, que serve
de deviza entre o dito iVIanso, e Ignacio Caetano, cuja deviza
se tem observado em Razão daquelle dar obediencia para
Minas, e pertender por .aquelle Caminho introduzir o Sal, e
mais generos para a dita Fazenda sem pagar Direitos; e como
as devizoins sempre farão pela dita Serra da Mantiqueira que

(**) A Sesmaria de João da Costa Manso foi concedida por
Bernardo José de Lorena. Governador de São Paulo a 13 Outubro
de 1790 (N. da R.) ,
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fica muito distante da de Parahyba, que os mesmos perten
dem viciar pela falça informassão do dito Manso, se deve por
parte desta Capitania rebater toda e qualquer violencia que
aquelles intentem, sobre a dita devizão; porque:

Por parte daquellas Minas sempre houve ambição de ex
tender os limites sobre esta Capitania, como já aconteseo no
anno de 1746, sendo Governador desta D. Luiz Mascarenhas
como se mostra da Carta que o mesmo escreveo a Camera
do Rio das Mortes junta por Certidão pelo dito Capitam Mar
e Cam era daquella Villa. em que o dito Governador já se
queixava dos Mineiros por intentarem exceder em prejuizo
desta napitania, os antigos Lemites que lhe foram dados por
Ordens Regias.

E como na Secretaria deste Governo, se acha huma Carta
do Exmo. SUl'. Lorena sendo General daquellas Minas, diri
gida ao Exmo. Snr. Antonio Manoel de Mello, Antecesor de
V. Exa. em que lhe participa ter Sua Alteza Real rezervado
ao seu Real arbitrio a ultima desizão, sobre as duvidas, e
controversias a respeito dos Lemites de uma e outra Capi
tania, e que cada hum se conserve na posse em que se acha
sem a'lterassão; e sem duvida, que por parte daquella se
comete hum vigoroso attentado, no que intentão, contra as
Reais Rezolussoins em prejuizo dos moradores, e do Destricto
desta Capitania, de que o dito Capitam Mór e Gamera jústa
mente se recorrem a V. Exa. para lhe dar a providencia que
selJ1elhante caso requer.

Ré o que posso informar a V. Exa, que determinará o
que for servido com a Justissa, e rectidão que costuma.
S. Paulo, 21 de Julho de 180-4-. De V. Exa. o mais Reve
rente Subdito.- -Jo:té Vax de Cm·valho.

g-Ao COMANDANTE DA VILLA DE BRAGANÇA, 1804.

- Para tranquilisar os Povos Confinantes desta Ca
pitania com a de Minas Geraes, do rumor que entre
elles se tem levantado, de que o Reaisto chamado-de Jagua
ry-posto da parte dp, Minas na estrada que segue dessa
Villa. para. da Campanha da Princeza, se intenta mudar mais
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para dentro da extrema, e devizão aétual desta Capitania, o
que não he verosimel, e muito menos que huma tal rezolu-'
ção se faça em consequencia da Ordem emanada do IIlmo. e
Exmo. Snr. General uaquella Capitania; Ordeno a V. Mcê.
que em reeebendo esta passe logo a intimar ao Comandante
do referido Registo, ou quem suas vezes fizer: que as Or
dens de S. A. R. o Principe Regente Nosso Senhor, sobre
questoens de lemites são tão terminantes e decizivas, que
Ordenão absolutamente que nada se innove, ou altere do
seu estado actual' e que portanto não deve arrojarôe a fazer
coiza alguma sem pozetiva Ordem da seu Exmo. General, a
quem sobre este objecto escreve na prezente occazião, certo
de que elle dará todas as providencias precizas, para desva
necer a inquietação e desordem dos moradores de ambas as
Capitauias. Da execuçam desta L1iligencia me dará immedia
tamente parte, assim como de qualquer novidade que em
diante suceda haver, para eu o providenciar da maneira que
me parecer justo e conveniente. Assim o cumpra. S. Paulo
30 de Agosto de 1804.-Anionio José da Franca e HOTta.
Sr. J eronimo Gonçalves Pereira S. M. Comandante da Villa
Nova Bragança.

h-Ao TENENTE IGNACIO ALVARES DE TOLEDO. 1804.

Para tranquilizar os Povos 'confinantes desta 0apitania
como de Minas Geraes, do receio que lhes cauiou a vinda de
hum official Militar inviado por aquelle Goveruo a examinar a
cituação dos Registos, e o estado actual dos seus lemites, suspei
tando sem fundamento que os Registos postos da parte de
Mina se mudarão, e introduzirão para dentro das terras desta
Capitania' o que não é verosimel, e menos ainda que hum
tal projecto se funde em ordem e mana,ua do Exmo. Sr. Gene
ral daquella Capitania' Ordeno portanto a V. Mmce., que pas-
ando a visitar toda a linha Divisoria da mesma fronteira,

que decorre da ViIIa de Nova Bragança até diante do Rio
Pardo, examine e observe se nella se tem innovado coiza al
guma, assim por parte dos Povos de Minas como pelos que
são pertencentes a este Governo' e sucedendo em algum dos
Pontos de cOll1municação haverem-se intrometido para esta
Capitania os moradorés .daquella, fará intimar aos respecti-
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vos Comandantes-que as ordens de S. A. R. o PrincipeRe
gente Nosso Senhor sobre ql1estoens de limites são tão deci
vas e terminantes. que absolutamente ninguem deve arrojarse
a fazer coiza alguma sem expressa ordem do seu Exmo.
General a quem sobre este objecto escrevo na prezente occa
zião, certo de que elle dará todas as providencias necessarias.
para cessar a inquietação e desordem dos habitantes de am
bas as Capitanias. Concluida que seja esta deligencia se re
colherá a esta Quartel a darme hnma parte circumstanciada
de tudo o que hóuver visto, e encontrado na sua digressão,
em que espero se haja com aquella prudencia e al:tivic1ade
com que costuma desempenheI' as commissoens de que he
encarregado; O que cumpra. S. Paulo 1.0 de Setembro de
1804.-ilntonio José da Fmnca e Ho'rta.

i-Do TENEMTE IGNACIO ALVARES DE TOLEDO AO COMMAN

DANTE DE COMANDOCAIA, 1804

A deligencia de que me acho encarregado pelo meu
Exmo. General para ver, e conhecer todos os termos eviden
tes desta Capitania, emcurubindo-me ao mesmo tempo puzesse
toda a providencia, exforso, e cautela que achasse justo afim
de se conservar inviolavelmente os Lemites de ambas as Ca-.
pitanias, sobre o que o meu Exmo. General escreveu ao Exmo.
General dessa, e em cumprimento de men dever assl3ntei fazer
a Vmce, este Officio Rogando-lhe faça conservar impreterivel
mente a paz, e os Lemites de ambas as Capitanias: Fico
persuadiJo assim se cumprirá, tanto por ser Vmce. hum
Offir.ial que tem servido em Tropa paga, como tambem me
certificarem ter Vmce. boas qualidades, e conhecimentos das
confineçoens de ambas as Capitanias, e da Ordem de Sua Al
teza Real para se conservarem as divizes nos ~tel'mos em
que estão.

Devo ponderar-lhe que toda a novidade que possa haver
motivado por Vassallos menos prudentes, tanto Vmce. como
os Com mandantes desta, devem pacificar, porque observado
assim ficão os povos tranquilizados, e contido no seu dever,
e eu, e Vmce. livres de maior providencia: Já passo a man
dar fazer. e conservar as antigas tranqueiras da parte de cá,
e Vmce. queira mandar fazer o mesmo no seu Districto em

. ,
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termos que não haja extravios tão recommendados pelos Se
nhores Generaes, tanto 'iesta, como dessa Capitania.

Estimarei que Vmce. disfrute saude, e se sirva da mi
nha vontade.

Deos a Vmce. guarde Villa de Nova Bragança 12 de
Setembro de 1804.-Snr. Capitam Oomandante, Custodio José
de Souza.-1gnacio .Alvm·es de Toledo, Tenente.

-Dó COMMANDANTE DE COMANDOOAIA AO GOVERNADOR DE

MINAS, 1804.

fllmo. e Exmo. Snr.-pou parte a vossa Exa. em que
no tempo do governo elo IlImo Snr. Bernardo Jozé de Lorena eu
e o Furriel Ambrozio Caldeyra demos varias partes do Ca
pitam Manoel J asinto Rodrigues da Villa de Bragança a Res
peito de elIe com seus genros e agregados se introduzirem
nas terras que ficão para dentro desta Capitania fazendo o
dito Capitam MoI' Caminhos por detraz da guarda de S.
Paulo, e rompendo as Arias prohibidas do Registro de Ja
guary, e prendendo os Moradores desta Capitania Jozé Anto
nio de Azevedo, e outros mandando patrulhas de 50 e 800
homens Armados para se conservar o dito Caminho só afim
de ser Senhor das ditas Terras passando hua tranqueira que
na Dita paragem mandou fazer o IlImo. Snr. General daquella
Capitania Martim Lopez Lobo de Sardanha pelIo seu Capi
tam Comandante Jozé de Oliveira Preto, e como o dito Illmo.
Snr. Bernardo J ozé de Lorena não deu providencias alguas
ficou o dito Capitam Manoel absoluto e dispoticn, pois tinha
o Patrocinio do Snr. Antonio de Mello e agora por Cauza das
muitas queixas e Dezordens que o dito Capitam Manoel Ja
çinto tenho feito mandou o Hnr. General hu Tenente Pago
para a Villa de Bragança destacado para bem reger os Po
vos mal ordenados por aquelle Capitam Manoel e o dito Te
nente me escreveu a Carta de Officio, e eu lhe dey a res
posta o que tudo incluzo remetto para Vossa Exa. ver e man
dar o que for servido e a pessoa de V. Exa. Deos Guarde
por muitos anos.

Arrayal de Nossa Senhora da Conceisão de Camandao
caya 25 de Setembro de 1804.-De V. Exa. O mais omilde
Subdito. e V_ Custodio Joxé de Sou'X.a.
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Copia da Carta que Rospoudi
a Dito Tenente,

Sm', Tenente Ignacio Alva1"e.~ de Tolledo.-Recebi a de Vmce.
de 12 do Corrente Derigida a boa iconomia dos Povoz
de Sua Alteza Real.

Ré bem Serto que os Illmos. Snrs. Generaes dessa, e
desta Capitania Vivem inteiramente inganados, e inteiramente
ignorantes no bom Regilnen dos Povos de suas RespectIvas
Capitanias pois chegão a esta Merica e lhes pareçem que es
tão na Europa; pois tudo he muito deverso em -todo Sentido;
e Em Resposta á Sua Sou a dizer a Vmc. que vivo e moro
neste I)istricto a 30 annos pouco mais ou menos, Comandey
o Registo de Jaguary por Vezes 14 annos e Como me Cazei
nesta parajem Sahy do Regimento pago, e o Sr. General me
fez Capitam Comandante deste Destricto e Limites desta Ca
pitania e Visto as Circonstancias e grande conhecimento que
tenho deste Paiz, e tambem lhe esponho que o Illmo. Snr.
General Dom Antonio de Noronha governador que foi desta
Capitania Veyo em pessoa ao Morro do Lopo a esta essa
inutil guarda de S, Paullo, e pux:mdo pellos Mapas que fez
o Illmo Snr. Luiz Diogo General que foi desta Capitania as
signado pelo o Serenissimo Rey Dom Jaze em que Comfir
mava a devisa que fez o Dito Seu General Luis Diogo da
Silva as Devizas de Minas e S. Paulo pello Morro do Lopo
por huns Penedos grandes que estão de fronte a Guarda
dessa Capitania Correndo Rumo direito ao Registo da Manti
queira e pello outro Lado Correndo Rumo direito ao Morro
mais alto da Serra do Mogiguaçu.

Isto he o que Se tem praticado e observado emte a far
tura da Villa Nova de Bragança em que todos os Povos
dessa, e desta Capitania Vivião manços e pacificantes e os
Illmos bres. Generaes Rocecrados, e Satisfeitos com seus go
vernos, entrou o Capitam Mar Jacinto e os seus Povos a
Crearlhe as Cobiças. de tenas, entrarão a fazer mil dezordens
entrando Legoas para dentro dos Lemites desta Capitania
prendendo Moradores desta devaçando o Registo de J aguary
por !letras da Guarda de S. Paulo e outros muitos Insultos
dignos de Serem remettidos a Sua Alteza Real pois quem
nos governa bê ~o. Só Monarca, e para aquillo que for justo
não se careçe que o Capitam Mar dessa ViJla tenha mandado
50 e 100 homens Armados, pois o que os dons lJImos. Snrs.
Generaes dessa e desta Capitania mandarem Vmc. e eu e
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todos inteiramente havemos de elar inteiro Oumprimento e
elles Ditos Snrs. darelli a Sua Alteza Real. Emfim Sr. Te~

nente mande Vmc. vir o Uapitam Jaze de Oliveira Preto e
elle que lhe mostre aonde fez a tranq ueira por ordem do
IlImo. Sr. General dessa Oapitania Martim Lopes Lobo de
Salrlanha, e ahi hé que hé a deviza das duas Oapitanias pois
tenho tido mão quanto posso para que não hajão dezordens
pois os dessa Oapitania tem dado Oauzas uastantes dignas ds
se por na prezença de Sua Alteza Real e mandando os nos
sos ,Generaes que seje a devizão por este Arrayal, Mandú ou
Sapucahy, bem satisfeitos ficamos nos, mas cio Oontrario a
deviza hé por onde fes a tranqueira Jaze de Oliveira Preto.

Eu como mais antigo Melitar neste Paiz dou esta Res
posta a Vmc. pois o Por.lo Estandarte Oomandante de~te Re
gisto de Jaguary Como chegou agora Moderno, e tem ordem
do nosso General a respeito dos Moradores e Lemites desta
Oapitania e em observancia das mesmas ordens Se assina aqui
junto COIlligo para se empor na presença do Illmo. Sr. Ge
neral dessa Oapitania e na de sua Alteza Real se precizo for
pois o que digo hé a mesma Verdade e a pessoa de Vmc.
Deos Guarde por muitos annos, Arrayal de Nossa Senhora
da Conçeissão de Oamandaocaya, 28 de Setem bro de 1804.
De Vmc. Muito Att.O Ven.or e O.o-Oustodio Joxé de Souza,
Oapitam Comandante.

k-Do OOl\U1ANDANTE DO REGISTO DE JAGUARY AO GOVER

NADOR DE MINAS, 1804.

JUlJlO. e E.x/llo. SenhoT.-No tempo do meu antesesor
Fran~isco Antonio Caldeira sendo Oomandante neste Registo
obrou o dlspotismo o Capitam Mar da Villa de Bragansa com
desppaixos sini tros do IIlmo. e Exmo. Snr. Oapitam General
da Capitania de S. Paullo a Romper os Mattos da Estrema
desta Oapitania fazendo prender os moradores e outros fa
zendo-os afugentar tomando-lhe as suas fazendas rleitando-lhe
as Cazas abaixo fazendose Senhor das culturas e criasoens;
e o dito meu antesesor mandon trancar meya legoa do Matto
para impedir as pa sages ao dito Capitam 101' e os Seus Se
quazes que agora de proximo hé publico e Oonstante que
tornarão abrir o dito Oaminho andando de Oontino com 80
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ou 100 homens armados e que brevemente vem Goarda da
Tropa Paga. Os povos desta Capitania se tem vindo ofereser a
e te Registo para impedirem os da Capitania de S. Paullo eu
tenho tido mão por ivitar mortes barulhos e dezordeos e não
obro nada Sem ordem de V. Exa.

A diviza Exmo. Seohor be do Morro chamado do Lopo
correndo hum brasa da Serra para a Mantiqueira e foi feita
esta devizão a 30 e tantos annos Segundo afirmão os mora
dores antigos deste destrito; Os povos clamão jllstisa a V.
Exa. como protetor e Pay dos Pobres haja de lhes valler com
a Sua Autoridade e Respeito, o Capitam Jaze da Silva Bran
dão me ordenou fizesse novas patrulhas pelo mesmo Mattos
Hitios e Lugares afim ele atalhar estravios e para o dito fim
Suplico a V. Exa. haja de lhe mandar para este Registo mais
hum Soldado pela muita Nesesidade que della ha.

Deos Guarde a V. Exa. por muitos annos] Registo de
Jaguari 26 de Setembro de 1804.-De V. Exa. O mais omilele
Subdito, Jo'X.e Antonio de .1YIello de Velasco Sayão.

l-Aos CAPITÃES MORES DE PINDAlIWNHANGABA E
BRAGANÇA (DO SECRETARIO), 1804.

O I\lmo. e Exmo. Snr. General tendo que tratar com
V. Mcê. sobre alguns pontos rellativos á diviza desta Capi
tania com a de Minas Geraes, pela extrema desse destricto,
e dezejancIo ouvilo pessoalmente a e se re peito] me ordena
avize a V. Mcê. para que pa sados os dias santos da Festa,
ou logo que passiveI lhe for, haja de chegar a esta cidade
para esse fim, trazendo consigo todos os Documentos; ou
Ordens que tiver relativos ao mesmo objecto; o que da
parte do mesmo Snr. lhe participo para que assim o execute.
D.· G.e a V. Mcê. S. Paulo 24 de Dezembro de 1 04.
Lnix Anton?:o Neves de Carvalho. "'or. I!?:nacio Marcondes
do Amaral] Capitão Mór Comaodante da VilIa de Pindamo
nhangaba.

(Outro de egual theol' ao C'apitão-M61' de Bragança).
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m-Ao CAPITÃO MÓR DE PINDAMONHANGABA

(DO, SECRETARIO), 1804. (?)

o Illmo. e Exmo. Snr. General tendo prezente a sua
carta de 14 de Março do corrente anno, e juntamente a do
Padre Guardião ele Taubaté ambas relativas a molestia de
que se vê acometido João da Costa Manso, ha por bem de
terminar, que emquanto o dito Manso se não ach[lr restabe
lecido, Vm. o não inquiete, mas logo que fique bom (ainda
que em Capitania alheia) o deve Vm, mandar avizar. para
que splto e livre venha aprezentarse na Salla deste Governo,
o que de ordem do mesmo Snr. lhe partecipo para que as im
o execute. D." G.e a Vm.-Lw>x Antonio ].,Te'tes de Can'a
lho. Snr. Ignacio Marcondes do Amaral Gapitão Mór Co
mandante de Pindamonhangaba.

n-Ao COMANDANTE DOS REGISTROS DE MOGY-MIRIM

(DO SECRETARIO), 1805.

o IIlmo. e Exmo. Snr. General tendo prezente a sua
carta de fi do corrente mez, e parte official dada pelo Alvo
rado Jazê Joaquim de Moraes, com a participação do Capi
tão Commandante de Jacuhy, Ré servido ordenarme diga a
V. Mcê. para o fazer sciente ao dito Capitão=Que tendo o
mesmo Exmo. Snr. Ordem pozetiva do Principe Regente

osso Senhor para conservar os lemites desta Capitania, no
mesmo pé que os achou, e estando as terras das sesmarias
que e pertendem medir dentro da demarcação da linba de
S. Paulo, de nenhum modo <.leve consentiT, nem que as ses
marias se requeressem pelo Governo ela Capitania de Minas
Geraes} nem que pelas Justiças da mesma se hajão de me
dir e demarcar, O que V. Mcê. effectivamente providenciará,
nào consentindo que semelhantes invazores fação algum acto
possessorio na certeza de que o Exmo. Snr. General da
quella Capitania hé o primeiro em observar religiozamente o
determinado por S. A. R. a este respeito.

Assim o cumpra",. Mcê.· dando immediatamente parte
do rezultado desta deligencia que o mesmo Sor. lbe ba por



- 453

muito recomendada. D.s G.- a V. Mcê. S. Paulo 26 de
Julho de lS0ã.-Lui", Antonio Nel'es de Canalha. Snr. Te
nente Policarpo José de Oliveira Com mandante cIo Registo.
de Mogy-mirim.

o -Do COMMANDANTE DO DISTRICTO DE "FRANCA. I ('Oi'>.

lUmo. e &1120. SnT:

.Meu 1'esptdtavel Snr.-Cheio de toda a ubmissào, e
respeito me ponho na prezença de V. Ex., animado da grallde
honra. com que costuma tractar ao seus Commandante . e
porque (ainda que indigno) entro no numero clelle na parti
cipnç~o das honras, que V. Ex. com liberal grandeza lhes
reparte, e he nottoria e ta noticia, se valem de miJlI os mo
radores deste Territoria, do qual offereço o incJuzo Mappa,
dilineamento do De tricto, (*) que \. Ex. me encalTegou
ne te ertão, supplicando-me faça prezente a V. Ex. o maior
desamp~ro, em que se vem, do pasto Espiritual, por cuja
falta querem voltar de con olados os muitos intrantes, que
aqui se vinhão estaLelecer: sendo este o motivo de fazerem
o incJuzo requeril1len~o ao Exmo. e RVll1o. Sr. Bispo, suppli
cando-lhe queira facultar-lhes o poderem crear huma nova
Freguezia dentro destes Limites, por lhes er totalmente pe
nozo o marcharem primeira, e segunda vez quarenta, the
cincoenta Legoas para a Freguezia de Mogi quando hajão de
dar Estado a seus filhos sujeita e ta jornada á quatro portos
reaes, alem do perigo de Gentilidade barbara. endo e ta
cauza o maior motivo de reparo em todos os Intrante., a
quem agrada a bondade do Paiz. e muito prineipalmente a
paz, e tranquilidade desta Capitania, supplicão tanlbern a V.
Ex., e eu em nome de todos, queira patrocinar o requeri
mento que fazemos ao EXllio. e RvlUo. Sr. Bispo. Sendo
assim teÍ'á bom exito a no a supplica, E'eremos felice, e
então certifico a V. Ex. que em breve tempo este ertão
fertilizado de Colonos será hum segundo Paraizo desta Capi
tania.

(*) O mappa é o da l'Pgião de Jacuy e da qne tomou depois
o nome de Franca, na collecção annexa a este volume. (N. da R.)I
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Prezentemente chegou entre novos Intrantes conduzido
pelos mesmos o Rvdo. Joaquim Martins Rodrigues tambem
com sua familia para se estabelecer neste Destrito com geral
contentamento. E porque he dotado de todas as qualidades
necessarias a hum bom Pastor o elegemos para esse fim, e
esperamos que o Exmo. e Rvmo. Sr. Bispo em todo tempo
conheça que o dito Sacerdote he inteiro no seu dever, o que
certifico a V. Ex.

O Juiz de Fora da Campanha enviou hum Juiz Com
missario de Sismarias, Escrivão, Piloto, Louvados, e Official
ele Justiça com tres Cartas de Sismarias, despachadas pela
Secretaria de Minas geraes para medirem no Territorio da
Lagoa rica, pertendenuo occupar nove legoas de terras sobre
habitaçoens de moradores desta Capitania. E sendo pelos
ditos moradores chamado para providenciar similhante insulto,
sci~ntes de que eu hia prendellos se retirarão com animo de
tornar depois de dar parte ao sobredito Juiz de Fora, e im
mediatamente avizei ao meu Capitão MoI', pedindo-lhe dois
Quarteis, hum para a Lagoa rica, e outra para o Aterrado,
afim de obviar similhantes invazoens e dezabl1zar a Guilherme
de Barros Pedrozo morador no dito Aterrado, que empenhado
a puxar o dito lugar para Minas geraes, sem respeitar aos
Marcos, que forão ratificados por Ordem de S. Ex., se attre
veo a pedir auxilio ao Commandante pago de Jacuhy, e com
elle veio prender a Antonio Rourigues Gonçalves morador
no já mencionado Lugar só a fim de ser proposto (Jomman
dante do dito Territorio, como aqui he publico. E não tenho
cumprido com o meu dever, por esperar a determinação de
V. Ex. e para finalizaTem estas duvidas, sendo do agrado de
V. Ex., haja de mandar pôr os dois Quarteis nos Lugares
mencionados. Deus guarde, e felicite a V. Ex. como he mis
ter. Bello Sertão da Estrada de Goyaz 6 de Agosto de 1805.
De V. Ex. Subdito o mais reverente, e cri~do-- Hypolito An
tonio Pinhei1·o.

p-Ao JUIZ DE FORA DA VILLA DA CAMPANHA, 1805.

ão há muito tempo que o Tenente dos Destacamentos
da Vilia de Mogymerim por partes officiaes recebida dos co
mandantes dos Registos de Taquary e Jacuhy me participou
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a ouzadia com que algumas pessoas do termo dessa viiia,
tendo subreticiamente impetrado cartas de se 1IJaria pelo Go
verno dessas Minas, de terras que incontestavelmente existem
dentro da linha divizoria de S. Paulo. quae são as do terri
torio denominado-Lagoa rica (*)-sempre habitadas, e culti
vadas por moradores desta Capitania; as pretenderão medir e
demarcar, para cuja deligencia cheo-arão a levar Piloto, e va
rios officiaes de Justiça desse Julgado, o que cOllltudo não
executarão, temendo sem duvida a consequencias cle hUJ1l tão
terrivel attentado.

As inveteradas uZlirpações que os habitante dessas Mi
nas tem feito a esta Capitania, sào tão manifestas, e escanc1a
lozas, que basta somente lêr os termos clivizorios que elll di
ferente epocas tem havido, e estender a vi ta pelos ponto
elll que se achão hoje 'ituados os seus Registos para ficar
convencido da iniquidade deIlas. O plauzivel pretexto de se
vedarem milhor os extravios, que hum tempo lhe servio de
fnlldamento para ensanchar a sua jurisdição, não podendo mais
subsistir na Real Prezença de Sua Alteza, houve o mesmo
Snr. por bem determinar em Avizos de 8, e 9 de Novembro
de 1798-q'lw nada se alterasse quanto aos. Lemite das duas
Capitanias, até que estes se ]J7'eXCre'l:essem e fixassem,. de'l'endo
evita'rse qu.alque7' questão a semellutnte '1·espeito.

Com esta Regia determinação diante dos olhos, fiz ver
ao seu Exmo. General, que nem eu, nem elle tinhamos au
thoridade para invocar coiza alguma tocante a esta materia;
que o meio que nos restava sobre qualquer duvida que se
movêse, bera reprezentarmolo a S. A, R. a quem a decizão
se achava afi'ecta' e que eu nunca ocazionaria, nem consenti
ria na infracção de huma ordem tão clara, terminante, e po
zetiva. A submissão e respeito que elle t,j'ibuta a Leys do
Soberano, e os seus justos sentimentos me fazem persuadir,
que elIe seguirá sempre nesta parte hum igual sistema ao
que tenho adoptado, e vem a ser, o conservar religiozamente
as coizas no mesmo pé em que se achavão no Governo de
nossos Antecessores.

Ré portanto, que não o julgando sciente do attentado
que acima deixo referido, e pezando seriamante as tristes

(*) Acha-se representada esta localidade no mappa que ac
companha o documento precedente, (N, da R.)
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consequencias que podem originar-se, quando pelos Povos
desse Destricto se insista na projectada uzurpação, que eu
vou prevenir, e advertir a V. Mcê., por bem do Real Serviço,
nada adiante, nem execute sem expressa ordem do seu Exmo.
General, certo de que não podendo eu deixar de cumprir os
meus deveres, me verei obrigado a dar as necessarias provi
dencias para cohibir hum insulto semelhante, conservando
íIlezo o Destricto desta Capitania, da qual assim como nada
pertendo adiantar, tambem não recuarei huma só Linha do
estado em que ella se mantinha ao tempo que o Principe Re
gente Nosso Senhor confiou de mim o seu Governo.

Espero que V. Mcê. reflectindo nas obrigaçoens do cargo
que occupa, haja de cooperar quanto estiver da sua parte para
a conservação da armonia e socego publico dos Povos, não
perturbando as pacificas posses dos habitantes desta Capita
nia, que são com os dessa Vassallos do mesmu Soberano) e
mais ainda por se lhe não acomular o que me dizem de que
o seu interesse particular hé o primeiro movei destas iuquie
taçãens) e desordens; pois devo supor não ignora, quanto hé
prohibido aos Ministros, o impetrarem possessoens territoriaes
nos proprios Destrictos que governão. Deos Guarde a V. Mcê.
S. Paulo 31 de Agosto de 1805.-Antonio Jo'Xe da Franca e
Hl)1·ta.-Snr. Jozé Joaquim Carueiro de Miranda e Costa,
Doutor Juiz de Fora da Villa da Campanha da Princeza.

q-Ao COMMANDANTE DO DESTACAMENTO DE MOGYMERIM

(DO SECRETARIO) 1805.

Foi presente ao Illmo. e Exmo. Hnr. General o seu Of
ficio de 30 de Agosto do corrente anno sobre cujo contexto
me ordenou o mesmo Snr. escrevesse ao Juiz Ordinario o
que verá da carta junta que para esse fim remeto ~berta, e
de acordo com elle, e a respectiva Camara tomará V. Mcê. as
medidas convenientes para impedir a uzurpação que esses de
Minas intentão fazer das terras desta Capitania; e como das
expoziçoens feitas sobre este asumpto, vem a ser duas as Es
tI'adas que há por onde elles podem entrar) hé percizo que
V. Mcê. junto com a Camera embaraçem o ponto principal,
guarnecendo bem o outro com o Furriel Miguel Angelo da
Silveira, e os quatro soldados que com elle passão a refurçar
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esse Destacamento. além dos mais Milicianos e Ordenanças
que lhe parecer ju to fazer marchar para esse fim. os qllaes
V. Mcê. da parte de S. Exa. requererá aos seus respectivos
chefes.

Devendo V. Mcê. nào consentir de modo algum que os
ditos Mineiros se apossem das terras desta Capitania, mas
isto sempre de 11l0UO que se evite hum funesto rompimento
eutre os dois partidos, visto que huns, e outro são i~ual

mente vassaJlos do me mo Soberano. Deos Guarde a V. Mcê.
S. Paulo de Setembro de ltl05.-Luix Antoll:io Neves de
Cm·valho.-Sll1'. Policarpo José de Oliveira, Tenente Coman
dante do Destacamento de Mogymerim.

r-Ao JUIZ ORDINARIO DE MOGYMIRIM
(DO SECRETATIO), 1805.

Sendo prezente ao IlImo. e Exmo. Snr. General a carta
que V. Mcê. escreveo ao Tenente Policarpo Jozé de Oliveira
na data de 29 de Agosto do corrente anno, sobre a invazão
meditada peloE> moradores de Minas para introduzirem nas
terras desta Capitania, Ré o mesmo Snr. servido mandar-lhe
louvar a sua deliberação, e acordo, e ordena que V. Mcê.
junto com os mais Officiaes da Camera dessa vi1Ja, ponhão
em execução tudo quanto julgarem justo fazer-se, para que o
Destricto desta Capitania se mantenha sem a menor altera
ção nos lemites que lhe pertencem, conservando-se no estado
em que effectivamente se achava durante os dois Governos
anteriores, e ao tempo em que S. Exa. deUe tomou posse.

Ao dito Tenente se expedem as ordens competentes
para que elle com o seu Destacamento, e mais auxilios que
lhe forem necessarios coadjuve a V. Mcê. nesta deligencia, que
lhe ha por muito recomendada, para a repulsão, de qualquer
força, ou innovaçào que em contrario e pertenua fazer da
parte da Capitania de Minas, recomendando-lhe comtudo se
hajão de comportar com toda a moderação, e prudencia, o
que de ordem do mesmo Snr. lhe participo para que assim o
executem. Deos guarde a V. Mcê. S. Paulo de Setembro de
1805.-.Úl.tix Antonio Neves de Carvalho.- nr. Theodoro Fer
nandes Belem, Juiz Ordinario da Villa de Mogymerim.
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s-Ao JUIZ ORDINARIO DE MOGy-?tURIM

(DO SECRETARIO), 1805.

Constando a S. Ex.n que hum p.e Fulano Gonçalves,
asistente nas vizinhanças das Caldas tem dobrado o Morro,
ou Serra do Lopo (que serve de diviza a Capitania de Minas
com esta) e feito Rossas nas vertentes da parte de S. Paulo,
cujos Dizimos incontestavelmente pertencem ao Dizimeiro
dessa Villa, Há por bem ordenar a V. Mcê. que informandose
exactamente deste facto, e achando ser elle verdadeiro, faça o
dito Padre pagar os Dizimos de tudo o que no dito sitio
houver plantado, ao dito Dizimeiro, visto q1;le de justiça lhe
pertencem; o quo V. Mcê. executará dando illlmec1iatamente
parte do rezultado desta deligencia. D.· g.e à V. Mcê. São
Paulo 8 de Setembro de 1805.-Luix Antonio Neves de
C'aT1'alho. Snr. Theodoro. Fel'llandes Belem, Juiz Ordinario
da Villa de Mogymirim.

t-Ao CAPITÃO MOR DE PINDAMONHANGABA, 1806.

Em resposta á carta que V. Mcê. me dirigio dactada em
24 do mez passado, tendente ás innovações praticadas nessa
Extrema por parte da Capitania de Minas Gerlles, vou por
e ta a ordenar-lhe:

1.° Que com todo o segredo, e disfarçe dê V. Mcê. as
ordens precizas para ser prezo o Sargento Francisco Anto
nio, que acompanhou o Cabo Commandante das Bicas na de
ligencia de alistar os moradores desta Capitania, para a de
Minas, e prezo que seja o remeterá logo a esta Capital a
entregar na Salla do Governo.

2.° Que do mesmo modo se prenda o ditto Cabo Com
mandante das Bicas Antonio Pereira da Silva, de que trata o
Memorial do Alferes João Pereira da Rocha, huma vez que
elle penetre o destricto desta Capitania, sem ol'l.lemJ ou Des
pacho do seu General, e venha igualmente remetido a Salla
deste Govel'llo.

3.° Passará V. Mcê. as ordens mais apertadas a todos
os moradores da Extrema, para que logo que nellas apareça
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o Oapitão Brandão, a innovar alguma coiza em materia ele
lemites o avizem a V. Mce., que nesse cazo pa sará sem de
mora a encontrar-o e com elle. A primeira coiza que lhe deve
perguntar, e requerer hé, que lhe aprezente a Ordem de S.
A. R. em virtude da qual vem alterar o estado das coizas,
que o mesmo Snl'. por Avizo de 9 de Novembro de 1798
mandou sub istir do modo em que se achavão até ulterior
decizão sua. E nfLO satisfazendo elle esta requizição o pren
derá V. lVIcê. á minha Ordem, remetendo-o immediatamente a
esta Oapltal acompanhado de hum Official de Patente. Para
isto remeto a V. Mcê. as duas Portarias juntas para que as
Oompanhias ue Oavallaria Miliciana dessa ViIIa, e de Taubaté,
se apromptem ao primeiro avizo seu, e o acompanhem nessa
deligencia. Para os mais cazos imprevistos deixo tudo a sua
disposição, esperando obre nelles com toda a prudeucia, e
zelo que exige o bem do Real Servisso. Deos guarde a V.
Mc.ê. S. Paulo 7 de Agosto ele 1806.-Ántonio José da
Franca e H01"ta. SI'. Ignacio Marcondes do Amaral, Oapitão
Mór Oommandante ela Villa de Pindamonhangaba.

u-Ao OAPITÃO MÓR DE MoGY-l\lIRIM, 1806.

Neste instante acabo de receber o seu Officio de 6 do
prezente mez e com elle a partecipação feita pelo Oapitão
Hipolito Antonio Pinheiro, a vista da qual tenho a dizer-lhe,
que emquanto vou fazer expedir huma guarda Militar para
sustentar nesse Sertão o Marco divizorio desta Oapitania com
a das Geraes, deve V. Mcê. dar inmediatamente todas as
providencias, e auxiliar o ditto Oapitão de maneira, que obste
a todo o insulto, e introducção dos invazores, não dando
ouvidos a nada do qne elles disseram, visto que toda a inno
vação em materia de Lemites hé contraria ás Ordens de S.
A. R. e o mesmo Snr. inda não determinou o contrario, o
que necessariamente me devia ser participado; e pOI'tanto,
quando elles se atrevão a entrar dispoticamente pelos Lemites
desta Oapitania devem ser logo prezos e remetidos. a esta
Oapital. O que cumpra exactamente, cuja deligencia lhe hei
por muito recommendada. Deos guarde a Y. Mcê. S. Paulo
20 de Novembro de 1806.-Anton?:o José da.Franca e H01·(a.
Snr. Jozé dos Santos Oruz, Capitão Mór Oommandante da
Villa de Mogi-merim.
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I'-Do COMMANDANTE DO REGIS'fRO DE SÃO MA'fHEUS, 1807.

llvmo. e Exmo. Sn?·. AntOlâo Joxé da FTa?lca e Horta.
-Por ordem de Vo ..a Ex. expedida pela sala da data de
doze de dezembro do aDDO procimo de oitocentos e seis que
receby a seis de Janero do JJrezente anDO de oito centos e
sette Jogo no mesmo dia fiz levantar a goarda do dito Re
gisto, e ficou publico, e antes ele oito dias mandou Melxor de
Mendonsa hum filho seu ao arayal do Cabo Verde de Minas
avizar a hum seu Irmão que no dito arayal he sargento da
ordenança faz as veze de seu Capitão comanda na dita fre
guezia para 'Vir o dito entrar com jurisdiçam a tomar poce
de todo o districto que está debacho da Capitania de S. Paulo
que este Registo defendia, e eu defendo por ordem de Vossa
Ex. para cujo fim mandou offerecerçe com seis armas de fogo
sinco filhos, e o dito Pae' este dito homem tem cauza bas
tante para çer contra esta Capitania e çel' aqui comandante
por parte de Minas e tem induzido tudo com tal ozadia que
ja noteficaram alguns desta povoaçam para obedecer para
minas que aqui me vieTão dar parte e aviam de obedeçer
para Minas ou para a Capitania de São Paulo. de todas estas
novidade que eu tenho sabido ja dei duas partes a sala em
feverero e Março e agora tenho notiçia que pelo campo das
Caldas se desencaminhão e não tem chegado a prezença de
Vossa Ex, e porque asim suponho-faço expedir a dous pro
pios pagos a minha custa pagandolhes para levarem esta parte
a emtregar na villa de l\Iogy ao Capital1l Mar da llita vi lia
remeter por proprio athe a prezença de Vo sa Ex. pam que
sendo Vasa Ex. servido mandar pelo mesmo propio o que
vasa Ex. ordenar a emtregar ao dito Capitam Mar donde
ficam os meu proprios a espera para voltarem sendo asim
vasa Ex. servido. Ja nas partes que dei pela sala rcprezentei
a vasa Ex. não ter eu recebido ordem para levar ou reter o
cofre livros balanças pezo , e Armamento que servirão neste
Registo pertencentes a Real Fazenda e juntamente não ter
condução de animais que nestes moradores poucos que ha
não tem cavalos por erem paLres, que só de Mogy poderam
vir para a dita comduçam se vasa Ex. for servido: Eu Senhor
não dezejo aqui demoral'me se posivel for nem huma hora
s6 dezejo hir aos pes de vasa Ex. asim como dezejo a vida
asim poso sertificar a vasa Ex. que a perto de cOl'enta annos
ando na defeza desta Capitania pelos Registos comfinantes
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com as de Minas he o que de prezente tenho que por na
prezença de Vo fi Ex. que Deo Goarde. Coartel de S. Ma
theu 30 de Março de 1 07.-Jeronymo Dia Ribeiro.

:c-Do CAPITÃO MÓR DE MOGY-lIlIRIM, 1807.

lUmo. e EXlIlo. S1/1". Antonio Jo é dct Franca e Horta.
-Meu Senhor 5." feira que se contarão 25 do COlTente
cheguei ao lugar donde se achava o Cadette com tre Solda
do e dezoito Homens no Barranco de Jagoary merilll donde
tinhão feitto dous lansos ele Caza, e mais hU111 separado e
tinhão passado o Rio com huma estrada com a coaI vinhão
sahir a fazenda do deffuncto José Dutra distante do Arrayal
de Mogi Guassu Sette Legoas. Perguntei ao Cadette por que
razão tinhão deixado o seu Ooartel. e entrado peJlas Terras
desta Capital? ao que me respondeu que o fes com ordem do
sseo Oomandante o Oapitam Brandam, e que hera para fazer
Rezisto, e evitar extravios, ao que lhe respondi que tudo
pudia Ser porem que era pressizo Ooncessam ele V. Ex." e
sem esperar mais, lhe mandei arazar tudo, e atrancar os Ca
minhos, e os fis Oonduzir para o seo antigo Ooartel e deixei
huma Goarela de pago defronte ao Ooartel do dito Oadette
nos Lemittes desta Oapital.

Não sei o que resultara lllai pois he grande empenho
no dito Capitam Brandam e o dito Oadette em querer sé
introdnzir nas telTas deste destricto sem Ordem Regia nem
ao menos do Illmo. e Exmo. Governo daquella Oapittal.

Deos Guarde a V. Ex". por muitos annos. Mogy merirn,
28 dp, Abril de 1807. De \. Ex". O mais obediente ubdito.
-José dos Santos Orus.

x.-Do INSPECTOR DAS GUARDAS DA VILLA DA

OAMPANHA, 1807.

lUmo. Senhor Cm"onel José Joaquim da Co ta Ga'/:ião.
-Por me achar encarregado da Inspecção obre a Guardas,
Registos e Oontages, que guarnecem e ta Villa da Oampanha
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da Princeza por Ordem elo Illmo. e Exmo Snr. General desta
Capitania de Minas Geraes, afim de Zelar, e Segurar o Patri
monio Regio, e de lhe pôr as mais Cautellas necessarias para
vedar os ~ontinuados extravios, que be o principal objecto, a
que se destinão os emportantes Serviços dos ditos Destaca
mentos; assim como se pratica em todos os outros da Guar
nição desta mesma Capitania; vejo-me obrigado a bir por este
meio a participar a V. S. o insulto comettido pelo Capitam
Mór da Villa de l\1ogy Merim contra huma das Referidas
Guardas, que teln ..ido cazo muito extranbo, e nunca praticado
pelas Capitanias do Rio de Janeiro, Babia, Pernambuco e
Goyaz, que todas são confinantes com esta de :Minas, a qual
tambem teni nos sells respectivos Limites ontros muitos Des
tacamentos: Cujo insulto vem a Ser o que lhe v<-,u a relatar,
para que V. S. me faça a honra de o Levar a prezença do
I11mo. e Exmo. Snr. General dessa Capitania se for do seu
agrado, para ser informado da Sua realidade, e dar-lhe as
providencias, que bem lhe parecerem.

Tendo eu recebido ordem firmada pelo meu Exmo. e bom
General e pela Junta da Administração e Arrecadação daF'a
zenda Real desta Capitania de Minas para ajustar, e mandar
fazer novos Quarteis para a existencia de alguns Registos,
sendo hum delles para a nova contage de Sancta Maria Mag
dalena, que se pertende estabelecer na Margem do Rio Ja
guary Merim no lado opposto a essa Capital de S. Paulo,
transferindo-se a sua Guarda do Lugar em que estava, deno
minado-as Caldas-que he de Campo aberto, Sem ataque
algum, para o do Rio Jaguary para Ser o mais proprio e de
melbor fecho; não só para a segurança dos Reaes Direitos e
para se evitarem os Extravios que os Traficantes de huma e
outra Capitania costumão pa sal' para fora dos Registos vizi
nhos, e por huma picada antiga, que sahe de Mogyguasu para
o Destricto de Ouro; Mas ainda por e tal' aquelle Lugar
dentro do Limites de ta mesma Capitania, porque se divide
com essa pelo cume da Serra da Mantiqueira Mono do Lopo,
seguindo rumo direito pelo Mogyguasu (que fica adiante do
mesmo Jaguary Merim muitas Legoas) e pelo H.io Pardo, onde
já esteve antigamente o Registo de Jacuhy, até a estrada ge
ral de Goyaz, que por hum Lado pertence a essa, e por outro
a esta de Minas, Segundo dizem os antigos, e com todas
Ordens Regias, que se achão registadas na !Secretaria do
Governo desta Repartição: O que tudo se dirige para o aug-
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menta dos Interesses Regias, e para o bem Commum dos
Povos, P. Moradores Rendeiros do Territorio das Caldas.

Pelas circumstancia supra mencionadas determinei a
Cadete Comandante da Guarda das Caldas, que se pasasse
com todos os soldados para o Lagar indicado de Jaguary
Merim, que be remoto sem Habitantes, e que lhe fica distante
quatro e meia legoas em direitura mais ou menos, e que ali
mandasse fazer uma Barraca de Palha onde fosse mais util
ao Serviço de Sua Alteza Real ]Jara nelle se aquartellar,
emquanto se não aprontava o novo Quartel que já estavajusto
e arrematado, para Ser ass:ru da aprovação do meu Exmo. e
da mesma Junta da Fazenda Real. E estando a dita Guarda
alli postada abarracada debaixo de paz, e a contento de todos
os Moradores' aconteceu apparecer no Sobredito lugar o Ca
pitão Mór Jaze dos Santos de Villa de Mogy Merim no dia
23 de Abril proximo passado com Cincoenta homens, Segundo
a presente que tive, como se fossem para Comette
rem aos inimigos, esquecendo-se que somos todos de uma e
outra Capitania Vassallos de hum só Soberano; e rlisputando
elle com o dito Cadete Comandante da referida Guarda, Sem
se lembrar que esta Villa tem o privilegio de ser Donataria
da Nossa e Sempre Augusta Princeza feita pelo Principe Re
gente osso Senhor, donde se lhe rernettem as Suas Rendas
Consignadas; Sem queter attender ás Ordens do meu Excmo.
e bom General e da Junta da Fazenda Real; nem á Razão
alguma. Sem esperar pelas ultimas decizões de ambos os
Exmos. Sms. Generaes, como devera prudentemente, e Sem
respeitar finalmente a aquella Guarda Militar que alli se
achava destacada para o fim de probibir os prejuizos de Sua
Alteza Real e de lhe Segurar os Seus Direitos das Entradas;
atacou á mesma mandando-lhe arrazar despoticamente com
machados o Rancho que lhe Servia de Quartel, e lançar-lhe
depois fogo, e expulsando a dita Guarda com esta Violencia
do lugar em que estava, que he da repartição de ta Minas,
como se fosse a hum morador particular, para o antigo Quar
tel das Caldas. Com este procedimento bem mostrou aquelle
Capitam Mór que ignora o delicto fl.ue comete qualquer Pe
soa, que ataca a huma Guarda ou Sentinella cornforme está
determinado nos Artigos de Guerra do nosso Regulamento, e
que se fosse instruido nas Leys Militares, pareceme que não
praticaria Semelhante attentado; e por isso ninguem se capa
cita por aqui que o fizesse com OrdeU! pozitiva de S. ExR

•

por ser notorio que he· hum Senhor tão illuminado, e muito
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temente a Deos, e que se a deu, Seria certamente por falsas
informações, que tivesse: pois tudo quanto obro neste Co
mando be por Cumprir exactameute as respectivas Ordens do
meu Exmo. e bom General e por Zelo da Real Fazenda, e
não por interesses particulares.

Devo manifestar mais a V. S. que he constante no Ter
mo desta Villa da Campanba que hum Capitam Hippolyto de
tal mancomonado com o referido Gapitam Mór, e moradores
seus subordinados, alcançarão de S. Ex·. e taivez com sinis
tras informaçõe., o mandar estabelecer huma Guarda adiante
do Rio Pardo na Estrada, que vay para o Registo de Jacuhy
a mais de 4 annos ponrlo-Ihe Marcos, onde nunca os houve
rão, e fóra da antiga Diviza Confirmada por ordens Regias,
como já lhe disse; e que a poucos mezes se creara outra
Guarda no Territorio do Aterrado de Dezemboque levantando
novo Marco mais adiantado, e tudo para dentro dos limites
desta Oapitania de Minas so pelo particular interesse de apos
searem mais terreno o que se não disputa cauzando prejui
zos ao dito Registro de Jacuby por Romperem huas picadas
das suas respectivas Patrulhas, que se conservarão atrancadas
a annos para por ellas não passarem Extravios, facilitando pOl'
este meio passagens francas aos Extraviadores em defraude
do Patrimonio Regia, e dos Quintos, que tem diminuido con
sideravelmente no mesmo Registo, o qual já esteve no dito
Rio Pardo, Sendo General destas Minas o Exmo. Conde de
Valladares, falescido, no tempo em que aquelles matos ainda
erão incultos' em cujo lugar se deveria tornar a pôr para o
aumento dos Reaes Interesses, senão houvesse opposição dessa
Capitania e obrarão tal exesso, que á força de oitenta Armas
de fogo obrigarão a hUlll Guilherme de Barros Peelrozo a
assinar hum Termo para elar obediencia a essa Capital de

ão Paulo, sendo elle morador junto ao dito Atterrado, e Su
geito a e ta Capitania de Minas a quarenta annos, paTa onde
tem pago O' Dizimas, e se achava em actual serviço da Com
panhia de Ordenança do seu respectivo Destricto, pertencente
ao Arraial de Jacuhy, cujos procedimentos talvez não terão
chegado á noticia de V. Ex.·) e por isso se farão dignos de
alguma providencia.

Com esta ocazião não posso deixar de lhe fazer partici
pante tambem) que depois lie estar o Registro de Itajabá a
tantos annos dentro dos limites desta Oapitania, propuz ao
mesmo meu Exmo. para o transferir para o Cimo da Serra



- 465 -

da Mantiqueira na divisa desta de ~'Ünas, para onde se ha de
passar logo que estiver prompto o novo Quartel.

A mesma providencia se espera, que V. Ex.n queira dar
por aquelle lado concedendo por bem do Real Serviço, que a
Guarda clenominada-Patrulha Volante dos Campos de S.
Pedro da Mautiqueira-se passe para o Alto da mesma Serra,
onde for mais conveniente para se edificar o novo Quartel
entre os muitos Caminhos que os Moradores dessa Capitania
introduzidos, e arranchaclos nas Cabiceiras do Sapocahy Merim;
e da Vargem Grande da repartição desta de Minas, tem rom
pido, atravessando por cima da Serra, que he quazi toda de
Campo aberto, para a comunicação das Villas de Pindamo
nhangaba e Guaratinguetá, como já vi; com os quaes Rompi
mentos tem facilitado a muitos annos passagens francas para
os Extraviadores, de que ha exemplos, em prejuizo dos Reaes
Quintos, que he o que se pertençle acautellar, e corno ha
huma Guarda de S. Paulo junto ao Ribeirão do Capivary
entre as divizas das Fazendas de João da Costa Manso, e de
Ignacio Caetano Vieira de Carvalho, que dizem he o author
de taes caminhos e rompimentos, protegidos pelo Oapitão Mór
Ignacio Marcondes da dita Villa de Pindamonhangaba, esta
se poderá mudar tambem para a mesma Serra em outro lado,
querendo assim V. Ex.a, ou para onde for servido o mesmo
Exrno. Senhor, e quando não convenha de qualquer sorte qne '
seja a providencia, será justo, que se determine ao dito Ca
pitão MoI', que nã.o perturbe o exercicio das Patrulhas da
referida Guarda dos Campos de S. Pedro, e de outros que
com ella se devam encorporar, quando for precizo como elle
o tem feito por vezes, que logo que lhe consta, que aparecem
por aquellas Fazendas estabelecidas abaixo, ou nas margen da
Mantiqueira dentro desta Capitania de Minas alguns Soldados,
manda ajuntar pessoas do Povo ou Soldados dos seus Des
trictos com Armas, para lhe sahirem ao encontro para os
atacar como se fossem de outra Nação, ou Vassallos de outro
Soberano, segundo o que se tem experimentado, tolhendo por
este modo a prompta execução das deligencias do mesmo
Real Serviço.

Outra igual proviúencia seria necessaria ao Capitão MoI'
da Villa de Bragança para que não continue. nem consinta
que se rompão as picadas das Patrulhas do Regi to de Ja
gllary, e principalmen~e enquanto estiverem com tranqueiras,
como o tem feito por vezes, deixando huma Estrada franca
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para sua Fazenlia, ou vizinhança, que se encaminha por fora
do dito Registo para os campos do Sellado, em defraude dos
Reaes Interesses, o que sendo do agrado de V. Ex.a hei de
estimar, que tenha o seu devido effeito, para que os Soldados
das mencionadas Guardas possão cumprir com os deveres das
Sllas obrigações, 8elll embaraço, e sem as ditas oppozições
dos referido" Cappitães Mores, pelo costume em questão.

Estes os justos motivos, que me obrigam por zelo do
Real Serviço a procurar a IJIustre Pessoa de V. S.. para lhe
relatar os factos acontecidos, e nesta annalizados, para clelle:;
dar ao Exmo. Snr. General a informação, que lhe parecer
necessaria para por seu grande respeito conseguir as inclis
pensaveis providencias, que dezejo merecer-lhe para sucego
destes Destacamentos, emquanto delles estiver encarregado,
para de uma Vez cessarem tantas opposições, e tão continua
rias perturbações prejuc1iciaes a Fazenda Real, e nunca prati
cadas em nenhuma das outras Capitanias confrontantes; pois
confiado na sua honra e bondade de que he dotado, me adianto
COlll muito pezar meu a ro!;{ar a V. S. por bem do mesmo
Real Serviço, que além do mais que fica exposto, queira con
correr como lhe for passiveI, para que a referida Guarda das
Caldas ultrajada, seja restituida ao mesmo lugar inrlicado do
estabelecimento da nova Contage de Sta. Maria Magc1alena, e
que os Empregados nella tenhão igualmente a Satisfação qne
S. Ex.a for f)ervido determinar em attenção as Circunstancias
mencionadas' porquanto lhe beijarei as lVíãos.

Aqni fico promtissimo, como sempre estive com todo o
Destacamento para executar as ordens de S. Exn

• e a de
V. . a quem desejo o melhor bem.

Deos guarde a V. S. muitos anuas ViJla ela Campanha
da Princeza, 13 de lVlayo de 1 '07. Sou com todo o respeito
rle V. S. Muito attento Venor • e fiel Servidor, e amO. obrigmo.
Joxé da SÜm Bmndão.

aa-Do CAPITÃO MÓR DA CAMPANHA, 1807.

fUmo. e EXII/o. Snr.-O emprego de Capitão Mór Re
gente e Intendente desta Villa da Campanha, com que
S. A. R. foi servido Oural'-lll e, convida o meu respeito a hir
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por meio desta carta aos Pez de V. -Ex. manifestar os senti
mentos que ha annos passão por mim, e que agora chegarão
a maior excesso.

H;um dos pontos mais ecenciaes dos intereces Regios
nesta Capitania ele Minas Geraes, hé o .evitarem-se extravios,
assim nas entradas ue efi'eitos de que se pagão quintos como
na sahida de oiros sem serem fundidos pelo gravisimo pre
juizo que dão ao Real Erario.

Para se obviarem os meios destes criminozos procedi
mentos, há goaruas melitares Ij.OS lugares qne se sabe serem
mais seguros, e há Arias prohibidas por donde senão pode
passar ao menos sem risco de serem castigados os agressores
que as goardas descubrirem: Este hé o estabelecimento domi
nante desta Capitania, e isto hé o que se pratica em benefi
cio dos Direitos Reaes da Coroa.

Ora parece que da parte da Capitania de São Paulo
confrontante, cnjo Soberano hé o mesmo desta de Minas, e a
cujo respeito não devem os Vassallos de huma Capitania se
rem menoz activos no zello dos augmentos e conservação da
Coroa do nosso comum Soberano, do que os da outra; não
deviam tambem em consequencia embaraçar, ou perturbar em
huma, as dispoziçoens da outra derigidas ás siguranças, e
cautellas que exigem os muitos cazos que tem sucedido em
taes materias.

Asim parece que devia ser; porém eu a meu pezar
ponho na Prezença de V. Ex. que sucede o contrario; por
que os da Capitania que V. Ex. felizmente Governa longe de
respeitarem as medidas tomadas pelo Governo de Minas para
evitar extravios, os facelitão, e tanto de propozito, qne rom
peudo as Arias prohibiuas se tem estabelecido elD fazendas
de cultura, e aberto caminhos dentro do proprio terreno de ta
Capitania pelos quaes pode passar quem quizer e ultima
mente em dias do mez de Abril proximo passado, romperão
huma goarda, expulssarão os' soldados, arrazarão os ranxos
que por ora servião' ue Quarteis, e os queimarão com fogo,
cujo criminozo procedimento foi capitaneado pelo Capitão Mór
da Villa de Mogymerim, com huma grande assoada de gente
armada e isto dentro dos Lemites desta Capitania: Quaze da
mesma natureza sucedeo há tempos outro cazo semelhante
praticado pelo Capitão Mar da Villa de Bragança, só com a
diferença de não romper goarda melitar, e outros mais indi-
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ferentes lugares, que pela sua qualidade, e eircumstancias não
podem escuzar-se de xegar o seu conhecimento ao Real
Trono, e asim mesmo a Real Prezença da SerenissiDla Prin
ceza do Brazil N. Senhora DOllataria desta Villa da Campa
nha e seu Termo.

Persuado-me qne ou V. Ex. não será sciente de taes
procedilllentos, ou os terào pintado na Prezença de V. Ex.
com diferentes cores; porem a Realidade hé a que exponho
a V. Ex, Deos Goarde a V. ,Ex. por felizes annos. Villa da
Call1panha da Princeza 14 de Maio de 1807. De V. Ex. o
Mais atento Criado.-João ~1anoel Pinto Coelho Coutinho.
Illmo. e Exmo. Sr. Antonio José da Franca e Horta.

bb-Ao CAPITÃO MOR DE MOGYMIRIlII, 1807.

Tenho presente a sua Oarta de 8 do corrente mez, na
qual me participa as dilio'encias qUl~ fazem o Juiz de Fora
da Campanha e Oapitão Brandão para se introduzirem nas
terras desta Capitania. Tal não pode ser certamente a in
tenção do Exmo. General de Minas, porque tendo (como eu)
pozitivas ordens para conservar os Limites no mesmo Estado,
em que e ach3vão, seria cometter hum 'attentado reprehen
sivel o alterar as Reaes determinaçoens. O genio inquieto
daquelle povos seduzidos pela ambição. e interese particular
do dito Juiz, e Capitão he o movei de todas essas inquieta
çoens, e desordens, como eu vou fázer ver a S. A. expondo
lhe qual tem 5ido o prejuizo, e a paciencia dos Paulistas, e
quaes as uzurpaçoens feitas pelos Mineiros, que a. si proprios
se condenão em ter deixado buma deviza tão segura, e natu
ral como he o Rio Sapocahy, para virem. adiantando os seos
Rerristos pelo interior das terras, onde nunca podem vedar-se
os extravio que be sempre o plauzivel. e mimoso pretexto
de que se valem para cohonestar as suas uzurpaçoens.

Portanto conserve V. Mcê. illezo o seu Destricto, não
consentindo que por elle se adiantem vi. to S. A. R. assim' o
bav.er determinado, e não deve nunca perder de vista as ten-
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tativas que elles estão avezados a fazer para se aproveitarem
de algum descuido nosso. Louvo-lhe a nomeação que fez do
cabo para o Descuberto de São Matheos, pois a velhice do
Sargento Jeronimo Dias o torna inhabil pilra defender nquclle
mesmo Registo em que se con. ervou por 11Iai cle 30 an110..
De qualquer novo acontecimento C/ue haja me dará ill1111edia
tamente parte a fim de eu providenc.iar o que for precizo.
Deos guarde a V. Mcê. São Paulo, 21 de Aoo!"to de 1< 07.
-Antonio José da Phmcct e Hnrla.-Sr. J oz' dos alltos
Cruz, Capitão Mór da \Tilla de MogYtllirilll.

cc-Ao CAPITÃO MOR DE l\'IOGYMIRIM, 1 09.

Sendo-me prezente as cartas incJuzas em virtude das
quaes de Ordem do Juiz de Fora da Campanha Di. tricto de
Minas Geraes se mande proceder as buscas de salitre na Fa
zenda de Guilherme de Barros Pedrozo, (*) que fica no dis
tricto desta Capitania, bem que aquelle Ministro não me de
precou a neceilsaria licença, comtullo como a sua' indagação
se dirige a buscar hUIll genero, que me hé muito recomen
dado pelo Principe Regente N. S. V. Mcê. permitirá que na
dita Fazenda se fação os pertendidos exames remetendo-me
as amostras do salitre, que ali se extrair, e dando-me parte
de tudo o que nesta materia aconteeer.

Doos Guarde a V. Mcê. S. Paulo, 19 de Janeiro de
1809.-Antonio José da Franca e Horta.-Sr. Jozé do. San
tos Cruz, Capitão mór da Villa de l\1ogi-lllirim.

deZ-Ao C01l1MANDANTE DA FREGUEZIA DE FRANCA, 1 09.

O Capitão André da Motta de Carvalho me aprezentou
a carta, que V. Mcê. lhe escreveo em 14 de ovellluro do

(*) Pelo documento seguinte vê- e que esta fazenda pertence
ao destricto de Franca. (N~ ele R.)
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anno passado, a qual Me devia ser dirigida, e não ao dito
Capitão, que finda a deligencia a que foi mandado a essa
Freguezia nada tem mais, que tratar sobre semilhante objecto,
e respondendo a dita sua carta sou a dizer-lhe, que lhe re
metto a copia da Ordem da Junta da Fazenda desta Capita
nia dirigida ao Capitão m6r J ozé dos Santos Cruz sobre se
transitar, ou não pelo rio Sapucaby para que V. Mcê., e todo
o Povo dessa Freguezia fiquem scientes do que neHa se de
termina. Muito estimo que esses povos estejão concordes em
formarem Villa nessa Freguezia para o que já remetti ao
Ouvidor da Comarca a petição do mesmo Povo, e o artigo
da carta de V. Mcê. em que com seu Alferes se offerecem a
fazer a caza da Camara, Cadeia, e PeloU1'inho a sua custa
para a nova Villa a fim de que o dito Ministro procedendo
as deligencias do estilo Me informe a este respeito, não se
fazendo já necessaria a lista da povoação por haver huma na
Secretaria deste Governo, que bem serve para o effeito per-
tendido. .

Pelo que respeita a guerra com os Bugres S. A. R. o
Principe Regente N. S. a mandou declarar nesta occaZlao as
sim o partecipo ao Ca.pitão mór do Dlstricto por quem che
garão a V. 'Mcê. as necessarias ordens; bem como as que di
cerem respeito a extracção do salitre que na Fazenda de
Guilherme Pedrozo de Barros mandou proceder o Juiz de

-Fora da Campanha. Deos Guarde a V. Mcê. S. Paulo, 20
de Janeiro de 1809.-Antonio Joxé da F'mnca e Ho?'ta.-Sr.
Hipolito Antonio l'inheiro, Capitão mór Comandante da Fre
guezia da Franca.

ee-Do CAPITÃO MOR DE BRAGANÇA, 1809.

lUrno. e Exmo. Senhor.-Tendo eu ordem de V. Exa.
de 17 de Março de 1803 que para maior inteligencia junta a
esta remeto a Copia na falta do Original e como fosse a
direcção della para effeito de serem expoliados huns Mineiros
que tinham passado a arranchar-se em terras desta Capitania,
abrindo para esse fim Caminho pelo Morro do Lopo que
serve de Divisão: O que emediatamente assim executei, man-
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dando trancar o Caminho por elles feito. e rleHar o Ranxos
de suas Rezidencias; ficando tudo ao E tado e con ervação
anterior ao Governo de V. Ex." na ('onformidade da mesma
Ordem: Sendo esta prohibição bem puuliea a todos os Habi
tantes do Paiz fora hum Raymundo AI vare de Oliveira bUIll

dos Habitantes que se não 'pode chamar a j"norancia, e pas
sara a abrir huma bem fabricada estrada e Caminho de ca á
sahir no lugar que então se arranxarão os mene.ionados Mi
neiros onde fizera Rossas ponrlo finalmente a,quella paragem
tranzitavel e pronto para qualf]uer extravio que ]lor ~di e
encaminhe, e consta ja haverem por aquelle Lugar seguido
varios Desertores e Criminozos porque lhes fica facil achaudo
de cada huma pronto Estrada the o lugar do expolio, c llahy
seguem o Caminho dos Mineiros e vão sahir asima da Guarda
sem maior, ou ninhum incomodo: E para o dito RaYI1lLlndo
haver de abrir aquelle Caminho seguudo a noticia dizem ser
por influencias, concelho, ajuda e favor do Rev.do Vigario desta
Villa e seu Irmão.

Disto mesmo .ia dei parte bocal a V. Exa. que mandou
a fizese por escripto que o havia cumprido e porque se desen
caminhase do poder do Sargento Mar Jerol1imo Gonçalves
Pereira portanto faço a pr8í~ente que he segunda para a vista
della V. Exa. dar as proviJencias que achar justa relativa
mente para o representado: Deos Guarde a \. Exa. por dila
tados Annos como a toclos nos he mister. Bragança 7 de
Fevereiro de 1809.-Jacinto Rodrigues Blleno.

{{-Do CAPITÃO MOR DE BRAGANÇA, ] 809.

fUmo. e Exmo. Senhol·.-Por ordem de V. Exa. que
tive se expoliaram ,huns Mineiros que se tinhão arranchado
em terras desta Capitania deitando-se-lhes em terra os Ran
xos, trancando-se-lhes o Caminho de sua servidão daquella
Capitania para esta' ficando tudo ao estado e Conservação dos
EXlllos. Antesl;;es80res de V. Exa. Segundo a sim determinara
a mesma Ordem, e para se estabelecer esta me ma economia,
entre estas Capitanias fis sciente a todos os moradores do
meu Destricto para que ficassem respeitando aquelle Lugar
do Expolio como Area prohibida, e portanto ninguem por ali
se attrevesse andar a caça nem a outra qualquer pertenção
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porque não ficasse em 'extravio; porem em minha auzencia
obrou muito o contrario Raymundo Alvares de Oliveira desta
Villa porque abrindo hum Caminho e estrada de ca fora se
arranxar no Lugar do expolio donde sahirão os já ditos Mi
neiros e ahy se esta conservando e cada vez que lhe parese
se passa para minas a vizitar hnma Cunhada que la tem
sem dependencia de dar olJediencia as Guardas} e por con
sequencia por aquelle Caminho consta terem se refugiado
varios criminos(}s e Dezertores e juntamente os que se refu
gião por não serem recrutados por ali vivem congraçados com
os Mineiros hindo e vindo cada vez que querem e finalmente
transitavel aquelle Lugar por causa daquelle morador que ali
se foi entroduzir. Dysto mesmo ja dei parte bocal a V. Exa.
que me ordenou a fizesse por escrito, o que assim ja o fiz
por dilas vezes:

Agora de presente aCl'ese mais passar o Comandante de
Minas seguindo a mencionada estrada em Patrulha e chega
rão the os moradores deça a maneira que the donde finali
zarão a sua Patrulha erão terras pertencentes a Minas: Estas
cousas lOe obrigão a ver-me nas circumstancias de importunar
a V. Exa. com estas farzes e ver-se a de prohibir aquelle
Lugar e Itornar a fazer as competentes tranqueiras abertas
pelo predito Raymundo, e fazer conservar como antigamente
se praticava entre estas duas Capitanias. Deos Guarde a
V. Exa, muitos Annos. Quartel de Bragança 11 de Junho
de 1 09.-Jacinto Rod1'igues Bueno, Capitão mar,

gg-DA CAMARA DE PINDAMONHANGABA, 1809.

IUmo. e Ex. S1'.-Nesta occazião nos partecipa o Capitão
Mór desta Villa com a parte lhe da o Alferes Claro Monteiro
do Amaral com a qual o mesmo Capitão Mór participa a V.
Ex:. motivo porque nos obriga a bir por esta a Respeitavel
prezença de V, Ex. o que devemos obrar na abertura daquelle
caminho} porque os ditos Mineiros, o seu intento hé virem
sobre a Capitania de Sam Paulo como V. Ex. tem obser
vado, ou se hé para fazerem Estrada dos moradores da Ca
manducaya, ou da Villa da Campanha para a Villa de TaulJate;
ou se hé só afim de apanharem a todos aqnelles moradores
que estão naquella Povoação com suas Sismarias concedidas,



- 473 -

por esta Capitania. a mesma parte que dá o dito Alferes.
diz que trazerr- ordem de S. A., mas o morador não sabe lAr
pois o dito Alferes fica distante do morador pouco mais de
hUIlJ quarto, e não lhe aprezentarão a ordem que diz trazião.
E cazo tragão :l 01' lem como dizem, e quererem entrarem por
esta Capitania deixando aquelles moradores para dentro de sua
divizão, e porem Registo sendo Estrada daquella para esta
os quais moradores pagão Dizimos ha mais de doze annos a
esta Villa. V. Ex. se sirva determinar nos o que devemos
obrar Sobre este objecto ja acontecido e o que poderá acon
tecer. A Respeitavel pessoa de V. Ex, Guarde Deos por
muitos annos para amparo desta Capitania. Pindamonhangaba
Em Camera de 15 de Julho de 1809. De V. Ex. os mais
obdientes Subditos "Nliguel de Godois llfm'eim, Jo'Xe Machado
da Silva, Domingos Vieim do Prado, Manoel da Costa Pais,
Joaquim Ramos de Oliveim.

hh-Do CAPITÃ.O MÓR DE PINDAMONHANGABA, 1809.

lilmo. Exmo. S1',-Pelo avizo que me dá o Alferes
Claro Monteiro do Amaral de doze do corrente que incluzo
remeto para V. Ex. ver o seo conteudo por copia, em que
os da parte de minas fizerão huma estrada nos lemites desta
Villa sobre a serra da Parahiba, cujos moradores ficão par
tindo com a fazenda de Ignacio Caetano Vieira de Carvalho
para a parte do poente, e de cuja abertuJ'a para serem dos
moradores de Camandaocaya, e donde sahirão com a estrada
como especifica o avizo he ultimo morador para a parte de
minas, nas terras do dito Alferes ficando parte maior para a
mesma parte de minas que hade exceder mais de legoa, e
cujo morador tirou sismaria a treze annos pouco mais, ou
menos, e as tem cultivado continuadamente com lavouras, e
criação, e asim como outros mais que estam no mesmo cor
rer com sismarias, não posso perceber se aquela estrada, que
abrirão até aq uele morador se he para seguir para esta Villa
ou para Taubathé, irremediavel hade haver registo se for
para seguir estrada. ou se he para comprehender os morado
res, tanto estes, como a fazenda de Ignacio Caetano porque
todos ficam no mesmo correr sem imbargo de ter para os
campos hum caminho, e para os mattos outro, como a ambi-
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ção da parte de minas sempre tem sido a apertar esta Capi
tallia, porque a primeira elivizão foi '110 Rio' Grande ao depois
na paragem xamada caxambú, e agora na mantiquira, e nessa
divizão sem ser ouvido. esta Oapitania pois 110 extrato que
remeti a V. Ex. ja a tempos dizia que havia atravessarem
huma parte Sapucahy, e sendo como tenho expresadoa V. Ex.
hade haver tlivizão que elles ham de querer fazer absolutos
pelo principio já asim bir rllostrando porque xegando com a
dita abertura a caza daquele morador rustico sem saber ler
lhe al)I"ezentarão diz que huma ordern de S. A. de que eu du
vido porque se asim face devião andar mais hum quarto de
legoa a aprezentar ao Official que dá a parte que Ja elles
sabem que mora naquele lagar, e dicerão que hoje vinham
como expreça o dito avizo que dá o Alferes. V, Ex. já os
tem experimentado que sempre sam absolutos os ditos mi
neiros quando vam fazer qualquer vestoria. Sempre se adian
tam. Dezejo que V, Ex. me rezolva sobre estes pontos se
elles trouxerem ordem de S. A. R. sem lngar certo para fa
zer qualquer dil'iza, ou por registo ficando a dita estrada por
elles novamente feita para seguirem se devo consentir nosle
mites desta Villa, que elles o que dez~jão hé que fique pela
serra da parahiba, e deste modo fica huma boa parte de mo
radores com terreno de oito, ou nove legoas com tres de
fundo, e na fazenda de Ignacio Oaetano ainda he maes sobre
o certão e todos estes tem pago Dizimof> a esta Villa e to
<1"s estas informaçoius ja dei a V. Ex. em pessoa, e eu logo
que recebi mandei huma ordem ao dito AUeres a impedirlhes
os passos sem aprezentar ordem expreça do lugar como
asima tenho expecificado, dezejo V, Ex, me dê com brevidade
a solução porque o tempo hé pouco, a Oamera tambem dá
parte a V. Ex, do mesmo facto. Deos Guarde a V. Ex. com
muitas felicidades para nosso amparo, Villa de Pindamonhan
gaba 15 ele Julho de 1809, De V. Ex. O mais obedienteSub
dito-Ignacio J.l1arconcles do Amaml, Oapitão Mór.

ii-DE OLARO MONTEIRO DE AMARAL, 1809.

81'. Càpiião llJm'.-No dia que se contaram doze do
corrente veio-me Jaze ,Rodrigues dar parte em como sahiram
os mineiros na sua caza com uma estrada aberta em termos
de entrar tropa carregada, no mesmo dia fui logo examinar,
na verdade axei a dita estrada aberta na forma que elle me

,
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dice) e os que ahi sabirão mostrarão huma Q1'clem que trazião
e direrão que era de S. A.) e que os soldados, e comandante
nes11'S par de dias vem p:issar vistoria, portanto dou parte a
V. ]\[cê. para saber o que heide obrar, cazo elles aparecão.
De V. Mcê. Subdito.-Ola 'o Monteiro do A 111ara l, Alfere.

jj-·Ao CAPITÃO MOR DE PINDAMONHANGABA, 1809.

Tenho prezente o seu Officio de 15 do corrente mez, e
chl'io de admiração vejo a parte que V. Mcê. me dá da nova
es11 ada que e~tão abrindo os Mineiros em telTas desta Ca
pi1 alua, dizendo terem ordem de S. A. R. para assim o faze
re't1, e obre o que V. M"ê. me pr-de lhe determine o que
deve obrar a semelhante 1espeito.

Eu passo já a participar a S. A. R. semelhante proce
dimento dos Mineiros, pedindo com toda a brevidade poziti
Vil>; ordens o que devo drliberar em negocias de tanta conce
q1lencia, para o que reme10 por copia o se(l officio, e a parte'
que lhe deo Claro Monteil'o do Amaral, e do Officio que tão
bem essa Camera me dirigia sobre o mesmo objecto; e em
quanto não chega esta deI izão V. Mcê. não concinta a conti
nuação da dita estrada se n que lhe aprezentem ordem de S.
A. R. e quando assim suceda deve V. Mcê. fazer os compe
tentes protestos para salv:lr os àireitos de ta Capitania, e se
elIes apezar de não aprezlmtarem Ordem Regia insistirem por
violencia a continuação da estrada) neste cazo, depois de V.
]\[cê. fazer os protestos, se retirará, porque não quero que
l1ajão desordens) até que S. A. me determine o que devo
fazer; mas se elles lhe aprezentarem Ordem Regia para o
llito fim) deve V. Mcê. deixalos continuar na estrada dando
me de tudo parte, e remutendome da !Desma Ordem huma
Copia.

V. Mcê, aprezente esta em Camera para que eUa o veja
como em resposta ao que me dirigirão, Deos Guarde a V.
Mcê. S. Paulo, 21 de Julho de 1 09.-Ântollio Joxé da
Fmnca e Borta.-Sr. Ign:lcio Marcondes do Amaral, Capitão
mór da Villa de PindamoJlhangaba.
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kk-Ao CAPITÃO MOR DE PINDA1I1ONHANGABA 1809.

Recebi o seu Officio de 9 de Dezem bro sobre o qual s6
tenho a responder-lhe, que fico certo do muito bem, que
obrou em embaraçar que os Mineiros não entrem pelo:> limi
tes desta Capitania, e novamente lhe recomendo muito a
efficaz execução das Ordens, que a este re 'peito lhe tenho
dirigido até que o Principe Regente Nosso Senhor decida
esta materia. Quanto aos prezas da Guarda Oapivari atteu
dendo eu as rogativas de V. M,ce, e a que elles se conterãb
para o futuro lhe ordeno os mande soltar todos. Deos guarde
a V. M.c' São Paulo, 20 de Dezembro de 1809.-Antonio
José da Fmnca e Ho?·ta.-Sr. Ignacio Marcondes do Amaral,
Capitão m6r da Villa de Pindamonhangaba.

ll-Ao CAPITÃO MOR DE FRANCA, 1810.

Depois de ter respondido a V. M.c' no meu Officio de
24 do corrente ao seu de 8 do mesmo mez, tenho resolvido
para de uma vez fazer cessar a entriga, que ha entre a gente
dessa Freguezia com a de Mogi-mirirn, e atalhar a ambição
dos moradores de Jacuy, erigir em Villa essa Freguezia, e
1I0mear a V. M.c' Capitão m6r della em remuneração do offe
recimento, que fez de fazer a sua custa a Casa da Camara,
e (Jadeia' assim ponha V. M.ce em execução a sua promessa,
e me dê parte para eu mandar proceder ao levantamento da
Villa. Deos guarde a V. M.c' São Panlo 27 deJnlhode 1810.
Antonio José da Fmnca e Horta.-Sr. Capitão Hipolito Anto
nio Pinheiro.

mm-Ao CAPITÃO MOR DE FRANCA, 1811.

Para o Capitão Hipolüo Antonio Pillheim.-Os Mora
dores do Anaial de Jacuhi da C'apitania das Minas Geraes
suplicarão a S. A. R. o principe Regente Nosso Senhor pelo
seu Tribunal da Meza do Dezembargo do Paço se dignasse
eregir em Villa o dito Arraial de Jacuhi ajuntando-lhe. essa
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Freguizia da Franca, e o Mesmo Augusto Senhor Foi servido
Determinarme ou visse Eu aos Moradores dessa Freguizia so
bre o direito que tem os de Jacubi e bem que Eu estou
certo da nenhuma razão dos de Jac.nhi com tudo para cum
prir as reaes Ordens, Ordeno Vm.ce que por hum 6s abaixo
asignados dos Moradores dessa Freguizia Me faça ver a sem
razão do que pertendem os ditos moradores de Jacuhi para
En levar a sua mesma Reposta com a minha Informação a
Real Prezença do Princepe Nosso Senhor, e mais depressa
se efi"ectuar a Concluzão da Creação dessa Villa. Outro sim
Ordeno a Vm. ce me informe com o seu parecer o Requeri
mento incluzo de Manoel Ribeiro. Deos Guarde a Vm.ce S
Panlo, 29 de Maio de 1811.-Antonio Joxé da Fmnca e
HOTta.

nn-Do CAPITÃO MOR DE MOGY-lIURIM, 1811.

lllmo. e Exmo. Sn1·. Antonio Joxé da Fmnca e H01·ta.
Meu Senhor o Caminho velho que siguia para a Freguezia
de S. Matheus está aberto por onde seguem os moradores
daque!la Freguezia a esta Villa e fica trancado o outro exqlli
zitto por toda a sua extensam desde a Guarda das Caldas the
o Barranco do Rio Pardo a sima i to porque os Comandan
tes da dita Goarda ja se querião apossear da matta e aria
proevida dizendo que S. Paulo não tinha Capitania e que
tinhão ordem para entrar por toda; as ordens que aprezen
tão assim como me apresentarão da ves que os fui expulsar
de Jagoary merim herão do Seuhores da Campanha e nada
mais.

Os de Jacohy mandarão hum Sargento e alguns Solda
dos ao Rio Pardo abaixo na Estrada de Goyas armar Quar
tel com as ~ordens que lincluzo Remetto foi incontrada pelo
Sargento do Bairro Coman<Jante Ordem que tambem vay
Rezistada e disserão que brevemente vinhão tomar posse do
Rio Pardo, e todo Sertão da Franca, e que as antigas divi as
lhes não ervião de obstacolo, pur este modo me fazem viver
em continuo Vexame, e mais os pobres que existem em Con
tinua Vigilancia, pois me parese impucivel que Sua Alteza
Real lhes conceda huma Couza tão prejudicial a esta Capi
tania, e aos Povos deste destritto.
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V. Ex." me paresse que deve hzer Sciente a Sua Alteza
Real todas estas açoins Reprovadas porquanto o pretexto em
que se fundão de extravio dos Reai:; direiL~:'s he o modl) mais
favoravel que procurão p.ara incubriJ as suas uzurpasoins pois
esta visto que tudo que pn,ssa por este Rezisto segue para
Goyaz, Cuyaba, e Matto Grosso e Jlunca para as Geraes pois
bem se ve a distancia que tem do Nacente ao Poente ficando
as Geraes, ao Nacente, ü Goyas ao Poente.

Deos goarde a V. Ex." Villa de Mogi mirim, 12 de
Junho de 1811. De V. Ex." Obe,liente Subdito.-Jo~J' dos
Santos Crwx.

ao-Ao CAPITl0 MOR m; FRANCA, 1811.

Recebi o Officio que V. M.ce me dirigio pelo Alferes
Francisco de Assis de Magalhaens Portilho no qual me re
corda a resposta que ainda não rec(\beu dos seos Officios de
15 de Dezembro do anno pasHado, ~\O de Janeiro deste anno,
mas eu já o dei no lTleu Officio de ~~ dú Fevereiro deste allno
de que lhe remetto a copia n:l de N.o 1.0 assignada pelo ()o
ronel Manuel da Cunha de Azaredo Coutinho Souza ChixolTo
Secretario do Governo desta Capitania e igualmente verá V.
M.ce na Copia N.o 2.° o Officio que lhe llirigi a 29 do mez
proximo passado sobre quererem os Mora\10res de Jacuhy que
essa Freguezia faça parte da Vilb qlle elles pedem a S. A.
R. 8e faça na desta Freguezia de Jacuhy (} sobre a qual V.
lVLce me deve responder com toda :l pressa porque estando ou
para ser rendido do Governo de8ta 'Uapitani:t dezejo ainda em
meo tempo fazer bem possivel a essa Freguezia. Quanto ao
negocio do seu Parocho o Rvdo. Joaquirn Martins RodriguE\:>:
eu já o1fereci a S. A. R. pela Secretaria de Estado do Exmo.
Snl'. Conde de Aguiar em 5 de Janeirv deste anno remetendo
a Copia do Officio de V. M.ce de 15 de Dezembro do anHO
passado e o mesmo Exmo. Snr. S.:cl\~tario de Estado pllr
Avizo de 22 de Março deste anno lllHndou ao Dezembargo do
Passo informal' sobre esta materia: e assim sem (Jue V. M.ce
me mande a resposta do officio que lhe Lleregy a :39 de Maio
nada se fará. Deos Guarde a V. M.ce São Paulo, 26 de
Junho de 1811.-Anionio Jo::é cl(~ Fmnr;a e HOl'ta.·-Snr. Ca
pitão Hipollto Antonio Pinheiro.
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pp-Do OAPITÃO l\IOR E OAMARA DE PINDAl\1ONHANGABA, 1811.

Iltmo e Exmo. 87·.-Por esta vou participar a V. Ex.
que no dia 21 de Setembro proximo passado, me deu parte
o Alferes Olaro Monteiro, que veio um Oabo paizano de
MiJ}as com mais pessoas rOIllpendo e aurindo os tapumes
concervados para ataque dos extravios; (cujo lugar he na
povoação chamada Sertão no lugar flue no anno de 1 09 foi
aberto pelos mesmos Mineiros com fingida Ordem de S. A. R.
e por isso foi logo tapado de mão CUI1lUll1 com o Oomandante
de Jaguari, que ele tudo dei Parte a V. Ex.~) e chegando
elles aos Moradores deste di tricto os notificou para comporem
e concertarem os caminhos por Ordem de um Oapitam de
Oamanducaia, ao que respondeu o Alferes Olaro Monteiro,
que os não conhecia por pessoas ligitimas para os obedecer;
fiz siente a Uamera desta o qlle se tinha passado, e com isto
logo se promptificou á ir tomar conhecimento dest;e facto, e
eu com ella; logo que chegamos ao pé ela extrema tivemos
noticia por um sojeito de pouca fé qne o Doutor Juiz de
fora da Oampanha tinha chegado no sitio de Antonio Pereira,
ultimo morador de Minas, para com os desta VilJa, na duvida
de que seria ou não verdade, comtudo fez a Oamera huma
carta de Officio ao dito Dr. Juiz de fora, da qual locro obti
verão resposta participando as comiçoins que trazia. e que
no dia seguinte vinha encontrar-se comnosco, o que assim
aconteceo, e logo nos participou mostrando a Ordem que
trazia do EXll1o. Sr. General de Minas por requerimento de
Manuel Ribeiro para a nova pertendida estrada, e lucrar para
o Registro, e logo franqueemos o deichar entrar para esta
Oapitflnia afim de melhor se iuformar para o fecho do Regis
tro, o qual recuzon por estarem, e serem pessimos os ca
minhos, e chuva que então avia, e eu lhe repliquei dizendo
que mandasse duas Pessoas de eu conceito para lhe informar
as abertura que se acllão na serra da Praiba, que dizem
elles ou querem que seja da l\Iantiquira, a que principia no
Rio Piagui digo nas suas cabeceira, no destrito de Goratin
guatá, e acaba ao pé da Villa de S. Joze, a isto re pondeu o
dito Ministro, que como nos achavamos prezentes, não carecia
de mais informaçoins, se não das nossas, e com isto o Dr. Juiz
de fora formou hum pro. seço de exame do lugar conveniente
para o Registro, em que se asentou de hUlllu e outra parte que
ficace o Reaistro adiante do mencionado tapume ou diviza de
hUllla, e outra Oapitania apezar de elles l\Iineiros forcejarem
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a apertar esta Oapitania, como melhor vera V. Ex." pelos
documentos que a Oamera remete, e ao depois disto requereo
o Oommandante de Jaguari Furriel Lucas Jaze ao Dr. Juiz
de fora, e a mim se tornace a trancar o dito lugar afim C!fi

não aver algum extravio; esta Oamera agora escreve tão bem
ao Dr. Dezembargador, o ouvidor desta. participando o mesmo
que fas a V. Ex." Deos guarde a V. Ex.a com todas as feli
cidades que dezeja. Villa Real de Pindamonbangaba 7 de
Outubro de 1811. De V. Ex." O mais obediente subclito.
Ignacio do i11naml ala1·condes.-Oapitão Mór.

lUmo. e Exmo. S1'.-No dia vinte e hum de Setembro
proximo passado nos fez ver o Oapitão Mór desta Villa o officio
que lhe fes o Alferes Oomandante Claro Monteiro do Amaral
que vindo um cabo, mandado do seo Oomandante e mais pes
soas de Minas, abrindo os tapumes; que de antes foram fei
tos para atacar as picadas, ,evitando asim os estravios, e
notificando os moradores do destrito Jesta villa, e com este
avizo, passamos a hir em corpo de Oamera, com o dito Oa
pitão Mór, a Povoação do Sertam, tomar conhecimento, do
acontecido que xegando ao ultimo moraelor deste destrito, fes
esta Oamera um officio, ao Juiz ele fóra, como consta da copia,
e resposta, e o auto por certidam, o qual auto antes ele se
escrever, franqueamos ao dito Juiz de fóra fizece a vistoria,
a que vinha encarregado, ou por Pessoa elo seu conceito, uice
ser elesnecessaio, e que bastava uma enformaçam, do Oapitarn
Mór elesta villa, com a Camera ua mesma e ele todos os mais
que se axavam desta villa, e ele Minas igualmente o Oapitam
Oomandante de Oamanelucaia, de que o r.apitam Mar desta
vil1a fas hum officio a V. Ex.", em que expecificará melhor
este facto, e fica '0 caminho tapado como de antes. Deos
Guarde a "\. Ex.a por muitos annos em camera de 5 ele Ou
tubro de 1 11. De V. Ex." Os mais obedientes subelitos.
Joaquim Ramos de Oliveim, Francisco Bueno Garcia Leme,
Domingo ele Cerqlleim Oexa1', l'Xielo1'O i1nt~me da Silva,
19nacio OOr?'ea Leme.
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nl1rw. Sr. Dr. Desembargador Juix de fom.-Tendo
chegado a nós a noticia de que vinhão varias pessoas de Ca
mandocai-a, e algumas, que sobreticiamente se introduzirão
no destricto desta Capitania, rompendo a corra da verdadeira
divizão desta Capitania com a de Minas, fazendo o caminho,
e abrindo o tapume, que conservamos para evitar-mos alguns
extravios, que loderião haver em prejuizo dos Direitos de
Sua Alteza Real, sendo de tudo cauzadores os moradores
dessa Capitania, pelo que sahímos em correição tomar conhe
cimento desses factos, e nos constando agora que V. S. tão
bem vem na pertenção de entrar pelo nosso destricto sem
primeiramente nos communical' a Ordem de Sua Alteza, que
tem para esse fim: não mandamos fazer novamente o dito ta
pume sem primeiramente nos avistarmos com V. S. no refe
rido lugar para termos o contentamento tão bem de cumpri
mentarmos a V. S., que Deos guarde por muitos annos feliz
mente. Povoação do Certão em correição de 24 de Setembro
de 1811. De V. S. os mais attentos obseq uiadores.-Joaquim
Ramos de Oliveira, Domingo de Cerqueira Ce'); ar, Ixidoro
Antune da Silva, I.,gnacio COlTea Leme, José ]Ianondes do
Amaml.

Senhores elo Ncbl'e Senado da Villa ele Pinelamonhangaba.
-Recebo o officio que Vos. as Senhorias me dirigem por
occaziam de lhes xegar a noticia de minha vinda athe este
lugar onde me acho da Fazenda de Antonio Pereil'a paresen
do lhes que tenho de fazer algUllla novidade respeito a devi
zão destas duas Capitanias; mas o fim da comissão que me
condus a estes certoens he de enformar a Sua Alteza Real
sobre varios requerimentos que tem subido ao Real Trono
pam abertura de uma nova Estrada que se diz ser de muita
nesesidade Publica de utilidade para os Reais interese_, tendo
ja esta pertenção a seo favor a informação que deo a Sua
Alteza Real o feritissimo Ouvidor geral, e corregedor da
COmarca de Sam Paulo, e como não pode ter efeito esta
pertendida Estrada sem o pertendido alias Estrada sem o
Estabelecimento de um novo Registo; he o principal objecto
da minha deligencia examinar o pouto de melhor fexo em
que se possa estabelecer o mesmo Registo com defeza de
quaisquer passagem, e caminhos que se posão abrir por fora



- 48~ -

do mesmo, por esta razão convoquei algumas pessoas que me
acompanhão para as persizas averiguasoens, e como tenho a
fortuna de vossas senhorias se axarem presentes nestes mes
mos lugares, e tanto se desempenham no bom serviço de Sua
Alteza Real poderão tambem concorrerem para que seja in
teiramente exacta a cerconstanciacia el1lformação que tenho de
dar sobre o referido objetto no que farão servisso a Sua
Alteza Real e a mim muito expecial merce: Deos guarde a
vossas senhorias muitos annos. Fazen la de Antonio Pereira
vinte e quatro de Setembro de mil oitocentos e honze. De
vossas senhorias muito atento venerador e criado-José Joa
quim Ccmwi1'o de JJ1:i'I'Ctncla e Costa.

4-TERMOS, ETC.

a-TerJno 'lue assigna o COTOnel Jo é Á?'ouche ele Toledo
COIIW Procurador do Capitão José 1I1m'ia Pinto ela Ounha
e jJ!J.ello de reconhecer que as terras que pedio elp sis
maria 1)elo Governo ele ]Iinas Gemes sitas na Fl'egexia
ele Jacuhi pertencem a este Governo e Capitania Geral
ele B, Pa~tlo, e não ao ele JJ!J.inas Geraes.

Aos dois dias do mez de uezembro de mil oitocentos e
sete na Secretaria do Governo desta Capitania de S. Paulo
appareceo prezente o Doutor José Arouche lIe Toledo Coro
nel do Segundo Regimento de Infanteria de Milícias de ta
cidade corno Procurador bastante. que mostrou ser do Capitão
de Milicias de Minas Gemes J ozé Maria Pinto da Cunha e
Mello a qual Procuração bastante fica no Archivo da Secre
taria, e pelo dito Coronel J ozé Arouche de Toledo por parte
lIo dito seo constituinte o Capitão Joxé ~iaria Pinto ela Cunha
e Uello me foi dito a mim Manoel da nunha de Azeredo
Coutinho Sou 11 Chicharro Secretario do Govel'l1o desta Capi
tania Geral de São Paulo, que elle reconher:e serem desta
dita Capitania as tres leguas de terras situadas da Freguezia
de Jacuhi que errada e indevidamente obteve de sesmaria
pelo ExcelJentissimo Bernardo Jazê de Lorena (hoje Conde
de Sarzedas) sendo Governador e Capitão General de Minas
Geraes, e de que tracta a carta de éonfirmação que obteve
de Sua Alteza Real o Principe Regente osso Senhor' errada,
e indevidamente cumprilla pelo Excelleutissimo Pedro Maria
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Xavier de Ataide e Mello actual Governador e Capitão Gene
ral de Minas Geraes, e que outro sim se obriga a pagar os
Dizimas nas produçoens, que deltas tiver, e dos animaes, que
lá criar ao respectivo Dizimeiro, a quem na Praça da Junta
da Fazenda desta Capitania. ele São Paulo forem arrematados
os Dizimos da Freguezia de Jacuhi a que pertencem as refe
ridas terras; tudo em conformidade de hum Despacho do
Ex.:eltentissimo Senhor Antonio Jozé da Franca e Horta Go
vernador e Capitão General desta Capitania, o qual fica dirro
posto em hum Requerimento elo Supplicante o Capitão Jozé
l\Iaria Pinto ela Cunha e Mello, o qual fica na Secretaria
deste Governo, e a que me reporto: e de que assim o prol1l
metteu cumprir o dito Capitão José l\Iaria Pinto da Cunha e
l\Ielto a signou aqui pelo seu dito Procurador. E eu sobre
dito l\Ianoel da nunha d'Azeredo Coutinho Sousa Chicharro
Secretario do GoveJ'l1o o escrevi. Era ut supra.-Joxé A?'olt
cite de 'l'oledo.

v-Termo qne assigna o (})1"onel Jo é A?'ouche de Tolledo como
Pro('U)'{{cl01' do Ca]Jiü7o J[cl/wel Joxé ele ]IÚ'anda Costa e
Alenexe. ele reconhecer que a terras que pedia de ses
maria pelo (jol'erno de JJlina, Gemes súas /la Fregueâa
de Jaculli pertencem a este Uover71o e Capita?âa Geral
de S. Pauto) e nâo aquelle.

Aos dois dias do l1lez de Dezembro de mil oito centos
e sete na Secretaria do Governo desta Capitania Geral de

. Paulo apareceu pl'ezente o Doutor J ozé Arouche de Tol
ledo Coronel do Segundo Regimento de Infantaria de Milicias
desta cidade de São Paulo como Procurador bastante, que
mostrou ser do Capitão de Milicias de Minas Geraes Manoel
Joxé do jJJimnda Costa e ~Ienexe) a qual Procuração ba tante
fica no Archivo da Secretaria, e por elle me foi dito a mim
Manoel ela Cunha de Azeredo Coutinho (lU a Chichorro Se
cretario do Governo desta dita Capitania, que por parte do
seu dito constituinte reconhece serem l1esta Capitania as tres
lerroas de terras situadas na Freguezia de Jacu hi que errada
e indevidamente obteve de sesmaria pelo Excellentissimo Ber
nardo Jozé de Lorena (hoje Conde de Sarzedas) sendo Gover-
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nadar e Capitão General de Minas Geraes, e de que tracta a
carta de confirmação, que obteve de Sua Alteza Real o Prin
cipe Regente Nosso Senhor, errada, e indevidamente cumprida
pelo Excel1entissimo Pedro Maria Xavier de Ataide e Mello
actual Governador e Capitão General de Minas Geraes: e que
outro sim se obriga a pagar os Dizimas das Produçoens, que
dellas tiver, e dos Animaes, que lá criar ao respectivo Dizi
meiro, a quem na Praça da Junta da Fazenda da mesma Ca
pitania ele S, Paulo forem arrematados os Dizimas ela Fre
guezia de J acuhi a que pertencem as refIeridas terras tudo
em r.onformidade de hum Despacho do Excellentissimo Senhor
Antonio Jozé ela Franca e Horta Governador e Oapitão Gene
ral desta Capitania posto em um requerimento do Supplicante
o Capitão Manoel J ozé de lvuranda Costa e Menezes o qual
fica tambem no Archivo da Secretaria deste Governo, a que
me reporto, E de que assim o prornetteo cumprir o dito Ca
pitão Manoel J ozé de Miranda Costa e Menezes, assignou aqui
pelo seo dito Procurador. E eu sobre dito Manoel da Cunha
d'Azeredo Coutinho Sousa Chicharro Secretario do Governo o
escrevi. Era ut supra.-Joxé Ar'ouche ele Toledo,

c-Requerimentos, e Procumçoens, a que se 1'eferem os Re
que1'imentos digo os Te1'11lOs S1tpm, que fOTão ent1'e.q1les
as Pm'tes e aqui se copiw'ão de 01'elem de S. Ea:.

fllmo. e Exmo. Sr,-Diz Jazê Maria Pinto da Cunha e
Mello da Capitania de Miuas Geraes que elle Supplicante
alcançou a sesmaria junta de tres legoas de terra em a pa
ragem que fica entre o Rio Sapocahi pequeno, e a barra do
carrego chamado de Jagorandi, cuja mercê alcançou o Sup
plicante por aquelle Governo por lhe informarem que as ter
ras se acha vão no Destricto de Jacuhi termo da ViJla da
Campanha, no que comtudo houve engano; porque querendo
agora faze-la medir, e demarcar judicialmente, verificou que as
terras são la Jurisdição da Villa de Mogi mirim desta Capi
tania de S. Paulo, mas como aquella mercê já se acha wn
firmada por S, A. R. e aquelle erro de facto não deve pre
ju licar ao Supplicante, nem desvanecer a mercê do Soberano,
que he Benhor de ambas as Capitanias; por isso, e para
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corregir o primeiro erro quer o Supplicante que a sesmaria
seja medida e demarcada pelas JI1 tiças desta Capitania onde
por conseguinte deverá pagar os Dizimos das creaçocns, e cul
turas como he Direito; pelo que P. a V. Ex.' . eja servido
mandar que o Juiz a quem competir a medição da sesmaria
inc1uza não duvide pelos motivos allegados, a faze-la demarcar
e medir, e dar ao Supplicante a competente posse. não ohstante
ter sido a sesmaria pas ada pelo Governo de Mina Geraes.
E. R. M.

Despacho-Assiguando o Supplicante hum tenlIo na Se
cretaria deste Governo. em que reconhe\a serenl da Capitania
de S. Paulo as terras, que errada, e indevidamente outeve de
sesmaria pelo Governo de Minas Geraes. e de que tracta a
carta rle confirmação inclusa, e se obrigue a pagar os Dizi
mos das produçoens, que dellas tiver, e dos anilllaes que lá
criar. ao respectivo Dizimeiro a quem na Praça da Junta
da Fazenda da mesma Capitania de S. Paulo forem arrema
tados os Dizimos da Freguezia a que pertencem as referidas
terras assentirei ao que requer. S. Paulo 6 de Outnbro de
18ü5.-Antonío José da Franca e Rm·ta.

PROCURAÇÃO

Por esta por mim feita e assignada faço, e constituo
meus bastantes Procuradores com po leres de suu tabelecer
na Capitania de Minas Geraes aos Senhores Capitão MoI' Re
gente João Manoel Pinto Coelho Coutinho, Doutor João
Gualberto Monteiro de Barros, e Doutor J ozé Borges Coelho,
e na cidade de S. Paulo aos Senhores Coronel J ozé Arouche
de Toledo, Capitão Joaquim de Araujo Leite, e Doutor Jozé
Barboza da Cunha; para que cada hum de per si in solidulll,
ou qual4uer dos seus substabelecidos, pos a procurar e def
feuder a minha justiça em todas as cauzas, a iw civei , como
crimes, em que for Autor, ou Reo. que se mover em qtH:lquer
Juizo, e poderão appellar, aggravar, embargar, jurar de
calumnia, ou qualquer outro licito juramento, prote tal', con
traprotestar, dezistir, fazer composiçoens. a ignar termos
percizos, onde for conveniente, principalmente na ecretaria
do Governo da Capitania do São Paulo, reconhecendo serem
da mesma Capitania as terras, de que obtive sesmarias pelo



- 486 -

Govemo da Capitania de Minas Geraes e foi confirmada por
S. A. R., tudo na forma do Despacho do IlImo. e Exmo Sr.
Genúal da dita Capitania de São Paulo, proferido na Petição,
em que lhe pedi o cumpra-se da mesma sesmaria, vara ser
medirIa pelo mesmo Governo, cuja medição farão proceder, e
della tomar posse judicial, como se prezente fosse, requerenclo
tudo quanto for conveniente a meu beneficio, não só na me
dição dita e posse, como em todas as mais acçoens, e depen
dencias que possão aCOlltecer: e tudo quanto pelos ditos meus
Procuradores, ou pelos seus substabelecidos for praticado, e
requerido a meu faval' darei por firme e valiozo, como se por
mim fora feito: e para constar passei a prezente por mim
feita e assignada. Campanha da Princeza 27 de Outubro de
] 805. ·-Jo::é Maria Finto da Cunha e lIIello Capitão de JVIi
licias.-Seguião-se o Reconhecimento e a India e Mina: e eu
Manoel da Cunha d'Azeredo Coutinho Souza Chicharro, Se
cretario do Govemo o escrevi.-.Mánoel ela alinha cl' .Áke1'eclo
Cotttútho Souxa Chicho?'1'o.

IIlmo. e EX1l10. Sr.-Diz Manoel Jozé de Miranda e Me
nezes do Termo da Villa da Campanha da Princeza Capi
tania cle Minas Geraes, que elle Supplicante akançou a 'ses
maria junta por aquelle Governo na paragem denominada a
Lagoa Rica na supozição que eram terras ainda da Freguezia
de Jacuhi) termo da Campanha, e por conseguinte dentro da
Demarcação daquella Capitania, erro de facto, que o Suppli
cante só conheceo quando se pro paz faze-la demarcar judici
almente: e porque aquella mercê se acha confirmada por Sua
Alteza Real, que he Senhor de ambas as Capitanias; por isso
e para que esta Graça produza os seus efl'eitos nos termos
devide.s, quer o Supplicante que a mesma sesmaria seja medida,
e demarcada pelas justiças desta Capitania, dando· se pelas
mesmas posse ao oupplicante, vif;to ser certo que as terras se
achão dentro da Demarcação desta dita Capitania; pelo que
P. a Y. Ex. eja servido mandar, que o Juiz a quem com
petir a medição não ponha duvida em faze-la àemarcar, como
terras desta Capitania não obstante ser passada a dita ses
maria por dil:ferente Governo, visto se achar a mercê confir
mada, e redundar em utilidade desta Capitania no acrescimo
dos Dizimos.-E. R. M.-O Despacho he o de tls. 93. [p. 485].
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PROCURAÇÃO

Por esta por mim feita, e assignada, fctço e constituo
meus bastantes Procuradores com poderes de substabelecer
na Capitania de Mina:; Geraes aos Senhores Capitão mór Re
gente João Manoel Pinto Coelho Continho e Dr. João Gual
berto Monteiro de 13arros, e na cidade de S. Paulo aos
Senhores Coronel José Arouche de Toledo, e DI'. J ozé Bar
b0za ela Cunha para que cada um de per si in solidulll, ou
qualquer dOR seos substabelecidos possão procurar, e deffender
a minha justiça em todas as cauzas assilll cíveis, como crime",
em que for Autor, ou Reo, que se lIlover em qualquer .Juizo,
e poderão appellar, aggravar, embargar, jurar de calumnia, ou
qnalLJ uer ou tro licito juramento, protestar, contra protestar,
dHzistir, fazer compozições, assignar termos percizos, onde for
conveniente, principalmente na Secretaria do Governo da Ca
pitania de S. Paulo, reconhecendo serem da mesma Capitania
as terras, de que obtive sesmaria pelo Governo de Minas, e
foi confirmada por Sua Alteza Real; tudo na forma do Des
pacho do Illmo. e Exmo. Sr. General da dita Capitania de
S. Paulo; proferido na Petição, elll que lhe pede o cum
pra-se da dita sesmaria, para ser mandada llIedir pelo mesmo
Governo, cuja medição farão proceder, e della tomar )lasse
judicial, como se prezente fosse: requerendo tudo quanto for
conveniente em meu beneficio, não só na llIedição dita, e )losse,
como em todas as mais dependencias, que possão acontecer,
e tudo quanto pelos ditos meus Procuradores, ou pelos seus
substabelecidos for praticado, e requerido em meu favor darei
por firme e valiazo como se por mim fora feito: e para constar
passei a prezente por mim feita e a signada. Rio de Janeiro
a 7 de Janeiro de 18ü6.-Manoel Joxé de 1vlimnda Costa e
Mene'Xes, Capitão de Milicias.-Seguia-se a Justificação de
India e Mina. E eu Manoel· da Cunha d Azeredo Coutinho
Sousa Chicharro, Secretario do Governo o cscrcvi e assignei.
-Manoel da Ounha d'.i:J:x,m·edo Coutinho Souxa ChicholTO.
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d - Termo q'ue ass~nao Ra1:mundo Alves de OZiveim, e Joxé
Pinto de Oliveiva da ViUa de Bmgança.

Aos dezoito dias do mez de Outubro de mil oito centos
e nove nesta Secretaria do Governo aparecerão Raimunrlt)
Alves de Oliveira, e Jozé Pinto ele Oliveira moradores na
Vi lia de Bragança, de Ordem elo Illmo. e Exmo. Sr. General,
e prometterão não romper mais as Aridas desta Capitania, e
nem fazer caminho algum para a de Minas Geraes, e tirar
todo o estabelecimento, que nas mesmas Aridas tiverem. E
não cumprindo esta obrigação se sujeitão a serem castigarlos
ao arbitrio do mesmo Exmo. Sr. do que para constar assigna
rão este Termo depois de lhe ser lido, e ficarem scientes do
seu coutheudo. São Paulo, dia era ut supra. E porque
J ozé Pinto de Oliveira me assignei digo não sabia escrever
me assigno. José Mathias Ferreira e Abreu.-Raimundo Alves
de Oliveim.

5-·QUESTÃO DAS TERRAS DE IGNACIO CAETANO VIEIRA

DE CARVALHO (*)

a--JusTIFICAÇÃO .DE POSSE, 1773.

Anno do Nascimento de Nosso Senhor JESU8 Christo'
de mil e cetecentos e setenta e trefO annos aos clesanove dias
do Mez de Outubro do dito anno nesta Villa Real de Nossa
Senhora do Bom Sucesso de Pindamonhangaba em a Cclsa de

(*) Grande pa,rte das questões no districto de Pindamonhan
gaba constantE'S dos documentos precedentes desta secção e parte
dos das secções seguintes se refere ás terras de Ignacio Caetano
Vieira de Carvalho conhecidas hoje pelo nome de Campos de Jor
dão e situadas na região do alto Sapucahyguassú. Com a occupa
~'ão, em 1764: das minas de ltajubá por Luiz Diogo Lobo da Silva
começou a longa serie de lutas em que Ignacio Cap,tano com rara
pertinacia defendia os direitos da Capitania de S. Paulo.

Ao qUE' parece foi-lhe pas ada pelo g-overno ele São Paulo
Carta de Sesmaria em 1773. Por Carta de Sesm[,ria ele 27 de Se
tembro de 1790 assignada por Bernardo Jozé ele Lorena forão con
cedidas a Ignacio Caetano Vieim de Carvalho, João de Brito Mari-
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morada do Juiz Ordinario Alferes Manoel Monteiro de Ca ti
lho, aonde eu Tabeliam ao diante nomeado fui vindo 8endo
ahy por parte de Ignacio Caetano Vieyra de Carvalho me foi
apresentada uma sua petissalll de Iteins com o despacho nela
posto pelo dito Juiz Requerendome em Vertude do dito des
pacho a tomace autuace aceitace os seO'uinte termos dela a
qual Sendome assilll apresentada em Vertude do dito despacho
a tomei aceitei autuei por quanto devo e posso 'e a elle ajuntei
a meSllJa Petissam de Iteins que tudo he o que ao diante se
Segue de que fiz esta Autuasam, e eu, Domingo Vieira ela
Sil7:a escrivam que o escrevi.

Diz Ignacio Caetano Vieyra ele CarvalllO morador nesta
Villa de Pinelamonhangaba, que elle Supplicante para bem de
sua justiça lhe é necessario justificar os Iteins Seguintes.

1.0 ITEIM.-Que averá sesenta ou Setenta annos, que
Gaspar Vaz por antonomazia ouyagoara abriu o Caminho que

MO e J\1anoel Jozê Botelho Mosqueil'a tl'es leguas de terras cuja
posição não pode, com os dados á mão, ser determinada com pre
cisão.

Um vizinho de Ignacio. Caetano, João da Costa Manço, sngei
tou-se em 1772 ou 1773 ás authoridades mineiras e, conforme diz
Ignacio Caetano no seu requerimento á Camara de Taubaté, o rio
Capivary. divisa das duas proprieJades, ficou sendo considerado como
divisa das Capitanias. Conforme a nomenclatura actual (que pro
vavelmente vem sem alteração do tempo antigo) o Capivary perde
este nome ao unir-se com o Corrego das Perdizes, tomando o de
Sapucahy, devendo talvez ser considerado como o tronco principal
do Sapucahy.

A 13 de Outubro de 1790 Bernardo Jozé de Lorena, Gover
nador de S. Paulo passou carta de Sesmaria a João da Co ta :Manco
~morador da Villa de Taubaté» de tres leguas de terras contiguas ás
de Ignacio Caetano.

Todos os dois naturalmente procuraram reunir as suas pro
priedades debaixo da mesma jmisdicção dando Igl1acio Caetano pre
ferel1cia á paulista e Costa Manco á mineira.

Dam nasceram as lutas que comeC'ando em 1796 continuaram
por muitos annos dando em resultado uma linha nominal de fron
teira que nào se conforma com as feicões topograpmca nem com
as divisas pretendidas por uma ou outra Capitania. Em 1 25 parte
das terras de Ignacio Caetano foi ,endida por eu. herrl iro ao
Brigadeiro Manoel Rodrigues Jordão cujo nome ficon ligado. na d 
nominação ~ Campos de Jordão », a grande parte da regiào campe 
tre. (N. da R.)
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vay desta ViIla para Sapucaby rompendo aquellas Campanbas
de Capivari, e seus continentes em cuja paragem se acha a
fazenda do Supplicante.

2.° ITEIM.-Que passados alguns annos pelo mesmo Ca
minho estar conservado pela frequencia dos viajantes desta
Villa e das Sercomvizinhas descubriu rielle o Sargento Mór
Miguel Garcia as Minaf:; do Cachabá chamadas oje vulgarmente
Itajubá di tantes as ditas Mipas tIa Fazenda mencionada quatro
dias de Viagem em outro tempo.

3.° ITEIM.-Que tanto pertenceu, e pertence a Jurisdyção
desta Villa, e a esta Capitania, que a Repartição que se fez
das taes· Minas foram feytas pelo Guarda Mór da cidade de
S. Paulo com ocurrencill. para ella de todos os moradores
desta mesma Capitania, por não acharem Comviniencia despe
jarão ficando sempre o caminho frequentado.

4.° ITEIM.--Que no anno de 41 para 42 farão as ditas
Minas novamente povoadas pelo Capitão Mór Francisco Ramos
da dita, e seus Sacias empetrando novos titulas do Guarda
Mór da Cidade de S. Paulo, o Capitão Salvador Marques
Brandão.

5.° ITEI11r.-Que estes, e os mais, que decessivamente
entrarão para as ditas Minas sempre deram obediencia a esta
Villa; e nella se desobrigavão, servindo-se todos pelo preclicto
Caminbo athe, que no anno de 44 ou 45 abriu o Capitão
Lazaro Fel'llandes morador na Freguezia da Piedade otro, e
porque os moradores daquellas Minas acharão ser mais breve,
e acomodado para suas Conduçoins o seguirão, e Seguem athé
oje deyxando o primeiro.

6.° ITEIM.-Que supo to deixarão de frequentar o pri
meiro Caminho, não foi ue toc[o porque deóita Villa sempre se
conservou auerto, e feito athe os Campos de Capivari) e
Rocinha, por já naquelle tempo ter nos ditos Campos o Capi
tão Mór Antonio Francisco Pimentel, que Deus tem, morador
desta Villa uma fazenda de gado vacum, e cavallar; Porque
o dito Capitão Mór se quiz transportar (como fez) para sua
patria, e não achava quem lhe comprasse a fazenda em pé;
tirou o gado, e o dispoz nesta Villa ficando aquelles Campos
devolutos, e o Caminho conservado dos moradores de ta VilIa
que hião lá ao Pinbão, o que vendo o Supplicante elllpetrou
Sismaria do Illm.o e Exm.o Snr. General desta Capitania a
quem pertencia a Comsecção pela antiga posse; e com elIa
se estabeleceo nos Sobreditos Campos.
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7.0 ITEIM.-Que o lugar da dita fazenda hé tanto da
Jurisdição desta Yilla, e Capitania, que no anno de 39 ou 40
pouco mais, on menos mandou o Exm.o Snr. Dom Llliz lIofas
carenhas General desta Capitania a hu Bartholomeu Bueno
Guarda Mór, e Supar Intendente a tomar pose das Minas de
S. Gonçallo, e Campanha, o. que fez metendo-se de pose sem
Cãntradição de pesoa algua daquelle Continente.

8.0 ITEIM.-C,/,ue a Camara da Villa de S. João de Elre.y
do Rio das Mortes, e o Corregedor do districto logo, que
souberão da posse derão parte ao Exm.O Conde Ide Bo1.Jac!ella
General daquella Capitania o qual ordenou a dita Camera. e
Corregedor viessem a Campanha, e e compuze em com o dito
Emviado do Exm. o Snr. Dom Luiz Ia carenhas, e vindo con
sultarão, a Camera, e o Supar Intendente a fazer a devizão
das Capitanias no Rio Sapucahy, e comefeito assim o execu
tarão, lavra.ndo termo emposando o dito Snpar Intendente
Ilaquella parte qne elles querião pertensece a esta Capitania,

9.0 ITEIM.-Que não obstante todo o referido por donde
se mostra pertencer desde Sapucahy a esta Capitania ellclu
indo em si a fazenda do Supplicante e seus Continentes pela
antiguicima pose, sem embargo della Enrique Dias de Vaz
concellos Capitão dos Auxiliares, e dizimador da Freguezia da
Juruoca, e seus anexos, di poticamente sem ordem do Exm.O
Snr. Governador ria Capitania rle Minas Geraes, sem embargo
alias com hua escolta de gente entroduzinrlo neJla hu Soldado
de Dragõins da Comandancia do Rezisto de Itajubá, e chega
dos a dita paragem por Caminhos iucultos, e a peros em
termos, que pereceu hn dos da Comitiva por se despenhar, e
chegados a dita fazenda prenderão ao Fazendeiro do Suppli
cante violentamente com o pretexto de, que o Supplicante avia
aberto aquelle Caminho de novo, o que se nega pele exposto.

10.0 ITEIM.-Que obrou o dito Capitão Enrique Dia, e o
referido soldado o dito isseço, trazeudo por pretexto ser o
dito Caminho prejudicial a Coroa, por talvez ~er e te frequen
tado para extravios de oiro, o qne se nega por occorrer das
ditas Minas agrestissimas Veredas para o dito tran porte de
oiro, inda quando as ditas Minas se COlllpoem só de pobre,
que pouco tirão: e juntamente nesta Villa não recebem o oiro
daqnellas Minas a mais de dez tostoins, e no resi to se troca
a mil, e duzentos, razão porque nenbnm o extravia dI) Rezist
e bem se deixa ver, que toda a deligencia tio Jito Capitão. e
Dizimador he diTigida a sua Conveniencia, querendo ugeitar
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(Contra a verclade) a paragem donde está o Supplicante es
tabelecido para augmento cio seu lemite, e não por zelo da
Real Coroa.

11.° ITEIM.--Que avendo 18 annos pouco mais, ou me
nos, que se levantou a Capitação: E se pos a porhibição do
oirü: nunca os Exm.os SnLs Generaes das Minas, nem as suas
J ustissas clerão pru videncia a em pedir aq uelle caminho tão
antigo· e bê serto, que se pelo tal Caminho ouvesse algum
extravio de oiro, ou ao menos suspeita disso, que não só as
Justissas de Minas como as destas Capitanias o avião ter em
pedido, como se mostra em as pru videncias, que estão postas
em bua e otra Comarca por aquellas paragens, que se pode
supor aver algum extravio dos Reais Subcidios. .

12.° ITEIM.-Que se (Caso negado) perasideins ViesRem
daquellas Minas algum oiro para esta Comarca, bé certo, que
se avia encaminhar para a Caza da Fundição da cidade de S.
Paulo donde tambem se pagam os Reais quintos.

P. a Vl1l. ce seja servido admittir ao
Sup.te a justificar os Referidos Iteins, e justi
ficado o que baste, se julgue por sentensa, e
lhe mande passar seu instrumento em modo,
que faça fé.

E. R. IV!.

'l'ermo dfj Assentada pm·a Inq1tú·issam das testemunha.s
pelos lieins do J/lstificante Ignacio Caetano Viey)'CL de Cm·
valho.

Aos dezanove dias do mez tle ou tubro de mil e cete
centos e setenta e tres annos nesta Villa Real de Nossa Se
nhora do Bom Sucesso de Pindalllonhangaba em a Casa de
morada do Juiz Ordinario o Alferes Manoel Monteiro tle
Ca tilho aonde eu escrivam ao diante nomeado fui vindo para
serem inquiridas as testem unhas do J ustitican te Ignacio Cae
tano Vieyra de Carvalho pelos Iteins de ,ua ]Jetissam as
quaes foram Retificarlas por mim ('"r.riv;llll que seus nomes
Cognome Naturalidades Moradias IIidades e Costumes sam
os que ao diante se seguem de qun fis este termo e eu Do
mingos Vieyra da Rylva escrivam que o escrivi.
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TEST.n 1.n

Manoel Barbosa Maciel Natural morador nesta Villa
nela casado I]ue vive de suas Lavouras Testemunha pergun
tada e inquerida pelo dito J ui,' por quem lhe foi deferido o
Juramento dos Santos Evangelhos sobre hum Livro deles em
que pos sua mam direita e prometeu dizer Verdade do que
soubece e perguntado lhe foce e de idade que clice ser de
sincoenta e sinco annos pouco mais ou menos e de custume
clice nada.

Perguntado a esta Testemunha pelo Contehudo dos
Iteins da petissam do Justificante que todos lhe foram lidos e
ueclarados pelo dito J uis dice.

ITEM 1.°-Do Primeiro Iteim dice que sabia por ser
tam publico· e notorio nesta Capitania em como haveram se
tenta annos pouco mais ou menos que Gaspar Vaz por antG
nomasia o Iaguara abria o Caminho que vai desta Villa para
Sapocahy rompendo os mattos athe aquella parage de Capi
vary onde de presente está o Justificante afazendado o que
sabe tambem ser publico como pelo aver ouvido praticar aos
seos antepasados e avós.

ITEM 2.0 -Do Segundo dice que sabe em como o dito
caminho sempre se conservou aberto sem empedimento algum
the o presente, e tambem sabia que o Sargento Mór lVliguel
Garcia foi o que descubrio as minas do Caxambú que hoje
vulgarmente se chama Itajubâ o que tambem sabia por ser
tam publico e notorio.

ITEM 3.0 -Do terseiro dice que sabia por ser tam nota
ria em como sempre pertenceo a Jurisdissam daquelas Minas
de Itajiba e seus Continentes desta Comarca de Sam Paulo
sem controversia algúa porque (I Guarda Mór da cidade de
Sam Paulo foi o que fez as Partilhas daquela terras minei
ras pelos moradores desta Villa e Comarca as quais Minas
despejarão por nam acharem a Oonveniencia que e peravam
ficando sempre o caminho frequentado desta Villa para apu
cahy sem que nunca ouvece empedimento delle.

ITEM 4.0 -Do 4.° dice que sabia por ver e presencear
e se achar na ocasiam presente que no anno de quarenta e
hum para quarenta e dous foram as ditas Minas novamente
povoadas pelo Capitam FI:ancisco Ramos da Sylva e seus 80-
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cios por titulas que tiraram do Guarda M6r da Cidade de Sam
Paulo Salvador Marques Brandam.

ITEM 5.o-Do quinto dice que sabia por ver e presen
cear em como estes novos vovoadores daquellas Minas e os
Susequentes sempre deram obediencia a esta VjJJa e nela ma
triculados cumpriam o preceito quaresmal servindoce Lodos
pelo predito Caminho the o anno de quarenta e quatro ou
quarenta e cinco em que o Oapitam Lazaro Fernandes Mora
dor na fregnezia da Piedade abria hua picada velas suas ter
ras que no fim delas dotou hua pose e por ser esta perto das
ditas Minas de Itajiba seguia a picada the chegar as ditas
Minas e vendo os mais moradores a sua Vida e Brevidade do
dito caminho o Seguiram e abriram pondo o franco the hoje
deixando o primeiro.

ITEM 6.o·-Do sexto dice que tambem sabe por ver e
presencear em como suposto deixaram aquele primeiro Cami
nho por riguroso para os maiores transportes e Condusoins
nem por hisso se deixou de frequentar por aquelas pessoas
que por ele quizeram andar conservandoce sempre aberto e
feito daquella Villa athé os Campos de Capivary e Rocinha
por já naquelle tempo ter o Ca]Jitam Manoel Antonio Fran
cisco Pimentel Morador desta Villa naqueles Campos de Ca
pivari hua Fazenda de gado Vacum e cavalar e porque o dito
Capitam Mar se quis transportar para as Ilhas sua patria com
toda a sua familia, Como o fé e nam achando quem lhe com
prace a fazenda por ser avultada tirou toda a Criasam e a

. dispoz em parselas nesta VilJa, ficando aquelles Campos de
volutos e o Caminho conservado dos Moradores que hiam to
do os annos a Cássa e ao pinham. E vendo o Justificante que
os dito e tavam sem posesam algua os foi explorar e achando
os com Capacidade e Sufeclencia de criar empetrou Sismaria
do IlIIl1.o Exm.o Senhor General desta Capitania e com ella se
meteu de posse e estabeleseu nos ditos Campos a sua nova
fazenda em que está sem que a isto ouvece Contradisam
algua.

ITEM 7.o-Do Setimo dice que sabia por conhecimento
proprio que tem daquele Lugar e do Caminho que para ele
segue pelas Vezes que por ele tem andado ser tan ta da j u
risdissam competente desta Villa e Comarca que elesta mesma
\ illa ao dito Lucrar e parage nam distara em Rumo direito
mais de tres Lecroas e da dita parage the o Rio de Sapocahy
e porto de embarque distará dés Legoas pouco mais ou me-
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nos e tanto que no Anno de trinta e nove ou quarenta pouco
mais ou nlenos voyo um Bartholomeu Bueno por Guarda Mór
e Intendente emviado pelo I1lm.( e Exmo. mo Snr. Dom Luis
Mascarenhas general desta Capitania e tomar poce rias Minas
de Sam Gon alo e Canlpunha o que fés sem Contradissam
dos Moradores daquele Contineute e que tudo foi publico e
notaria.

ITEM S.o-Do oitavo dice que sabia por se achar pre
sente em como a camara de Sam Joam dei Rey e o Doutor
Corregerlor dela Sabendo da dita pose tomada pelo e1ito Gu
arda 1\101' e Superintendente sem Contradissum dos dilas Mo
radores vieram ao mesmn Luo'ar da pose e por concerto que
fizeram com o dito Guarda Mar e Super Intendente determi
naram fazer a divisam das .Comarcas no Rio ele Sapucahy
aonde vieram em amizades Composisam e demonstrasoins de
alegria e Contentamento daquele ajuste e fizeram Divisam no
rneyo do Rio fazendo Marco em hua pedra que se acha no
mesmo Rio e ahi se lavraram os termos nesesarios para au
tentica da dita elevisam e Conserto. O que tudo ele testemunha
presenceou por se achar prezente.

ITEM. 9.o-Do 110no dice que sabia em como com esta
divisam que amigavelmente foi feita no dito Rio Sapocahy
desde o lanno de trinta e nove ou quarenta ja dito veyo o
Capitam dos auxiliares e desimeiro de Freguezia da J uruoca e
seus anexos Enrique Dias de Vaz Cancelas elispoticamente sem
ordem algua do III. ruo Senhor General Ida Capitania de Minas
Geraes e empregado como Juis de Itagiba e o Comandante do
Registro com hua escolta ele gente por Caminhos expesos e
crueis onde perderam hü dos Companheiros prescipitado e
chegando a dita fazendo o dito Ju tificante violentamente pren
deram o fazendeiro da dita com o pretexto de que o Justiti
cante avia aberto o Caminho de novo o que na verdade num
hé assim pelos motivos que elle testemunha já depoz neste
mais nam dice e o que depoz neste Item sabia por ouvir ao
mesmo Cabo de Registro. -

ITEM lO.o-Do decimo dice qne abia por Conhecimento
proprio em como nunca ouve fama aticia ou Rumor que
pelo tal Caminho ouvece extravio de ouro nem wUl1Iante nem
Cousa ou motivo que prejudicace a Real fazenda.

ITEM 11.o-Do hundecimo dice que sabia alias que
aquelle Caminho nunca teve empedimento alO"um tanto pelos
I11.1ll0s Generaes das Minas como desta Capitania por nam
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constar que pelo dito se extraviace ouro algum ou Cousa que
prejudicace a Real Fazenda como já tinha deposto porque he
serto que se ouvece minerassão de qualquer trasgresor seria
logo punido e o Caminho empedido e ai nam dice e se As
signou com o dito Juis depois de lhe ser tudo Lido e decla
rado que dice estar Conforme com o que depoz e eu Do
mingos Vieyra da ~ylva escrivam que o escrevi.

Manoel BaTboxa ...Waciel.

lJlonl.r<J

TEST.n 2. n

Manoel Preto Pimentel Natural e morador desta Villa
Solteiro que vive de suas Lavouras Testemunha perguntada e
inquerida pelo dito Juis por quem lhe foi deferido o jura
mento dos Santos Evangelhos soure hum Livro deles em que
pos sua mam direita e prometeu dizer Verdade do que sou
bece e perguntado lhe foce e de hiclade que dice ser de cin
coenta annos pouco mais ou menos e de Costume dice nada.

Perguntado a esta Testemunha pelo Contehudo nos
Iteis da petissam do Justificante que todos lhe foram lidos e
declarados pelo dito Juiz:

ITEM ] .o-Do Primeiro Item dice que sabia por ser
fama publica de ter aberto Gaspar Vas aquelle Caminho para
o Continente de Capivary indo para Itagiba e sabia tambem
que era distante a fazenda do Justificante quatro dias de
Viage da dita fazenda a Itagiba o que sabe por naquelle
tempo ter passado por ele neste mais nam dice.

I'1'EM 2.o-Do Segnndo dice que sabia que o Sargento
MoI' lUignel Garcia descobria as Minas ele Itagiba e que sabe
ele testemunha por hir seo Pai que Deos haja fazer Rosa no
dito de cuberto e tomar terras Minerais neste mais nam elice.

ITEM o.o-Do terseiro dice qne sabia que as ditas ter
ras Mineraes foram Repartidas pelo Guarda Môr da Cidade
de Sam Paulo o que sabe ele· testen1Unba por ter visto ase
uaturas de datas Consedida a seu Pai que Deus haja e Pro
vizoins de aguas e ue te mais nam dice.

ITEM -i.o-Do quarto dice que ~abia que o Capitam
MoI' Francisco Ramos da Sylva e seus Socios foram minerar
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nas ditas Minas novamente por eles descubertas todos Mora
dores desta Villa e Comarca de Sam Paulo o que sabe por
ver e presencear neste mais nam dice.

ITEM 5.° -Do quinto dice que sabia que todos os que
abitavam naquellas terras obedeciam as Justissas desta Villa
por serem nela matriculados e aqui satisfazerem o preceito
quaresmal e dice mais que sauia que o Capitam Lazaro Fer
nandes Morador na freguezia da piedade para introduzir os
seos Mantimentos a vender a aquelles Mineiros abria o ca
minho do seu Sitio para aquellas minas por lhe ser mais
conveniente e menos agro para os ditos Condutos neste mais
nam dice.

ITEM 6.0 -Do Sexto dice que sabia que nam obstante
aquele Caminho emthé os Campos de Capivary emthe a fa
zenda que foi do Capitam 1\101' Antonio Francisco Pimentel
que Deos haja Morador que foi desta Villa sempre se culti
vou este the á dita fazenda sem obstaculo nem empedimento'
de pe 'oa algua e di se mais sabia que o dito Capitam 1\101'
Antonio Francisco desfez a fazenda vendendo o gado e mais
animais cavalares em varias pari'<elas por assim lhe ser mais
conveniente o dispas o que tudo fés para se poder recolher
para sua patria como fez ficando aquelle Caminho empre
continuado pelos moradores tle5ta Villa servindo-ce dele para
hirem a Uassa e ao pinham o que tudo sabe por ver e pre
zensear e ele testem unha ter hido a aquele Lugar a mesma
deligencia neste mais nam dice.

ITEM 7.0 -Do Setimo dice que sabia em como o Ill.lllo e
Ex.ruo Senhor Dom Luis 1\1ascarenhas Governador desta Ca
pitania mandou a um Bartholomeu Bueno por Super Inten
dente a tomar poce das lina de Sam Gonçalo e Campanha
e a tOllJOU sem Contratlis am algua o que sabia por se achar
ele testemunha na sua Chegada as minas da Campanha neste
mais nam dice.

ITEM S.o-Do oitavo dice que sabia em como vieram os
officiaes da Camara ela VilIa de Sam J oam dei Rey por avi o
que lhe fés hum Jo é Rodricrues e que por Concerto que fés
a dita Camara com o dito Super Intendente pus ram o l\Iarco
fazendo tlivizam na Comarca no meyo do Rio de Sapocahy
para cujo efeito foram a hum porto chamado do azcveclo
onde era o embarque e desembarque o que elle testemunha
sabe por se achar nas minas tia Campanha quando partiram
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os ofi'er.iair:; da Oomarca o dito Super Intendente para o dito
porto ao depois de se terem hunidos para o Oonserto e aco
modasam ne te mais nam dice.

ITEM 9.o--Do Nono dice que sabia que o Comandante do
Reaisto de Itágiba foi a fazenda do Justificante e prendeo o
fazendeiro que la estava por ReCjuerimento do Oapitam Hen
rique Dias Dezimeiro daquelles Oontinentes e que elle te te
munha sabe pelo dito Oomandante o ter assim dito nesta
Villa publicamente neste mais nam dice.

ITEM lO.o-Do decimo dice que sabia que o ouro e1a
queIJas Minas ninhum o quer asei tal' nestas Villas ainda em
neo'ocio de fazenda á mais de des tostoins por ser de baxo
quilate e que abe ele testemunha por ter trasido ouro com
guia daqueIJe Registo e nam aver quem lhe dece nem ades
tostoins por elle neste mais nam dice.

ITElII l1.°-No unelecill10 dice que sabia que nunca as
Ju tissas empedio aquelle Caminho desta Villa para os Cam
pos de Capivary tambem saLe que daquelles Campos para as
e1itas Minas ao e1epois que o predicto Capitam Lazaro abria o
Caminho para o seu Sitio nunca mais se cultivou o supra
dicto Oampo para aquellas Minas do Caxambú por ser mui
agro e aspero.

Só simplisimamente o dito Capitam Henrique Dias e
sua C011letivu romperam para a fazenda elo Justificante e hé
talll agro o Oaminho que hu elos ela Oometiva pereseo, por
rodar de hum despenhadeiro e que ele testemunha sabe por
dizer o Oomandante nesta Villa publicamente, e mais uam
tlice de te uem do duodecinlO e se assjauou com o dito Juis
depois de lhe ser tudo lido e declarado que dice estar com
forme com o que depoz e eu Domingos Vieyra da Sylva es
crivam que o escrevi.

lJlontr.o

lJlanoel Preto Pimentel.

TE8T.n 3.n

Joam Oabral da Sylva Natural e morador nesta Villa
Solteiro que vive da uas Lavouras Testemunha perguntada
e inqueirida pelo dito Juis por quem lhe foi deferido o Ju-
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ramento dos Santos Evangelhos sobre hum Livro em que pos
sua Mam direita e prometeu dizer Verdade do que soubece
e perguntado lhe foce e de hidade que dice ser de quarenta
e tr'es annos pouco mais ou menos e de Costume dice nada.

E perguntado a testemunha pelo Contehudo nos Iteins
da Petissam do Justificante que tudo lhe foi lido e declarado
pelo dito J uis dice.

IT]I:M 1.°-Do Primeiro Item que sabia por ser publico
e notorio nesta Villa e Comarca em como haverá mais de
sesenta annos que Gaspar Yâz por antenomasia o Iaguára
abrio o- Caminho que vai desta Villa para Sapocaby rompendo
aquela Campanhas de Capivary onde e tá a fazenda do Jus
tificante como tambem era notorio neste mais nam dice.

ITEM 2.o-Do Segundo dice que sabia por ser tambem
publico e notoria que o Sargento MoI' Miguel Garcia foi o
que descobrio as Minas do Caxam bum que hoje se chama
Itajubá distante as ditas minas a fazenda do Justificante tres
ou quatro dias de Viage em outro tempo o que sabe ele tes
temunha por ter versado o dito Caminho neste mais nam
dice.

ITEM 3.o-Do terseiro clice que sabia por ouvir dizer e
ser publico em como o Guarda MoI' da cidade de Sam Paulo
foi o que veyo repartir aquelas tenas Minerais de Itagiba
neste mais nam dice.

ITEM .,Lo-Do quarto dice que sabia em como o Capi
tam MoI' Franci co Ramos da ylva e seos Socio foram mi
nerar nas ditas minas do Itaj uba por titulos que tirou nova
mente do dito Guarda MoI' de Sam Paulo o que sabe por
ver e presencear ter hido aquelas :lVIinas qLlando eles lá es
tavam neste mais nam t!ice.

ITEM 5.o-Do quinto dice que tambem sabia por pu
blica vo e fama e por ver em como aqueles Mineiros que
foram minerar nas ditas Minas empre foram moradores e
matriculados nesta VilIa e nela se vinham desobrigar do pre
sei to quaresmal e tanto sabia que o Capitam José Ramos da
Sylva sendo Juis nesta Villa se achou nas ditas Minas com
a mesma insignia ele Juis como quem e tava no eo elestricto
como ele testemunha vio e todos davam obediencia as justi
ssas desta Villa e disse' mais sabia por ouvir dizer a varias
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pesoas qlle o Capitam Lazaro Fernancles Morador na fregue
zia da Piedade foi o que abria o Caminho do seu Sitio para
as ditas Minas por ser mais comveniente tanto de Longitude
como de suavidade neste mais nam dice.

ITEM 6.0-Do Sexto dice que sabia que suposto :se abria
aquele Caminho nem por hisso se deixou de conservar e::;te
primeiro Caminho aberto porque por ele seguiam athé a fa·
zenda onde está hoje o Justificante hüs ao pinham e outros
a C~ssa tanto que para o Justificante meter lá o gado que
meteu lhe nam foi preciso abrir o Oaminho) e tambem sabia
por ser tam notprio nesta Villa em como o Capitam Mal' An
tonio Francisco Pimentel sendo o primeiro que nos mesmos
Campos se afazendou por se querer recolher para as Ilhas
sua Patria retirou o gado vacum e cavalar e aqui dispoz em
pal'selas e se recolheu deixando a dita fazenda neste mais
nam dice e o que c1ice hera por ser tam notaria.

ITEM 7.0 -Do setimo dice que sabia tambem por ouvir
dizer aos antigos ser aquele Lugar da fazenda do Justificante
tanto da Jurisdissam desta Villa que ha muito mandára o
IlI.mo e Ex.mo Senhor Dom Luis Mascarenhas General desta
Capitania tomar poce das Minas de S. Gonçalo e Campanha
pelo Guarda Mar e Super Intendente Bertholomeu Bueno)
comefeito a tomou Sem ContTadis:sam algua dos Moradores) o
que tudo se sabe por assim lhe praticarem varias pessoas que
lá se acharam neste mais nam dice.

ITEM S.o-Do oitavo dice que sabia por ouvir dizer aos
mesmos antigos que por conserto que fizeram o dito Guarda
Mar Com a Camara da Villa de Sam Juam dei Rey vieram
por a demarcasam no Rio de Sapocahy neste mais nam dice.

ITEM 9.°_ Do nono dice que sabia por ser notaria nesta
Villa pelo Gabo da mesma diligencia que o Capitam Henri
que Dias de Vas Cancelas Dezimeiro das Minas do Juruoca
e seos anexos veyo a aquella fazenda do Justificante que dista
desta Villa tres ou quatro Legoas pouco mais ou menos e
com escolta de gente prendeo ao fazendeiro do Justificante e
com todo exceso rompeo aquelas agrestidades do Sertam que
hum dos da Cometiva se precipitou de hum despenhadeiro e
morreu e que tudo o manifestou o mesmo Cabo nesta Villa
neste mais nam dice.

ITEM 10.°- Do decimo dice ele testemunha que nunca
ouvia por si nem por seos antepassados que por aquelle Ca-
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minha ouvece extravio do ouro e o pretexto que tomou o dito
Oapitam e seus Oompanheiros seria tam somente por encu
brir a má tençam com que queriam exurpar a antiga poce
de:3ta Oomarca e acreser os avansos dos seos Dizimas, e nam
porque, ouvece Lugar de outro pretexto o que sabe ele tes
temunha pela Razam ja dita neste mais nam dice.

ITEM l1.°-Do undecimo dice que nunca ouvia dizer
que os Ill.mos Generais de Minas decem providencia algua a
empedir aquele Oaminho por nam haver Motivo para bisso
neste mais nam dice.

ITEM 12.o-Do duodecimo dice Nada e aI nam dice e
se asignou com o dito Juis depois de lhe ser tndo lido e de
clarado que dice estar conforme com o que depoz E eu Do
mingos Vieyra da Sylva escrivalll que o escrevi

Mont1·.o

João Cabml da Silva.

TEST.n 4.6

Joam Machado Fajardo Natural e Morador nesta Villa
Solteiro que vive de suas Lavouras Testemunha perguntada
e inquel:ida pelo dito Juis por quem lhe foi deferido o Ju
ramento dos Santos Evangelhos sobre hum Livro deles em
que paz sua Mam direita e prometeu dizer Verdade que sou
bece e perguntado lhe face e de idade que dice ser de se
centa e hum annos pouco mais ou menos e de Oostume dice
nada.

Perguntado a esta Testemunha pelo Contehudo nos Itein~

ela P etissam do Justificante que todos lhe foram lidos e de
clarados pelo dito J uis dice.

ITEM LO-Do Primeiro item dice que salJia por ser tam
publico e notaria em como há mais de sesenta annos que
Gaspar Vas por antenomazia o Iaguara abria o caminho que
vay desta Villa para o Sapocaby rompendo aquelas Oampa
nhas do Oapivari em cuja parage se achava a fazenda do Jus
tificante neste mais nam dice.

ITEM 2.o-Do Segundo dice que sabia que o Sargento
Mar :Miguel Garcia foi o que descubrio as minas do Oaxambú
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que hoje se chama Itagiba e para lá foi morar com sua mu
lher e filhos onde esteve quatro anilas e tambem sabe que
das ditas Minas a fazenda elo Justificante ha ele distar quatro
legoas de Viagem de pessl)as caregadas, e que tudo sabia tanto
por conhecer o predicto descubridor moraudo nas ditas Minas
com sua familia como por ter andado por aquele Caminho
muitas Vezes e neste mais nam dice.

ITEM 3.o-Do terseiro dice que sabia em como tanto
pertencia a jurisdissam daquelas Minas a esta Capitania que
a Repartissam das tais terras minerais foram feitas pelo
Guardfl Mar da cidade de Sam Paulo neste mais nam dice.

ITEM 4.o-Do quarto dice que sabia em como o Capi
tam Mar Francisco Ramos da Sylva e seos Sacias foram mi
neral' nas ditas Minas do Itagiba por novos titulas que em
petraram do Guarda lUar da cidade de Sam Paulo o que
sabe ele testemunha por ver neste mais nam dice.

ITEM 5.o-Do quinto dice que sabia por ver e prezell
sear em como todos os moradores que estavam nas ditas
Minas sempre deram obediencia a esta Vil/a e as J ustissas
dela por estarem matriculados nela e aqui vinham todos os
annos satisfazer ao preceito quaresmal servindo-ce todos por
aquele mesmo Caminho thé que o Capitam Lazaro Fernandes
Morador na freguezia da Piedade abria hum Caminho do seu
Sitio para as ditas Minas por achar mais suave e breve para
as suas Conductas e por ser mais acomodado entrarem todos
os daquelas Minas a seguir por 'ele deixando aquelle primeiro
Caminho por agro o que sabe ele testemunha por morar nas
ditas Minas mais de tres annos e versar aquelles Caminhos
neste mais nam dice.

ITEM 6.o-Do Sexto dice que sabia tambem por ver e
presencear que suposto deixaram de frequentar aquelle pri
meiro Caminho pela Suavidade do outro nam foi de todo por
que dos Morãdores desta Villa sempre se conservou aberto
e feito tbe os Campos de Capivari e Rosinha onde tem o
Justificante a sua fazenda, e tambem sabia ele testemunha
que já naquele tempo no mesmo Lugar teve o Capitam Mar
Antonio Francisco Pimentel fazenda ele gado vacum e cavalar
e por que o dito Capitam Mar se quif> transportar para a
sua Patria com sua mulher e familia e nam aver quem lhe
comprace a dita fazenda em pé tirou o gado e animais cava
lares e dispoz nesta Villa em parselas, ficando aqueles Cam-
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pos devolutos porem sempre conservando-ce o dito Caminho
dos Moradores desta Villa the aquelJe Lugar da fazenda hoje
do Justificante pê:tra onde hiam e vam ao pinham e a cassa o
que sabe ele testemunha por ver e presenseªr neste mais
nam dice,

ITEM 7.0 -Do Setimo dice que sabia por fama publica
em como o I1l. mo e Ex.mo Senhor Dom Luis Mascarenhas Ge
neral desta Capitania mandou ao Guarda Mor Bartholomeu
Bueno a tomar poce das minas de Sam Gonsalo e Campanha
e com efeito tomou o dito Guardamor e Super Intendente
poce sem Contradissarn algua dos J\Iorarrores daquelle COIlti
nente neste mais nam dice.

ITEM S.o-Do oitavo elice que sabia ele testemunha por
se achar na ocasiam prezente naquelas minas em como vindo
a Camara de Sam Juam dei Rey com o D.or Corregedor de
la ao dito Lugar anele estava o Super Intendente e 'Guarda
Mar Bertbolomeu Bueno por elo III. mo Snl'. Conde de Boba
dela cometendo conserto se justaram por a divizam das Co
marcas no Rio de Sapocahy onde com efeito fizeram a dita
devizam no dito Rio neste mais nam dice.

ITEM 9.0-Do Nono dice que sabia por ouvir dizer que
o Capitam Henrique Dias dezimeiro das Minas de Juruoca e
seos anexos veyo clquela fazenda do Justificante com uma es
colta de gente e o Comandante do Registo de Itagiba rom
pendo Matos e Sertoins que pela agrestidade daquele Bos
ques perdeo hum dos Camaradas que trazia, porque se pre
sipitou de um penhasco abaxo e morreu e chegando a dita
fazenda do Justificante prendeo ao seu fazendeiro e o condu
zia para Minas violentamente o que sabe por ser assim cons
tante neste mais nam dice.

ITEM lÜ.o-Do decimo dice que sabia em como desde
que aq uele Caminho se abria nunca houve Rumor nem fama
de que por elle se extraviase ouro algum neste mais nam
disse.

ITEM ll.°-Do undecimo dice que sabia que desde que
se abria aquele Caminho que vay a fazenda do Justificante
nunca houve empedimento algum nem pelas Justissas desta
Comarca nem dos I1l.mo~ Generaes de Minas, por nam ser o
dito Caminho prejudicial a Real Coroa ne,$te mais nam dice.
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ITEM 12.o-Do duodecimo dice nada e aI nam dice e se
asignou com o dito J uis depois de lhe ser tudo lido e decla
rauo que dice estar conforme com o que depoz E eu Domin
gos Vieyra da Sylva escrivam que o escrevi.

lIfoni1·.o
João JJfachado Faia1'Clo.

TEST.O 5.°

Ignacio Correa Lemme natural é Morador desta
Villa nela ca:r.ado que vive de suas Lavouras Testemu
nha perguntada e inqueri la pelo dito Juiz por quem lhe foi
deferido o Juramento dos Santos Evangelhos sobre hum
Livro deles em que paz sua lllall1 direita e prometeu dizer
Verdade do que soubece e perguntado lhe face e de bidacle
que dice ser de quarenta e cinco annos pouco mais ou menos
e de Custume dice nada.

E perguntado a ele Testemunha pelo Oonteudo dos
Itens da Petissaru do Justificante que todos lbe foram lidos e
declarados pelo dito J uis dice.

ITEM 1.°-Do Iprimeiro Item que sabia desde que se
conheceo que aquelle Caminho de que se trata bera aberto
e Velho porque por ele tem andado varias vezes neste mais
nam dice.

ITEM 2.o-Do Segundo dice que sabiã por ser fama
publica que o Sargento Mar Miguel Garcia foi o que descobria
as minas do Caxambu e boje chamado Itajuba que fica dis
tante da fazenda do Justificante naquele tempo quatro (lias
de Viage e que sabia por ter andado varias Vezes pelo mes
mo Caminho neste ruais nam dice.

ITEM: 3.o-Do terseiro dice que sabia tambem por ser
fama publica e notaria naquelIe tempo e agora em como o
Guarda Mar de cidade de Sam Paulo foi o que fés a Repar
tissam daquelIas terras minerais pelos moradores desta Villa e
das Sirculllvesinhas neste mais nam dice.

ITEM 4.o-Do quarto dice que sabia por ver e presen
cear em como o Capitam Mal' Francisco Ramos da Silva e
seos Sacias foram minerar nas ditas Minas o que sabe por
ele testemunha na me ma Companhia e assistir lá annos bas
tantes no Serviço mineral deste mais nam dice.
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ITEM 5.o-Do quinto dice que Sabia tambem por ver
e presencear que todos os moradores que existem naquellas
MInas davam obediencia aquela Villa e nela se desoDriO'avam
como tambem ele testemunha assim o fazia servindoce todos
pelo dito Oaminho athe que pasado algum tempo abrio o Ca
pitam Lazaro Fernandes Morador na freguezia ua piedade o
que hôje se segue por mais breve e suave deixando o pri
meiro neste mais nam dice.

ITEM B.o-Do Sexto dice que sabia que não obstante
aquelle Caminho sempre se frequentou o outro de:-ta Villa
thé os Campos de Capivari e Rosinha por este estar feito e
auerto em Razam de naqueles Campos se achar ja extabele
cida naquele tempo huma fazenda de gado vacum e cavalar
pelo Oapitam MoI' Antonio Francisco Pimentel Morador de ta
Villa a qual fazenda por nam achar o dito Oapitam MoI'
quem lhe comprace por avultada quando se quis hir para a
Sua Patria tirou todos os animaes que nela tinha para esta
Villa onde vendeo em parselas concervando-se sempre o dito
Caminho pelos Moradores desta Villa que hiam la a Cassa e
ao pinham egualmente o que tudo sabia por ver e prezensear
e ser um delles neste mais nam dice.

ITEM 7.o-Do Setimo dice que sabia por se achar na
quelas 'linas quando foi o Guarda Mar e Super Intenrlente
Bartholomeu Bueno mandado pelo Ill.mo e Exrno Senhor Dom
Luiz Mascarenhas General desta Oapitania a tomar pose de
Sam Gonçalo e Call1panha que com efeito a tomou sem con
tradissam de pessoa algua e neste mais nam dice.

ITEM S.o-Do oitavo dice que sabia por estar nas mes
mas minas em como veyo a Camara de Sam Joam deI Rey
aonde estava o dito Guarda MoI' e por conserto que com ele
fizeram se pos a devizam das Comarcas no Rio de Sapocahy
neste mais nam dice.

ITEM 9.o-Do Nono dice que sabe em como a fazenda
do Justifi~ante alias dice que sabia por ser puulico e notorio
em como o Capitam Henrique Dias Dezimeiro das Minas da
Juruoca e seu Continente viera a fazenda do Justificante
com hua escolta de gente e com o Comandante do Registo
de Itagiba rompendo Matas e impossibilidades daquelles bos
ques chegaram a fazenda do Justificante e prenderam ao fa
zendeiro que estava e violentamente o levaram, taJlluem sa
bia por ser notorio que hum dos Camaradas do dito Capitam
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Henrique morreo precipitado por bum despenhadeiro abaxo
por virem rompendo os matos o que tudo publicou o mesmo
Comandante de Registo nesta Villa neste mais nam dice.

ITElI1 lO,o-Do decimo dice que sabia em como desde
que ele testemunha se conheseu the o presente sempre esteve
aquele Caminho aberto e nunca ouve rumor nem suspeitas
que por ele ouvece extravio de ouro neste mais nam dice.

ITEM l1.°-Do undecimo dice que sabia por ser notorio
que tbé a ocaziam presente nunca foi em pedido aquelle Ca
minho que vay para a fazenda do Justificante tanto das Jus
tissas como elos Ill.mos, Senhores Generais neste mais nam
dice,

ITEM l2.o-Do duodecimo dice que nam sabia nada e
aI nam dice e se asignou com o dito J uis depois de lhe ser
tudo lido e declarado que c1ice estar conforme com o que de
poz e eu Domingos Vieyra da Sylva escrivam que o escrevi.

lJ1ont1',o
Ignacio OOTTea Leme.

TERlI10 DE IMCERAMENTO

Aos desanove dias do mes de Outubro de mil e cete
centos e setenta e tres annos nesta Villa Real de Nossa Se
nhora do Bom Sucesso de Pindamonhangaba em a caza de
morada do Jllis Ordinario o Alferes 'Manoel Monteiro de Cas
tilho senJo ahy foi completa esta Imquirisam com o numero
de sinco testemunhas por ele judiciosamente imquiridas e para
assim constar fis este termo. E eu Domingos Vieyra da
Hylva escrivam que o escrevi.

TERMO DE CONCLUZAM

Aos dezanove dias do Mez de outubro ele mil e cete
centos e setenta e tres annos nesta Villa Real de Nossa Se
nhora do Bom Sucesso de Pinclamonhangaha em a Casa de
Morada do dito Juis o Alferes Manoel Monteiro de Castilho
sendo ahy lhe tis estes autos Conc\usos para neles deferir o
que for J ustissa de que tis este termo, E eu Domingos
Vieyra da Sylva Escrivam que o escrevi.
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Hei por justificado o deduzido na petiçam e Iteins do
Suplicante visto deporem as testemunhas contra formaljelades
o que dns mesmos se expressa e lhes interponho minba au
toridade e decreto judicial que em direito pósso e mando se
dêm ao Justificante os instrumentos que necessarios lhe fo
rem e pague as contas.

Pindamonbangaba} 19 de Outubro de 1773.

Manoel Montei1'o de Castilho.

TERMO DE FORMA DESTES AUTOS

Aos dezanove dias do Mes de outubro de mil e cetecen
tos e setenta e tres annos nesta Villa Real de ossa Senhora
do Bom Sucesso de Pinclamonbangaba em a Casa de moralla
de mim Escrivam Ao diante Nomeaclo me foram tornados
estes autos de Justificassam de Iteins com a sentença neles
proferida pelo Juis Ordinario o Alferes Manoel Monteiro de
Castilho a qual a ouve por publicada em mam de mim escri
vam e mandou se comprice e guarclace como nela se contem
de que para constar tis este termo. E eu Domingos Vieyra
da Sylva escrivam que o escrevi.

Autuação.
Asentada .
A noteficar 5 T.ns
Conclusam.
Raza 15 a 40 Regras
Ao J uis Inquirir 5 test.ns
Conta.

3160

Ao Instrumento . 3620

Soma. 6780

De outro Instrumento que pediu o Justificante 3838

Somma . 997~
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b) - VARras DOCUMENTOS

Iilmo. e EX1Jlo. 81'. --Dis Ignacio Caetano Vieira de
Carvalho do termo da Villa de Pindamonhangaba, que elle
Supplicante teve a honrra de aprezentar a V. Ex. os docu
mentos juntos pelos quaes se mostra a antio'a desordem em
que se achão os Limites desta Capitania com a de Minas Ge
raes procedida dos malevolos, e facinorozos Arraianos desta
sendo chefe, e o principal motor das mesmas invazoens ex
travios dos Reaes Direito', e da desolação da Fazenda do
Supplicante por onde costumão penetrar João da Gosta Manço
por se achar este na extrema da dita Capitania} de sorte que
apezar das repetidas providencias de um e outro Governo
não tem sido possivel o fazer cessar os referidos damnos, a
não se cortar pela rais todos os obstaculos, que o discurço
do tempo tem mostrado, e que tem feito inefi'ectivas as sobre
ditas mutuas, e reciprocas providencias, em cuja execução tem
o Supplicante e seus filhos exgotado toda a sua actividade, e
zelo, como dos mesmos documentos se manifesta, porem es
pera e confia, que V. Ex. pela sua alta e illuminada com
prehensão faça por termo a tantas desordens e fazer cessar o
orgulho, e fatal contunJacia do Supplicado e seus sequazes,
cohibindose de huma vez os seus attentados, e preversos pro
cedimentos ·no que interessa a Real Fazenda e o socego do
Rupplir:allte 'que pelas razoens constantes dos mesmos docu
mentos parece deve ser attendido, como espera da incompa
ravel piecIade de V. Ex.-E. R. lVI.

Despacho-Observemse os Despat:hos de 28 de Maio de
17 9} e do Governo de Minas Geraes de 15 de Setembro de
1774, e mais ordem de que faz menção o requerimento do
Supplicante, prendendose a minha ordem o Supplicado João
da Costa l\Ianso, e remettendose a minha Prezença logo que
intente por qualquer via, ou maneira oporse ao que se acha
determinado. S. Paulo, a 21 de Janeiro de 180lo-Antonio
lJlanoel de Mello Castro e lJfendonça.

Petição-A respeitavel Prezença de V. Ex. com a sub
mição divida chega o mais obediente subdito Ignacio Caetano
Vieira de Carvalho do termo da Villa de Pindalllonhangaba,
a implorar justiça a V. Ex. porque o f-uplicante a 16 para
17 annos se acha estabelecido com fazenda de gado vacum}
Cavalares Bestas, e Escravatura distante daquella Villa quatro
Leguas nos Lemites desta Capitania, onde tambem se achão
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varios moradores sircomvizinhos com o mesmo estabelecimento,
e como o Supplicante he o que está mais proximo ao Registro
novamente posto na paragem chamada as Bicas onde querem
hoje que seja da Capitania de Minas Geraes .por canza subtil
e imutação pela noticia que corre naquella Capitania de que
o Supplicante e mais moradores estão bem restabelecidos
além de outras envejosas nôticias por cuja cauza se vê o Sup
plicante enteiramente veixado daCJuella Capitania com ameas
sos de que não dando obediencia aquele Governo, que serta
tamente sera prezo, e pocrniclo, e reconduzido a mesma,
factos estes que obrio-ão ao Supplicante a por na respeitavel
perzença de V. Ex. estes e outros acontecimentos a quem
pertence dar todas as providencias utei , e necessarias para o
sucego do Supplicante e desta Capitania em razão de eus
antigos Lemites e posse desta Capitania onde se acha o Sup
plicante afazendado e mais vezinhos. Acrescendo mais que o
Supplicante de novo foi (~hamado por urna Carta do Comandante
do Registro de lVIantiqueira para com este simulado pretexto ter
occasião opportuna de segurar oSuplicante para melhor o conven
serem a que fique dando obediençia aquelle Governo, ('.01110 fizerão
a jJoão da Costa Manço que por outra semelhante o fizerão asio-nar
termo de dar obediencia aquelle Governo, tudo debaixo de
prizão o que nada pode ter eifeito em tempo algum el1l ra
zão de ser violentado, e estar vezinho do Supplicante' e nos
Lemites desta r,apitania Senhor EXlllo. todas estas invejozas
simolassoens tem sido a cauza os Dizimeiros daquela Capital
em razão do aumento que tem avido naquellas fazendas des
tes Lemites, o primeiro que deu Cauza a este estranho pro
cedimento foi hum Tenente Coronel Henrique Dias de Vas
concellos Dizimeiro naquele tempo, e por isso querem os mais
seguir este absurdo e formidavel atentado a esta pobre Capi
tania e querem por meios tão estranhos da razão, e Justiça
querem ozurpar o que por nenhum principio lhe pertence
porque é bem publico, e constante, que aquela Capital e sens
Lemites sempre fizerão deviza, e piam naquele Registo do Rio
Oapivari, (*) onde se COlUservou muitos annos, e como agora

(*) O mappa de :Minas de 1767 mo tra um regi tro de Ca
pival'Y na antiga estrada de C.1aratingnetá. a ão João d'El-Rei so
bre um af:J:luellte do Rio Verde em posição qne corresponde ao
actual arl'aial de Capivary na estrada de PicÍl. O rio, affluente do
Sapucahy-Gnas ú que corl:<1. as terras de fgnacio Caetano em que.
tão, tambem se chama Capi,ary. E o que passa pela actual Villa
Jaguaribe nos Campos de Jordão. (N. da R.)
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querem tomar os Lemites e divissoens possesorias desta Ca
pitania sem autLoridade J udecial mais do que hum exorruto
despotismo sem atenção ao Governo desta Capitania de S.
Paulo que foi a primeira que deu azas para se descobrir
aquela; Emfim Sr. Exmo. tem o Supplicante exposto os ve
xames que o mesmo exprementa e esta Capitania e por con
cluzãll requer a V. Ex. pela sua inata Piedade, e como pe
rito Governador desta Capital a quem pertence dar as provi
dencias necessarias a esta importante materia mandar por sen
alto, e venerando despacho que a Camara daquela Villa e
mais Auxiliares, e inda as mais viiias circomvezinhas não con
cintão por nenhum dos principios que os daquela Capitania
de hum só passo nos Lemites desta fazendo logo sem perda
de tempo tapar as roturas, e passos que os daquela lJapital
tem aberto pela fazenda do Supplicante e o mais que V.
Ex. determinar em razão da boa pas, e soçego do Supplicante
que com tanta fidelidade se quer conçervar nesta Capitania.
E. R. M.

Despacho.--Se o Districto da Fazenda do Supplicante se
achava dentro dos Lemites desta Capitania no tempo em que
a Governou o Capitão General Francisco da Cunha e Mene
zes, meu Antecessor, a Camara da Villa de Pindamunhangaba
faça conservar o Supplicante na posse da sua Fazenda; como
tambem cuide em cuncervar os ditos Lemites sem perder hu
ma Linha de terra; E para estes fins pode convocar não só
as suas Justiças, porém todos os Auxiliares e Ordenanças fi
cando por e te mesmo Despacho os Capitães de Auxiliares de
Infanteria e Cavalaria Ligeiros e igualmente os Capitão moI',
obrigados a darem todo o auxilio que pela Camera for re
querido. S. Paulo 2 de Mayo de 1789.-Bema?'do Jo'Xe ele
LO?·ena.

Petição ao Capitão mOT-Dis Ignacio Caetano Vieira de
Carvalho morador no termo desta Villa que por certos reque
rimento a bem de sua justiça lhe he neces ario que V. Mcê.
lhe faça mercê atestar se o Supplicante desde o anno 1774
concervou fechada esta estrada antiga, que hia desta Villa da
Fazenda do upplicante para a Freguezia de Itajuba por ha
ver asignado hum termo na Secretaria do Governo da Capi
tania de Minas Geraes de a concervar fechada, e ficou desde
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então dividido com seo vezillho João da Costa Manço que dá
obediencia para a Capitania de Minas, e o Supplicante para
esta de S. Paulo, por huLU Rio que vem dos Campos do Fa
lecido Capitão Manuel Gaivão de França, tudo por Ordens
dos de hum, e outro Governo e se no anno passado João da
Costa Manço abrio, e invadio a referida estrada, derubando
os matos, a ferro, e fogo que lançou fazendo cavar o barranco
do Rio que indo V. Mcê. com a Camara desta Villa pessoal
mente examinar, e achando ser verdade fizerão trancar o que
agora o mt'smt' João da Costa Manço o abria de novo, sem
ordem de pessoa alguma. -Pede a V. Mcê lhe faça a mercê
atestar sobre o referido quanto for verdade e lhe constar·
E. R. M.

Atesto e faço serto que tudo o que o Sllpplicante alega
he verdade por ter certas as Ordens dos Snrs. Generaes desta
Oapitania e de Minas e ter ido ao dito lugar com a Oamara
desta Villa e ter noticia deste novo rompimento que tudo
sendo nesseçario Jurarei aos Santos Evangelhos. Pindamo
nhangaba 26 de Janeiro de 179G-Ig'naoio Mm'condes elo
Á17w'ral.

Srs. 0tficiaes da Gàmam-Diz Ignacio Caetano Vieira
de Carvalho morador no termo desta Villa que por certos re
querimentos a bem de sua Justiça lhe he necessario que VV.
MMces. lhe atestem debaixo do Juramento dos Santos Evan
gelhos se o Supplicante havendo duvidas sobre a sua fazenda,
e campos que estam além da serra denominada da Parahiba,
pertençer, ou não a Capitania de Minas ou a esta de S. Paulo
por duvidas que suscitarão aquelles moradores da ~Freguezia

de Itajubá, se ficarão divididos com seu vezinbo João da Costa
Manço, por bum Rio que vem da Fazenda do Falecido Capi
tão Manuel GaIvão de França, e por aver o Supplicaute asig
nado hum termo na Secretaria do Governo de Minas geraes
de conçervar fechada buma 'estrada que antigamente hia para
o Itajubá, e se com efeito asim o concerva desde o anno de
1774-e se avera hum anno pouco mais ou menos que seo
vezinho João da Costa Manço de poder absoluto abria, e in
vadia a referida estrada, e deviza fazendo cavar o barranco
do Rio, destruir os matos. com ferramentas e fogos, de sorte
que dando disto parte a CameI'a e officiaes anteçeçores de
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VV. MMces, estes foram pesoalmente com o Capitão moI' exa
minarão abertura, e acharão na realidade aberta a estrada, e
fizerão trancar; porem agora de novo o mesmo tornou a abrir
espoticamente sem onlem de pessoa alguma portanto-Pede a
VV. MMces. que lhe atestem sobre o alegado tudo quanto for
verdade e lhes con:-;tar-E. R. M.

Attestamos e fazemos certo, tanto pela )ciencia e co
nhecimento que temos do sitio de que se trata como pellas
enformaçoens, que nos derão os Camaristas do anno prete
rito, os quaes farão no seu tempo e auno em companhia do
Capitão 1I10r desta Villa e por Ordem Ido IJlmo. e Exmo. Sr.
General Bei-nardo Jaze de Lorena, a Fazenda do SuppliC'ante,
e .occularmente virão, e testem unliarão o que abaixo se declara:
havendo em outro tempo duvida na fazenda do Supplicante e
de João da Costa Manço com os ele IMinas geraes ficando
Iguacio Caetano Vieira de Carvalho pertencendo a esta Capi
tania diviJidos por hum rio que vem da fazenda do faliscido
Oapitão Manoel GaIvão de Fran<;a, e João da Costa Manço
dando obediencia a Minas geraes sem embargo de estar no
lemite desta ICapitania, e ela mesma sorte fazendo certo de
que o dito Iguacio Caetano se obrigou por hum termo passado
em Minas a concervar fechada a pi'cada que hia para Itajubá
como o tem feito por Ordem, dos Srs. Generaes desta Capi
tania e de Minas geraes achandose o rompimento que alega
mandarão tapar o dito lugar e agora nos consta haver
rompimento em duas partes, e tudo nos consta ter feito
João da Costa Manço de poder absoluto, o que tudo sendo
necessario affil'mamo' debaixo de Juramento dos Santos Evan
O'ell1o . Pindamonhangaba em Camara aos 16 de Janeiro de
1796.-DolJlin,gos jJlarconde do Amaral-Manoel :de Otiveim
Siira-Domingos de Cerqueim Cexa1'-Joxe Homem de jJletto
Jo e ....1Iarcondes elo Amamt.

Petiç'ão. - Sr. DI'. Intendente. - Dis Ignacio Caetano
Vieira de Carvalho que elle Su pplican te alcançou a ordem
clI1cluza ell1 tlue ua Ex. foi ~ervjdo 1l1andar que o Suppli
cante com erve fechado õ caminho que o Capitão Henrique
Dias abrirão para a Fazenua do SUIJplicante na ocazião em
que prenderão ao . eu feitor e a João da Costa vezinho do
Supplicante. Tambem pello termo que o Supplicante nesta
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Real Intendencia para concervar tapado o dito caminho asima
declarado e nem deixar passar por elle pessoa de qualidade
alguma tanto desta Capitania para a de S. Paulo como delJa
para esta nem Illenos deixar abril' outra qualquer aberta da
quella Capi ania para este Continente de Minas e para me
lhor poder o Supplicante comprir o que em similhante mate
ria deve e fazer siente aos seus vizinhos João da Costa e
Domingos Ferreira e seus famullos.- Pede a V. Mcê. seja
servido mandar por eo despacho que o Supplicante em vir
tude delle possa prender a qualquer pessoa que aconteça pas
sar deste Continente para S. Paulo, ou elella para este.
E. R. M.

Despacho.- Na forma que requer, pelo caminho e picada
da que fes termo ou de novo se abrir pela fazenda do Sup
pticante. Villa de S. João e Setembro 22~de 1774.-Mon
teiro.

Petição.-Dis Ignacio Caetano Vieira de Carvalho que
elle pos na perzença de V. Ex. hum requerimento instruido
de varios documentos para a vista delles deliberar V. Ex.
sobre a duvida que se lhe tem movido ele pertencer a esta
Capitania a fazenda do Supplicante sitta sobre a serra que
se comprehende na demarcação da Capitania de S. Paulo
constante a V. Ex. pelo termo da Devizao Lavrada em 27 de
Maio de 1749. E sendo V. Ex. ervido mandar emformar a
Camara da Villa de S. João de RI Rey fi esta recorreu o
Supplicante por atalhar as demoras que peljudecialmente se
lhe vão ocazionando e lhe foi diferido na peticão encluza
buscas e o Supplicante a f;ua decizão na persença de V. Ex.,
e como do prudente arbitrio de V. Ex. pende todo o sucego,
e quietação do Supplicante na concervação de suas terras
com que está titulado e comfirmado por ua Maaestade re
corre portanto o Supplicante a V. Ex. para que se digne cle
tirirlhe com attençd.o a verdade e justiça do que tem exposto,
e justificados com seus requerimentos-Pede a V. Ex. seja
serviclo atender a suplica.-E. R. M.

De.:pacho.-Emquanto se não examina o que contem os
rGquerimentos que o Supplicante tem feito, deve er concer
vado na posse em que está, devendoce servir pela picada ou
caminho que tem para a Villa de Pillclamunhangaba, obrigan-
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l10ce acautelar não só os extravios, más a concervar fechada
a picada ou caminho que vem da Fazenda do SU]lJ!licante
para o Arrayal do Tajubâ ou do caminho elo citio chamado
do Lopo registandoce esta na Secretaria da Intendencia do
Rio das Mortes e na Gamara da Cabeça da Comarca, e sendo
aprezentada ao Gomandante do Tajubâ, que me deve parteci
par toda a novidade que ouver a este respeito. Villa Rica a
]5 de etembro de 177-4:.-Com a rubrica do Governador de
liuas gerae .-Fica Regi'tada esta petição com o documento

junto a eus Despachos, e c!efirimento de S. Ex. no Livro
-4:.° ele Reeristo de Despachos a fs. 203 que serve ne ta Se
cretaria do Governo ele Mina geraes. ViJla Rica 15 de Se
tembro ele 177-4:.-Jocio Baptista JacolJ/:ml.

Gnrlao-Tenho recebido ahinda que bastantemeute retar
dada a carta ue \TV. MMcês. de 4 de Fevereiro que ma apre
zellton Iguacio Caetano de Carvalho com o seu requerimento,
e como dezejo o ncego Pullico, e o bem comum dos Povos;
lhe dey a prompta providencia enteriua que eJle deve apre
zentar a V \T. MMcês. devendo VV. MMces. porem sempre o
maior cuidado nos extravio que podem haver por aqueJla
parte . Deo~ Guarc1e 'lV. l\I1Vlcês Villa Rica a 17 de Setem
bro ele 177-4:-i1ntonio Garlo Fortado ele llIendon(:rt.-Sr.
Ofticiaes ua Camara da Villa de Pindamonhangaba da Capi
tania de S. Paulo.

arla-A conta que 'l. Mcê me ua em 23 do corrente
he quaze identica da que me da o Capitão mal' dessa Villa
ao qual ja re pondi. que sobre esta materia escrevo ao Sr.
General de Mina gerae e que os cavallos surprebelldido
ao Tran erre ore" e depo item em lJOuer de tluem tiver
bon pa to ,athe e determinar e te particular; e no que res
peita a ordem para e intimar aos de Tajubá bastará por ora
que VV. Mcê.. lhes escrevam C]ue por erviço de Sua Mages
tade se ab~tellhão destes attentados. pois \ V. MMcês. lhos
não fazem e eJle nam devem alterar a ]Jreciza correspon
dencia, e armonia, que sempre da nossa Capitania se praticou.
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Deos Guarde a VV. MMcês. S. Paulo a 30 de Agosto de
1776-1J![a1·tim Lopes Lobo de Saldanha-Para Ignacio Cae
tano Vieira de Carvalho.

Ca:rta do Capitão ?nO?' Ji"rancisco Ramos da Sil1'a a
Ignacio r:aetano de Ca1"I'alho-Hoje pelas nove oras recebeo
o seu aVlZO e a mesmas (lespacho pedindo favor ao Tenente
de Auxiliares Domingos J'I1arconcles para que junto com o
Alferes Manuel Monteiro apromtem oito homens hoje mesmo
c para hoje mesmo sabirem em companhia de V. Mcê. para
a sua fazen<.la a ver se inda achão aos homens que me parece
não irão sem o" cavallos inda que não sei oude V. Mcê. os
tem: O que quero he que se faça a deligencia sem algum
disturbio: Ordeno va por cabo Clemente Tavares e lia em
camiTlho se acha Luis Cardozo, e Andre Rodrigues pplla 01'
<.lem que vay bonde acompanhar a patrulha não exagero a
V. Mcê. a quem bem lhe está o fazer esta em preza porque
sei V. Mcê. a não ignora e no prompto da execução está o
bom sucesso da empreza. Não ordeno va o Olaudio por
estar distante da. Villa o Joaquim está molesto de bum olho:
eu sinto não estar na Villa para a prompta expedição mas
persuadome que aos que eu recomendo a farào. Deos a V.
Mcê. guarde muitos annos. Sitio 4 de Setembro de 1776.
De V. Mcê. o mais afl'etuozo Venerador-Francisco Ramos da
Silva.

Petição.-Dis Ignacio Caetano Vieira de Carvalho mo
rador no termo <.la 'illa Real de os a Senhora do Bom
Susseso de Pil1daruonhangaba em sua Fazenda cita no alto
<.la seITa do Rio Parahiba, e ultimo morador que fica entre a
divizào desta Capitania de S. Paulo com a de Mina geraes
l[ue para ueu! tle 'Ua J LI tÍlià lhe l.1e nece:s ario que V. l\Icê.
se digne ate tar-Ihe ao pe desta, debaixo tio Juramento de
seus onorifficos cargo se sabe, ou lhe consta, que Antonio
Francisco Pimentel primeiro Povoador e pos uidor. que foi
da Fazenda do Supplicante e extremou e devizou no Rio
denominado Capivary comaquella Oapitania de Mina geraes
isto a setenta annos pagando sempre Dizimos a esta Oapita-
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nia de S. Paulo. E da mesma forma se entrando o Sup
plicante no anno de 1771 para a ja dita Fazenda Povoando
a novamente e della, no anno de 1773, tirou Sismaria pello
Govel'l1o des1a Inesma Capitania de S. Paulo, e se no anno
de 1774 emtrando V. Mcê. ndejunto com João da Costa
Man o de suciedade, a povoarem os campos que existem além
do dito Rió Capivary para a banda de) Ar<lyal de Itajuba,
nos quaes se acha afazendado o dito João ria Costa Manço
por duvidas que lhe pos Henrique Dias de "' asconcellos Di
zimeiro que então era do Arrayal de Baependy sobre paga
rem Dizimos aquella Capitania de Minas geraes, por cuja
cauza e pelo rompimento que fizerão foi V. Mcê., o dito
Manço, e hum camarada do Supplicante prezos e com duvi
da , a Intendencia ele S. João de EI Rev se veio a declarar.
ratificar e a entar, ser na verdade a Devisa desta Capitania
com aquella de Minas geraes, o ja dito Rio Capivary por
conta do que sempre se tem concervaJo o Supplicante na
mança, quieta, e pasifica poçe ue elar obecliencia e pagar Di
zimo' a esta Capitania de S. Paulo; e aquelle João da 00. ta
l\1anço, a de Minas gemes, isto a vinte e oito annos pouco
1l1ais ou menos sem opozissão ou contradissão alguma Pede a
V. Mcê. se sirva attestarlhe o que souber sobre tudo o con
tiudo, no que E. R. M.

Domingos Ferreira da Silva Capitão e Juis Ordinario
de ta Villa de S. Franci co das Ohagas ele Tallbatê por sua
1\Iagestaele fedili sima que Deos guarde Attesto e faço . erfo
deb;lixo elo Juramentos do meu cargo que tudo quanto o
Supplicante alega em seu requerimento retro 11e a mesma
verdade em fé do que paço o perzeute por Illim feito e asirr
nado. Ta \I baté 2, de Abril de 1799.-DO/ltiu,qos Ferreira da

i/m.

Petl('ão ao Capitão mor.--Dis Ignacio Oaetano Vieira rle
Carvalho de ta "' illa que para uem de ua Ju tiça lhe he Ile
ce sario que . l\Icê. lhe faça mercê atte tal' debaixo de Ju
ramento e o Supplicante se acha al'ancha lo com sua fazenda
de criar em hUll campo. que ficão sobre a . elTa da Parahiha,
e e o ditos campo forão largado ele outro morador por
e achar bravio de ua qualidade, e muito frio; como tambelll

pela muitas onça que naquelle certão habitão e se conservão,
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e se o Supplicante depois de se ter aranxado e beneficiado
por largos anno ,e e achar esta situação nos confins de ta
Capitania confinando inteiramente com a de Minas geraes,
entrou a inveja em os ditos Mineiros, e comandantes dos
arayaes vizinhos intentarão com exce~so a fazerem com que
o Supplicaute desse ohediencia aquella Comarca de l\linas e
porque o Supplicante não quisesse aceitar partido alaulll em
ordem a querer pnchar toda a futura conveniencia para a ua
Capitania so foi prezo o seu fazendeiro c e o "upplicante
com notavel prejuizo se opos aquella Capitania defendeudo 'e
a custa de sua fazenda a ficar para esta com a obrigação de
vedar para que não ouveçe extravio elll tellqJo al rrul11 eUI pI e
juizo da Real Fazenda de Minas, e se a im o tem feito: e
se o Supplicante para este effeito yindo alguns daquella Ca
pitania querendo romper i"\. l\Icê. lhe deo aucilio de sol
dados sendo Capitão de Infanteria Auxiliar, e depois de Ca
lJitão 11101', as ordens que tem dado ao Supplicante e a seus
filho para vedarem tudo o extravio e romllimento ele algu
mas pessoas que quizerem romper asistindo y. Mcê. pessoal
mente ao tapame qne se fes: e se a fazenda do Supplicante
da ou não conveniencia aos reais dizimo e aos clllnercifllltes
de sal comprando quantidade avultada, asim nesta Villa como
nas demais, e se socorre com os mantimentos a esta e as
circonvizinhas: asim mais se os filhos do Supplicante ão os
que trabalhão braçalmente para custeio da criação, e na agri
cultura, e se são irl'epl'ehensiveis na vida e' costumes para
cujo fim Pede a V. Mcê. lhe faça mercê atte tal' tudo o que
souber como Comandante desta VilIa e ter lJeli imo cOIl!wci
mento dos transes, que o Supplicante tem pasaelo naC]uella
fazenda tudo com individuação, e clareza pelo que R M.

Ignacio iarcondes do Amaral Capitão moI' da Orde
nanças da Villa Real de Nossa Senhora do Bom Suce so de
Pindalllunhangaba e seu termo, e nella Comandante por Sua
Magestade Fedilissima que Deos Guarde Attesto e faço certo
debaixo do Juramento dos Santos Evangelbos, em que Iana
cio Caetano Vieira de Carvalho, tem huma Fazenda de criar
que se acha obre a serra da Parabiba confinante com a de
Miuas geraes cuja cituação foi largada de outro que a qui
zerâo Povoar, por ser bravio de sua qualidade, e frio, e as
muitas onças que devoravam as criaçoens, que o dito com
risco da sua viela as tem de tinguido com eus filhu ; e de
pois de beneficiada, he ceita que cauzou emveja aos 'Mineiros,
o querer desse obelliencia aquela Capital, com interese prin-
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cipalmente dos Dizimas, sem embargo de algums partidos
que cometerão ao Supplicante foi cou tante a esta Capital;
moveo a ser prezo I elos ditos ao seu Fazendeiro, querendo
por este modo obrigar a ser subgeito aquella, e desse obe
diencia, o que não aconteçeo; antes com despeza de sua fa
zenda a defendeo, pondo para esta Capital a pas, e a salvo,
sem adjutorio algum; ficando nesta acção obrigado a fazer os
tapames, e impedir os estravios mandando peIlo Illmo. Go
verno de Minas, e comonicado com os desta Capital, a se fa
zeI' esta conçerva; querendo buns da parte de Minas romper
os lVIatospara esta Capital, lbe dei auxilio de soldados Au
xiliares de que eu era Capitão de que gastarão seus dias
bastantes tudo a cu ta de substentação °do Supplicante, tudo
a bem do Real serviço: tem tido outros asaltos depois disto,
porque cada Governo que emtrava naquelIas Minas, o movião
com informaçoens falças para o vexar, o que sempre o Sup
plic3nte com a sua vigilallcia, e os auxilias que tem pedido
a esta e com seus filhos tem vedado a não entrarem de posse
nesta Capital sem embargo de estarem os filhos do Suppli
cante cum a minha ordem expressa, para serem exploradores
effectivo e evitarem pelo modo milhar todo o extravio, e rom
pimento que possa acontecer, por não aver outro morador
com sufeciencia para o officio. Tambem he certo que a dita
Fazenda he de conveniencia, e utilidade a esta Villa nos
avultados Dizimas que paga, e no Sal que consome com a
sua criação que são avultados alqueires, e nos mantimentos
que se consome nesta VilIa, da sua agricultura, que com os
braços de ens filhos, e dos poucos escravos que posue, que
tudo são costiados pelos ditos filho , pelo Pay ser de mais de
setenta annos, e são de boa conducta no seu viver e costu
mes; e por ser tudo verdade passo esta sámente por mim
asignaua. Vila Real de Nossa Senhora do Bom Sucesso de
Pindamonbangaba a 7 ue Janeiro de 1801 annos.-Ignac-io
oMa1'Condes do A:maml.
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xv

ADMINISTRAÇÃO
DO MARQUEZ DE ALEGRETE E DA JUNTA QUE

A ELLE SUCCEDEU, 1811-1814.

1-CORRESPONDENCIA COl\I O GOVERNO DO RIO DE JANEIRO

Ct-PROVIZÃO REGIA, 1 12.

Dom João por Graça de Dcos Principe Regente ele
Portugal, e dos Algarves d'aquern, e d'alem Mar em Africa
de Guiné, etc, Mando a vó , Governador, e Capitão General
da Capitania de São Paulo, que vendo o requerimento in luzo
de Reymundo Alvares d'Oliveira, e mais papei., Me informeis
sobre tudo conl o vosso parecer enviando por copia as re
presentações, e requerimentos do supplicado, que motivarão
as deliberações do vosso Antecessor constantes dos de pachos
de 30 de Septelllbro, e 13 d'Oitubro de 1 09, e o Ternlo que
o Supplicante foi obrigado a assignar em consequencia dellas
na Salla do Governo. E me iuformareis ou tro si 111 sobre o
Plano, que se deverá seguir na divizão dos IÜllites, e confins
d'essa Capitania com esta, e com a de Mina Geraes, reme
tendo-lhe tudo com e ta com a pos ivel brevidade. O Prin
cipe Regente Nosso Senhor o l\Iandou pelo Ministros abaixo
assignados, do seu Conselho, e seus Dezem bal'ga<1ores elo
Paço. João Pedro faynard d'Affonceca e Sá a fez no Rio de
Janeiro a vinte e cinco de Mayo de mil oito centu e doze.
Bernardo J ozé de Souza Lobato a fez escrever.- Jllonsenhor
Almeida.-Berna1'{lo Teixeim Coutinho AI1.'e de CarmlllO.

b -Ao DEZEMBARGO DO PAÇO. 1 12.

Senhor-Ordena-me V. A. R. IJela Provizão Reaia de
25 de Maio deste anno da copia em frente, que eu informe
com o meu parecer o Requerimento, e Documentos inc1uzo
de Raimundo Alves de Oliveira, inviando por copia as reprl~

sentaçães, ou requerimentos <10 Oapitão mór da Vi lia de
Bragança Jacinto Rodrigue Bueno, que motivarão as Delibe-
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rações de meu Antecessor constantes de seus Despachos de
30 de Setembro, e 13 de Outubro de 1809, e o Termo que o
Supplicante foi oUl'igado a assignar elll consequencia d'ellas;
e outro sim que eu informe sobre o Plano, que se deverá
seguir na Devizão de Lemites desta Capitania com essa e COIU
a de Minas Gemes.

Primeiramente sobre o requerimento do Supplicante eu
acho que elle he filho ria intriga que tem o Vigario de Bra
gança, e seu Irmão Fernando Dias Paes Leme Cintra (que
nos Autos inclnzos figura de Juiz Ordinario) com o Suppli
cado Capitão mór por cauza de huma Promoção de ordenan
ças presidida pelo Capitão moI' e em que não foi attendido o
mencionado Fernando Dias pela Gamara em razão de seus
vicios, desde então se tornarão inimigos declarados, maqui
nando por si) e por terceiras pessoas immensas perseguições
e crimes ao Capitão 11Iór que ainda agora acaba de ser jul
gado innocente de hum pela Supplicação deste Estado, e neste
mesmo correio informo outra queixa de Fernando Dias contra
o Capitão mór pelo Conselho Supremo Militar, e esta perse
guição já dura desde Lisboa segundo se verifica de Docu
mentos' que existem na Secretaria deste Governo.

Pelo que re peita a Questão das Terras entre o Suppli
cante e o Capitãã mór he neces ario fazer differença entre
os Negocios que elles tiverão mutuamente, e a cujo respeito
alldão em demanda) e as Terras que os Supplic:mtes compra
rão aos Mineiros chamados «Azevedos» quanto as primeiras
pelos meios ordinarios das Justiças se decidirá. Quanto as
segundas o Capitão mór nad:.: obrou :senão em observancia
das Orden deste Governo constantes dos Documentos do
meHIl10 Capitão mór desde fi. 36 dos Autos até fi. 38, Ordens
estas expedidas afim de não se con entir que os Mineiros se
apossem de toda esta Capitania, como querem: Ordems que o
Supp1icante devia respeitar, e que infringio; e que então o
Capitão mór devia zellar, como zellou dando Partes coa stan
tes das cOIJias J. 1 e ~ de 7 de Fevereiro, e 11 de Junho
de 1809) de que foi resposta o Officio de Meu antecessor de
19 de Junho recomendando muito ·ao Capitão mór não con
sentisse que pessoa alguma se estabelecesse no lugar, em que
o Supplicante queria arranxar-se: e porque elle não esteve
por isso foi prezo pelo Capitão mór) o que Meu Antecessor
mandou louval', pelo Ajudante de Ordens de Semana no Of-
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ficio de 6 de Outubro do refferido anno: e fazenclo-se o re
querimento de fi. 9 teve o Despacho de 13 de Outubro, de
llue resultou o Termo tia copia N. 3.

Não consta na Secretaria deste Governo, nem sabe o
Secretario a cauza do Despacho de meu Antecessor de 30 de
Setembro; mas deIle mesmo se vê, que não podia ser outra
senào fugir o dito meu Anteces ar de e embaraçar com a
Justiça, emquanto não tocasse o ,UPl1licante em arranxar-se
em TelTeno prohibido, ou Al'ridas dos dons Governos: e
porque o Supplicante não quiz obedecer ás suas Ordens foi
prezo e castigado.

Tratando de Demarcação de lemittes desta Capitania
com essa, e com a de Minas Gel'aes eu incumbi ao Coronel
Manoel ela Cunha d'Azeredo C outinho Souza Chicharro Se
cretario deste Governo e ao Dezelll bargador Miguel Antonio
de Azevedo Veiga Ouvidor Geral desta Comarca me infor
ma em sobre esta importante lIIateria, o primeiro por estar
muito versado nos negocias da Capitania, e bastante senhor
do Archivo da Secretaria e o segundo por estar da mesma
sorte senhor dos Negocias da Comarca: elles me derão as
uniformes informações 'das copias N. 4 e N. O, e em conse
quencia dellas me parece que o lemitte da Capitania de S.
Paulo com a de Minas Geraes seja todo o grande e caudallozo
Rio Sapucahy desde a sua foz no grande Paraná atê as nas
cenças do seu grande braço Sapucahy Guaçú na Serra de
lJ:antiqueir3, que subindo-o e dahy por huma recta ao alto da

mesma Serra em Rumo de Sueste até entrar a recta no
grande Rio Parahiba. Descendo por este Rio abaixo até a foz
do Pirahi siga- e este at' a sua nascente na ~erra do Mar:
siga-se depois a Serra até a ponta do Cambury e seja este
o lemite com essa Capitania do Rio de Janeiro.

Pela parte de Santa Catharina, e Rio Grande sejão o
lemittes o Rio, a Ilha de . Franl:Ísco até a nascente deste
Rio na Serra do Mar, e eguin(lo-se a erra para o Sul até
chegar-se as cabeçeiras do Rio das Pellotas siD'a-se este Rio
até entrar no Uruguay e por este Uruguay abaixo' até a Barra
do Rio Piperi Gllaçú por onde actualmente se devide esta
Capitania com os Dominios de He panha.

Os lemites com Goiazes, e Matto Grosso fiquem como
até agora pelo Rio Paraná, e pelos Rio Mondego, Cuhy,
e Claro. I
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Por esta forma acho que ficão bem feitas as Devizões,
V'. A. R. porem Mandará o que for servido. S. Paulo 18 de
Septentlll'o de 1 12.-.Ll1a?-q'ueJ: d'Aleg1·ete.

c-INFORMAÇÃO DO OUVIDOR DE SÃO PAULO, 1812.

Illnw. e E.1J?71o. Senhor.-Hé V. Exa. servido ordenar-me
que informe com o meu parecer sobre o objecto da Regia
Provizão de 25 de Maio proximo passado, e mais Documen
tos tIe Raymundo Alves de Oliveira; o que cu.mpro.

A respeitavel Regia Provizão abrange dous pontos.
Quanto ao primeiro eu não posso dar a V. Exa. melhor in
formação do que a que já prestei a Meza do Dezembargo do
Paço sobre o mesmo negocio. fundada nos depoimentos das
Testemunhas que inquiri na Villa de Bragança e mais noçoens,
que ali pude obter do mesmo negocio, cuja informação levo
por Certidão a Respeitavel Presença de V. Ex. para V. Exa.
della fazer o que lhe parecer.

Pello que diz respeito ao Plano, que se deverá seguir
na devizão dos limites, e Confins desta Capitania com a do
Rio de Janeiro, e Minas Geraes, há dias que entreguei a
V. Exa. Ma Lreve exposição dos Direitos fundados desta Ca
pitania rellativamente á sua devizão com a de Minas Geraes,
e portanto nesta parte nada mais tenho que informar a V.
Exa., sendo o meu parecer tudo quanto expuz naquelle votto
por ordem de V. Exa.

Qual seja o Plano a respeito da do Rio de Janeiro ó
a Gamara, e Capitão MoI' da Villa de Lorena, e de Cunha hé
quem poderão dezenvolver tal materia, p0r isso que sobre ella
me faltão noções exactas.

Podendo V. Exa. lizongear-se de que talvez no tempo
do Seu Governo venha a conseguir o que tanto deseja para
comodo, e tranquilidade, principalmente desta e lIa de Minas
Geraes, pois que observa que Sua Alteza Real hê 3ervido per
guntar a V. Exa. o que V. Exa. já tinha em vista I'epre'sen
ta(ao mesmo Augusto Senhor: e para o que só faltava a pro01pti
ficação dos Documento ju tificativos, e a resposta de inteli
gencia com o Exmo. Governador e Capitão General de Minas
Geraes.
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A vista de tudo V. Exa. mandará o que for servido.
Deos Guarde a Pessoa de V. Exa. S. Paulo, 21 de Junho de
1 J2.-Illmo. e EXJl1o. SIll'. Marquez d'Alegrete Governador
e Capitão General desta ICapitania.-O Ouvidor da Comarca,
]1?'gllel Antonio de Axeredo Veiga.

d-OUTRA INFORMAÇÃO DO OUVIDOR DE SÃO PAULO, J 12.

Exposição singella dos motivos, que tem o Governo da
Capitania de S. Paulo para que a divizão da mesma Capita
nia com a de Minas Geraes seja pelo Rio Sapucahy, e Sapu
cahy-guassu, braço do primeiro.

Deixando antigas pertençoens da parte dos Paulistas,
por isso que destituidas de razõens politicas, e economicas,
ainda que fundadas nos Titulas de primeiros descobridores, e
povoadores de todas as Minas Geraes, e das que fazem hoje
as Capitanias de Goiaz, e Matto Grosso, lemitar-me-hei unica
mente a demonstrar que a devizão com a de Minas Geraes
pello Rio Sapucahy, e Sapucahy-guassu braço do primeiro hé
fundada com justiça clara, e a mais cornada, e permanente
para ambas as Capitanias confinantes.

I-Ié facto sem contradição, que havendo contestaçoens, e
duvidas entre os Governos, e Povos das duas Capitanias
Confinantes fôra Sua Magestade Servida expedir o Avizo de
4 de Fevereiro de 1765 ao ExOlo. Conde de Cunha Vice Rey
do Estado, em que o mesmo Augusto Senhor hé Servido
Ordenar que o Vice Rey, tome Assento dos Leruites por onde
deve partir a Capitania de S. Paulo com a das Minas Geraes e
Goiaz, para com elle dar conta a S. Mao'estade, e o mesmo
Senhor rezaiver o que lhe I arecer mais justo. Ordenando
mais que remetta a Copia do Assento aos Governadores, e
Capitaens Generaes das Minas Geraes, S. Paulo, declarando
lhes, que devem ficar observando o que se assentar na Junta,
que se fizer a este respeito, athe chegar Re olução do Mesmo
Senhor pella qual confirme, ou altere o cOlltheudo nella.

I-Ié facto que dando aquelle Vice Rey cumprimento á
Ordem Regia, e depois de examinada a materia pela Referida
Junta se lavrara o Assento de 12 de Outubro de 1765 com
a Sabedoria) circumspecção e intelligencia, que se collige da
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Simples Lição do mesmo Assento. Ré facto que desde aquella
Epoca os Bispos ela Dioceze de S. Paulo sempre sustentarão,
e actuallllente con ervão a devizão do Bispado COlll o de lVIa
riana) ou Minas Geraes pellas devizas assignaladas naquelle
Assento.

Ré facto que este A sento não fora illlpugnado lecral
mente da parte de algum dos Governos e mesmo do de Mi
nas Geraes, pois que se ignora nesta CapitalJia tal impugna
ção, o que não sucederia se tivesse existido; e emquanto não
aparecer Decizão Regia) que derrogue a deliberação do As
sento) ou o altere, toda e qualquer que exista, ordenando o
contrario) deve ser marcada com a notta de ter sido alcançada
obrepticia, e su brepticiamente. Em circu ms tancias taes parece
que a Capitania de S. Paulo tem fundada em Justiça a sua
pertenção, quan]o quer que a Deviza com a de Minas Geraes
seja o Rio Sapucahy) e a Furquilba, como parece aquella
J unta) ou o Sapucab,y-guassu, braço uo primeiro, como melhor
parecer ao Exmo. Conde Prezidente da mesma, visto que por
este parecer ficarião concluidas para sempre todas as questões
sobre os Lemites das duas Capitanias Coutinantes, o que
assim não acontecerá pelo meio da Furquilba) formada pello
dito Rio Sapucahy-guas8u, Sapucahy-mirim, braços do primeiro.

Que seja mais permanente) e comoda para ambas as
Capitanias Confinantes basta a in pecção da Carta Topogra
phica) e são de obejo as razoens apontadas no A sento, e
nesta parte eu convido a qualquer apaixonado da informe, e
incerta Divizão actual (contanto que seja dottado de senso
comrllulll) I ara denlOnstrar o contrariu depoi de lhe ser lido
aquelle A sento' acre cendo que hé hüa questão, que não há
hum só ponto d'aquem do Sapucahy, do qual seja mais perto
para ViIla-Rica, do que para esta ciciadA, tendo em muitas
partes quazi di tancia dupla: hé ell1 Ijuestão que a maior
parte cios respectivos Povos são Agricultores, e hé para elles
rio maior comodo fazerem todo o seu Comercio por esta Ca
pitania: hé sem questão que estão sujeitos ao Governo Ecle
sia ticc de S. Paulo, cujos Parocho são pagos I ela Real
Fazenda de ta Capitania, e por con equencia não pode ser
senão forçada toda a clependencia, que actualmente e tào tendo
do Capitão General da ViIla Rica, por se não executar o As
sento: saltando aos olhos quaes devem ser os inconvenientes
de se su tentar a actual divizão, em fallar na incerteza, em
que ella deve laborar por dilatados annos, pois já mais poderá
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adquirir estabilidade pela dificuldade de divizas certas, e per
manentes, que sejão ignae ás que offerece aquelle Rio Sapu
cahy, que parece que a natureza destinara para Lemite das
duas Capitanias.

Ommito neste Lugar as Consirleraçoens politicas, que
apoião aquella Divizão, porque ou Consta do Assento da
Junta, ou porque devem ser antes da Oontemplação de ua
Alteza Real do Ique dos Respectivos Povos rios Dous Gover
nos. Deos Guarde a V. Exa. S. Paulo, 17 ele Setembro de
1812.-.LlJiguei Antonio de Axe~'edo Veiga.

e-INFORMAÇÃO DO SECRETARIO DA CAPITANIA DE

~3. PAULO 1812 (*).

lUmo. e Ere11w. SU1'.-Determina-me Vos a Excellencia
informe eu quaes são os Limites desta Capitania com a de
Minas Geraes e Rio de Janeiro para serem presentes a Sua
Alteza Real pelo Desembargo do Paço: estes Limites ainda
estão indecisos, e eu exporei ne ta Memoria quanto tem ha
vido a respeito delles, para que Sua Alteza Real á vista de
tudo delibere o que lhe parecer melhor.

(*) Esta informa~'ão com a co11ecr,ão de documentos ne11a
cik'1.dos foi impres, a eru ]846 por delibera~'ão da Assembléa Pro
Ijncial de São PanJo n'um folheto que hoje se tornon raro. Esta
edição de l J6 foi acompanhada ele um prefacio e cripta em 1 22
inclicando que foi preparada p:n'a ceI' impre a naquelJe anno; po
rem desta primeira edir,.ão, ,e a houve, nào temos podido obter no
ticia algwl1a. Foi reproduzida com omis ão dos documentos com
}Jrobativos e ligeiras modificaC'ões na redacr,ão no Boletim da ocie
dade de Geographia do Rio de Janeiro Tom. I pp. 199-21 , em incli
car,ão alguma da sua procedencia. E k'1. nova edi<:ão traz referencia
a um documento do an110 de 1 20, sendo duvido o ser clo proprio
allthor ou plagio. O author era Secretario do Governo de . Panlo até
18~:2 passau lo depoi a ser JuÍl: de Dil'eito em Pinc1amonhangaba.

Dá- e entre ( ) a numera("ão dos documentos corre pon-
dente á pre ente collecr,ão.

Um mappa preparado para acompanhar e ta Informar,ão foi
remettido subE'eqnentemente (11 de :Maio de 1 15) e lithographarlo
pelo Archivo Militar em lâ4. O dito mappa ' copia da parte
entre o Rio Grande e o parallelo de São Paulo elo mappa ele lllon
tezinilO de 1792 com a intro<lucç'ãú (em posição errada) da nova



- 526 -

LIMITES C01\1 A CAPITANIA DE MINAS GERAES.

Hé antiquissima, Excellentissimo Senhor, a disputa de Li-.
mites entre esta Capitania de São Paulo com a de Minas Geraes,
logo desde a sua primeira desmembração desta. Os Governadores
e Capitães Generaes de S. Paulo querem que o Rio Sapu
cahy) que nasce na Serra da Mantiqueira no braço chamado
Sapucahy-Guassú) até a sua entrada no Rio Grande ou Pa
raná, seja a divisa dos dou Governos: mas os de Millas que
rem que principiando ella no alto da Serra da Mantiqueira)
e seguindo a Serra toda, se tire huma linha ao 11l0l'J'0 do
Lopo) dahi á Serra de Mogi-Guassú, ou das Caldas) e desta
pela estrada que vai de S. Paulo para G<iyaz) até chegar ao
dito Rio Granue ou Paraná. Eu vou expôr a Vossa Excel
lencia os fundamentos de ambas as pretenções, e então me
parece que Sua Alteza Real se decidirá a favor desta Capita
nia de S. Paulo.

Gom as idéas que deo Roberio Dias á Côrte de Hespa
nha, que llavião mina de prata no Brasil) EI-Rei de Hespa
nha Filippe III e II de iPortugal) dividio em dous o Go
verno Geral do Brasil, comprehendendo o novo Governo as
tres Capitanias do Espirito Santo, Rio de Janeiro e S. Vi
cente, hoje S. Paulo, e D. Francisco de Souza) que já 'tinha
sido Governador e Capitão General de todo este Estado, foi
nomeado Governador e Capitão General da nova Repartição por
Patente de 2 de JaneiJ'o de 1608, com o mesmo poder} ju
risdicção e alçada, que tinha o da Bahia) e outras de novo
acrescentadas, e incum bido de descobrir as minas de ouro e
prata e cazo as descubrisse ser Marquez della com trinta mil
cruzados de renda cada anno nas mesmas (*).

De facto veio este FidalO'o ao seu Governo, e nas visi
nhança desta Cidade de S. Paulo (então Villa) descobrio as
minas de Jaraguá (já hoje quasi extinctas, e que são do Con-

Villa de Franca e elas tres linhas seguintes de limites; 1.a a pela
divisa da agua elo apucahy mandada fazer por Gome Frdire de
Andrade m 1749; 2." a pelo Rio apucahy conforme o A. sento ele
12 de Outubro de 1795; e 3." «a divisão que actualmente se ob-
e1'\'a», i'endo e ta nltima tra('uda pelo CUl'SO do Rio Parelo que é

mai elo qne era effectivamente occupaelo por J\1Iinas n'aquella epo
cha (ou outra qualquer) porém meno do que era pretendido nos
mappa organizado em Villa Ric.'l. em 1 04 e 1 O . (N. ela R.)

(*) Historia Genealog. ela Casa. Real Portugueza, Tom. 12,
p. 2.", cap. 36, de D. Francisco de Souza.
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selheiro da Fazenda, Antonio José da Franca e Horta, ex-go
vernador desta Capitania), e as de Warassoiaba, no districto
da Villa de Sorocaba (que pertencem á Companrna da Fabrica
de Ferro). lVIorreo D. Francisco' de Souza em S. Paulo (*).

Forão-se trabalhando aquellas minas, e os Paulistas Car
los Pedrozo da Silveira, e Bartholomeu Eueno de Siqueira
descobrirão as geraes (**), que forão sempre governadas pelos
Capitães Generaes do Rio ele Janeiro, dos quaes alauns vierão
a S. Paulo como forão D. Manuel Lobo, Seba tião de Ca tI'O

e Caldas, Antonio Paes de Sande, e Artbur de Sá e Menezes
e finalmente D. Fernandes Martins Mascarenhas de Alencastro,
que governava a Capitania do Rio de Janeiro, e mais territo
rios do Sul, quando houve em Minas o primeiro celebre le
vante e desordem entre os Paulistas e Mineiros pelos aunos
de 1708 (***).

Para socegar os Povos, e contêl-os no devido respeito
ás Leis, determinou o senhor Rei D. João V, crear bum novo
Governo Geral em S. Paulo, e todos os districtos das Mina.
que acabava de comprar a ca. a de Cascaes e Monsanto, ainda
que não era verdadeira senhora ela parte cio terreno vendido,
o que a Rainha Nossa Senhora remediou dando aos descen
tlendes de Martim Affonso dl' Souza hum equivalente pela
Capitania de S. Vicente; e para isto escolheo Antonio de
All uquerque e Coelho Capitão General do Rio de Janeiro,
que foi o primeiro Governador e Capitão General de S.~Paulo

e Minas, por patente de 23 de Novembro d 1709, de que
tomou posse na Villa de S. Paulo a 18 de Junho de ] 710,
como se vê da Copia N.o 1 (****) [I, 21.

(*) Hist. d., loco citat. L. 54 de Regist. da Secretaria do Go
verno de S. Panlo, e 1.0 do Regist. de O.fficios 'para a Côrte, elo
General D. Luiz Antonio ele Souza, foI. 142.

(**) L. dito de Registos da Secretaria, foI. 142 v.

(***) Prova-se isto por hmna carta e cripta em Mina por Am-
b1'O. ia Caldeira Bnllltes, a 19 (1 o"emlJrG ele 1709, a Domingo
Gonçalves Uordeiro, de S. Paulo onde se relata que o exercito dos
PauJj tas e tava já em Gnaratinguetú, L. 1 ele Regi to ela Camara
de S. Paulo, foI. 24. Viela do Padre Belchior de Pontes, cap. 33 e 3 .

(****) Esta Patente e tá registada no L. 1 elo Reg'isto da Ca
mara ele S. Paulo a fol. 16, e o auto de Po se no livro de Regi to
das Pos es dos Generaes desta Capitania, fol., 2 o qual está no
Arclú\'0 da mesma Camara.
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Vê-se da Patente, que o districto do novo Governo des
membrado do Rio de Janeiro era a Oomarca de S. Paulo, e
minas de ouro de torlos aquelles elistrictos: e por isso todas
as descobertas de Minas até os sertões ele Matto Grosso fica
rão pertencendo á Capitania Geral de S. Paulo. Este <.Iis
tricto se conservou no tempo dos Governos ele D. Braz Bal
tbazar da Silveira, Senhor de S. Oosmade, segundo Governador
e Oapitão General desta Oapitania de S. Paulo e l\linas, de
que tomou posse a 31 de Agosto de 1713, estando seu ante
cessor no Rio de Janeiro para onde tinha ido em soccorro
contra Duguai Trouin (*).

No Governo deste Oapitão General se demarcáram os
Limites entre as Oamaras de Guaratinguetá, da Oomarca de
S. Paulo e a de S. João d'El-Rei, caueça da Oomarca
do Rio das Mortes, pelo morro do Oachambú, como se vê do
Auto que disso se lavrou a 16 de Setembro de 1714, e vai
por Oopia em . 2 [L 2]. Este mesmo limite se concervou
no governo do Oonde de Assumar D. Pedro de Almeida ter
ceiro Governador e Capitão General de S. Paulo e Minas, de
que tomou posse na Oidade de S. Paulo a 14 de Setembro
de 1717 (**).

Bem que a Oidade de S. Paulo era a Oapital do Governo
Gel'al de S. Paulo e Minas, e assim estava decretado pela
Carta Rerria de 16 <.Ie Dezewbro de 1711. dirigida á Oamara
da mesma Oidade (***), contudo como na mesma Oarta R.egia
se facultava aos Generaes viajarem por toda a Oapitania onde
o bem do serviço exigis e, os Gcneraes <.Iesde Antonio de Al
buquerque até o Oonde <.Ie A umar tomavão ]10 se em S.
Paulo, e arranjados o negocias ela Comarca se I assavão logo
para Minas, aonde pela extracção do ouro e diamantes era
maior o concurso do povo, e havia maior precisão da sua
pre ença, deixando em S. Paulo hum official de grande patente

(*) L. dito ela Po se elo Governo, a fol. B.
(**) L. el i to elas Posses, a foI. 4.

(***) L. 18 de Registos dito, a fol. 46 v. varta R giade9 de
ovcmbro de 17 9 ao Capitão General Antonio de Albuquerque

Coelho. L. 3.0 de Regi to da Provedoria da Fazenda Real de Nantos,
foI. 21 v.
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que aqui comandasse (*); e como por esta maneira era diffi
cultoso aos Povos de S. Paulo o recurso a Minas; o Senhor
Rei D. João V pelo Alvará 'de 2 de Dezembro de 1720, da
Copia .0 3 [I, 3] dividia um dons o Governo de S. Paulo e
:Minas, para que hum Governador residisse err, Minas, e outro
em S. Paulo, com toda a marinha desde a Villa de Paraty
inclusive: e quanto aos Limites se determinou que fosse o
mesmo que tinhão as duas Comarcas do Rio das Mortes, e
S. Paulo, que vinha a ser o morro de CacllU1ubú na Fregue
zia de Baependy; como demonstrei.

Este Limite se conservou por todo o tempo do Governo
de Rodrigo Cezar de Menezes, primeiro Governador e Capitão
General da Capitania de S. Paulo desmembrada da de Minas
Geraes, de que tomou posse a 5 de Seternbro de 1721 (**).

Succedeo-Ihe no Governo Antonio da Silva Caldeira Pi
mentel, que tomou posse a 15 de Agosto de 1727 estando
seu antecessor em Cuiabá cujas minas então se descobrirão:
consta do Auto de posse, que então se lavrou (***). No Go
verno deste General os moradores da Comarca do Rio das
Mortes arrancarão furtivamente o marco divisaria, que estava
no morro do Cac11umbú, e o puzerão na Mantiqueira' prova
velmente no alto desta serra, onde está hoje o marco' digo prova
velmente porque aqui principiou a demarcação, que mandou
fazer GOll1eS Freire de Andrade Oonde de Bobadella, o qual
determinou que ella principiasse na serra da Mantiqueira no
marco velho, e não 11a outro mais antigo nesta serra senão o
de que trato. Antonio da Silva Caldeira queixou-se ao Senhor
Rei D. João V, o qual por uma consulta do Conselho Ultra-

(*) O Sr. Albuqnerqne nomeon para commandar aqui na ua
ausencia, a Domin'~os da Silva Bueno Mestre de Campo de Auxilia
res com patente confirmada, por patente de 8 de Agosto de ]710,
L. 18 dito, foI. 37. O Sr. D. Braz nOllleon ao Capitão Mor Ma,lloel
Bueno ua Fonseüc't) por patente ele 24 de Setembro de 1713 L. dito,
foI. 7 . O Sr. Conde de Assnmnr não con ta quem númeou, mas
parece que ficou servindú o mesmo Capitãú Mór Manuel Bueno.

(**) L. dito de Posses, a foI. 5 mas o primeiro Capitão Ge
neral nomeado foi Ped.1'o Alves Cabral, e a elle e dirigirão varias
Or(1ens Regias; porem S. 1. o excusou do Governo, e por Ordem
de 1.0 de Abril de 1721 ordenou a Rodrigo Ce ar as abri se e exe
cutasse, L. 3.° üe Registos da Provedoria de Santos, foI. 84 v.

(***) L. dito, foI. 7.
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marina determinou em Provisão Regia de 23 de Fevereiro
de 1731, ela Copia N.o 4 [I, 4] que o Go, erno de S. Paulo
se alarga. se para os montes que ficam entre as Vi/Ias de
Guaratinguetá e Rio das Mortes, ajustando-se com o Gover
nador e Capitão General de Minas os Limites, que por esta
parte devião ter os dous Governos, dando-se conta a Sua
Magestade para o approvar se lhe parecesse, declarando-se a
distancia de uma aoutra parte, e se por ali se achava alguma
serra, ou rio caudaloso, que podesse servir de demarcação
natural.

Por aqui se vê que o Senhor Rei D. João V qUE'ria
que o Governo de S. Paulo fosse além do marco posto na
serra ela Mantiqueira, ou no morru d(l Cachumbú, como
d'antes, ou em outro semelhante; isto porém não teve effeito
no Governo de Pimentel: porquanto.

Succedendo a este Fidalgo, no Governo da Capitania
Geral de S. Paulo, o Conde de Sarzedas Antonio Luiz de
Tavora. que tOlllOU po se a 15 de Agosto de 1732, comI) se
verifica pelo Auto da Po se (*) elle remetteo ao Conde das
Galveas, Capitão General ele Minas Geraes, a mencionada Pro
visão de 23 de Fevereiro de 1731, como se vê da Carta, Co
pia ".0 5, e~cripta a 25 de Março de 1733 [I, 5]: não consta
porém qual fos e o exito desta Real Ordem, tal vez porq ue morreo o
Conde de Sarzeda a 29 ele Agosto de 1737 no Arraial de
Trahirus, indo erigir a Villa Bôa de Goyaz pela Ordem Re
gia de 11 ele Fevereiro de 1736, que se acha na Secretaria
de te Governo e lhe succedeo interinamente no Governo desta
Capitania, Gomes Freire de Andrade, Governador do Rio de
Janeiro com o Govel'llo das Minas Geraes, em virtude de um
Alvará de Succe são, que apresentou na Camara ele S. Paulo,
como con ta elo seu Auto ele posse daela no 1.0 ele Dezembro
de ln7, cujo Alvará existe no Livro de Registos da Camara
de S. Paulo do dito anno, a fi. 11 (**).

Em 12 ele Fevereiro de 1739 principiou a governar esta
Capitania D. Luiz Mascarenhas, depois Vice-Rei ela 1nc1ia, 1.°
Conde ele Alva como se depreende pelo Auto de po se que
tonlou em Camara (***), descubrindo en~ão os paulistas as

(*) L. dito fol. .
(**) L. dito, fol. 9 v.
(***) L. dito, fol. 11 v.
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Minas de Santo Antonio do Rio Verde, hoje VilJa da Cam
panha da Princeza, nomeou Sua Excellencia a Bartholomeu
Corrêa Bueno de Azevedo por Guarda Mór Regente das ditas
Minas: a Camara do Rio das Mortes tinha-se adiantado a to
mar posse daquelle descoberto, e o Ouvidor José Antonio Cal
lado com a Camara e Povo daquella Villa correrão com Bar
tholomeu Corrêa, e vierão ratificando a sua posse até o Rio
Sapucahy-Guassú: confessando que este Rio, e o alto da Serra
de lVIantiqueira, Ci\. B.), que fica ao Norte da nascente do
dito Rio, ficava por divisa como se manifesta dos proprios
Autos de ratificação de po se, que ajunto por copia de N.O 6
a N.o 9, [II, 1 4].

A Camara desta Cidade de S. Paulo, fundada na já re
ferida Provisão de 23 de Fevereiro de 1721, queixou-se a D.
Luiz Mascarenhas expondo que os Mineiros, ou antes o Ou
vidor e Camara do Rio das Mortes, qnerião ampliar o dis
tricto da sua jurisdicção entrando pelas terras desta Capitania
e Commarca: o General por Ordem de 10 de Maio de 174:3,
da Copia .0 10 [II, 7] mandou a João Rodrigues Campello,
Ouvidor da Comarca de S. Paulo que fosse logo á Campa
nha do Rio Verde, ou do Sapucahy (por ficar mettida entre
estes dous Rios). e que achando-a dentro dos marcos da di
visão de ta comarca, fizesse re tituir Bartholomeu Corrêa á
Superintendencia dellas, o que não teve effeito por ter a Ga
mara do Rio das Mortes tomado posse primeiro, como disse,
e por isso se mandou retirar a Bartholomeu Corrêa.

Em fins do anno de 17.,1.5, ou em Janeiro de 1746 Fran
ci co Martins Lm;toza, morador ela parte d'aquem do Rio Sa
pucahy descobria ouro em dous carregas C") e foi este o
descoberto de Santa Anna de Sapucahy, de que foi llomeado
Guarda Mór o me mo Lustoza: a Camara do Rio das Mortes
quiz obstar-lhe, elle susteve-se: o dito D. Luiz approvou o eu
comportamento, e deo a ordens necessaria ao Guarda Mór
e ao Ouvidor para se repartir o descoberto, e escreveo á Ca
mara do Rio rias Mortes. estran'hando-lbe a sua hydropica am
IIição de juri dicçào, COlHO e vê dos uocUlllentos de n. 11 a
n. 14 [III, 1-4]

(*) Âs im oon ta da Provisão de Guarda .Mór (lue e lhe
pa ou a 18 de Feyereiro de 1740 , L. do Regi to de Provisões do
Gúverno do Sr. D. Luiz Mascarenhas, foI. 16.
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Isto não agradou a Gomes Freire de Andrade como
Governador de Minas, queixou-se á Gôrte de donde veio de
cidido pela Provisão Regia de 30 de Abril de 1747, ela Copia
n. 15 [II, 8], que no sitio questionado fica. se por Limite o
alto dn sen'a dct JlIant-iqueim. Ora como o alto da serra da
Mautiqueira fica ao Norte alguma cousa do Rio Sapucahy,
ficou este servindo de divisa; os Arraiae. de Sflnto Antonio,
S. Gonçalo, e todo o mais terreno ao r orte do Sapucahy para
Minas Geraes, e o Arraial de Santa Anna e todo o terreno
ao Sul do dito rio para a Capitan ia de S. Paulo: e de facto
sempre e ta Capitania ficou administrando este terreno no
Oivil, e Ecclesiastico, como se prova do Documentos de N.
16 a n. 25 [lU, 10, 11, 12. ] 3, ]4, 16. 16; III, 1, 5; IV, 3]
até o anno de 1749, porque quanto ao Ecclesiastico continua
rão, e continuão os Parochus a ser providos por este Bis
pado.

Resolvendo-se El-Rei D. João V pela Provisão Regia de
9 de Maio de 174 , da Oopia J. 26 [III, 25], a crear os
dou Governos Geraes de Mato Grosso e Goyaz, pareceo-Ihe
que a Capitania de S. Panlo não precisava de ter Governa
dor e Capitão General, e as im mandou reculher para a Côrte
a D. Luiz Mascarenhas (*), e determinou que Gomes Freire
de Andrade governasse interinamente as Capitanias de Mato
Grosso e Goyaz até se nomearem generaes para ella,; que a
de S. Paulo fo se regida pelo Governador de Santos sujeito
ao do Rio de Janeiro: sen.do de notar, que o Governador e
Capitão General de S. Paulo não podia governar esta Capita
nia, e as duas de Mato Grosso e Goyaz, por não permittir a
vasta extensão desta Capitania, que de S. Paulo se podesse
dar a tempo a providencias necessarias para o seu bom go
verno; e o Conde de Bobadella no Rio de Janeiro podia go
veJ'l1,tr, e governou quasi até a sua morte as Capitanias do
Rio S. Paulo, Minas Geraes, Goyaz e Mato Grosso! Quanto
aos Limites Ordenou Sua fagestade em a dita Provisão
Regia de 9 cle Maio de 174 , que o desta Capitania com
a cle Mina Geme fosse ( J. B.) ou pelo Rio Sapucahy,
ou por onde parecesse a elle Gomes Freire.

(*) Por.Avi o do Secretario ele E tado Manoel Antonio de
Azer elo Coutinho, de 17 de laio de 1748. Mal:. de Avisos e Car
ta Regias dirigidas ao GO\Terno 1e S. Paulo, no Al'ch. ela Secre
taria.
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Eis este Capitão General arbitro da divisão desta Capi
tania, que elle aborrecia pela questões de Limite. com D.
Luiz Mascarenhas; com a ue Minas Geraes que elle auorava;
e em vez de deixa.r a divisão pelo Rio Sapllcah'y ue de a sua
origem lia braço ehamauo Sapucahy-Guassú, qne nasce lia
Serra da Mantiqueira algumas legllas abaixo do alto da serra
anele e tá o marco, COlHO tinha ficado depois das que"tõe
entre D. Luiz Mascarenhas, e Camara do Rio das Mortes;
passou a fazer a divisão constante da sua ordelll, de 27 de
Maio de 1749) da Copia . 27 [III. 27 elll parte] diriaida.
ao Doutor Thomaz Rubim de Barros Barreto) Ouvidor do Rio
elas Mortes.

Determinou Sua Excellencia que chegando aquelle Ma
gistrado ao marco dito, que e tá no alto da referida serra da
Mantiqueira elle sirva de balisa para a demarcação, que dahi
se tirasse huma linha pelo cume da mesma serra, seguindo-a
toda até topar com a sena ue Mogi-GuasRÚ, e que o rumo
achado pelo Agulhão se expressasse no termo da demarcação,
que a serra de Mogi-Guassú se seguisse como divisão dos
ditofi Governos até findar nas que se lhe seguirem, fazendo-se
sempre pelo cume della a divisão até topar-se o Rio Grnnde,
divisão das Capitanias de S. Paulo e Goyaz.

Esta divisão he absolutamente arbitraria, e até não se
entende, á vista do mappa; porque sendo a balisa da demar
cação o marco da Malitiqueira, e estando a Capitania de Mi
nas Geraes ao Norte da ele S. Paulo, a linha ti ue o Conde
de BobadelJa mandou tirar para tlividi-la: deve er ele Leste
ao Oeste desele o marco ela MaurIqueira até o pico da serra
de Mogi-Guasbu, ou das Caldas, que acaba lia Reg! to tle S.
Matheus no lugar onde o Ribeirão do Bom J e. us faz barra
no Rio Pardo, e seguindo por este Rio fl.baixo entrar com elle
no Rio Grande ou Paraná: e dizendo o Conde de Bobadella.
que do marco tla Mantiqueira se siga e ta pelo seu cume até
topar-se com a de Mogi-Guassú) he impossivel, porque a Serra
da Mantiqueira corre ao Nordeste, e a de Mogi-Guas ú ao
Noroeste, a da Mantiqueira acaba no lugar onde Ee encontra
com a de Caim e de Jaraguá, a ele Mogi ou das Calda acaba
no Registo do Ouro Fino, muitas leguas distante da Serra da·
Mantiqueiral; e por isso a linha tirada por toda a serra da
Mantiqueira nunca se poderá chegar á Serra de Mogi-Guassú:
logo se ha de concluir que ou o Bobadella mandou fazer
huma demarcaçào, que não se podia effeituar, ou que de facto
mandou que se tirasse huma linha desde o marco velho na
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Mantiqueira, seguindo-a toda de Leste ao Oeste até a Serra
de Mogi-Guassú no Registo de S. Matheus: mas então 1.0
vem esta linha a er ideal: 2.° a "ena de 1\logi-Gua Ú não
póde ser divisa das duas Capitania : 3.° Fica a Capitania de
S. Paulo expolliada de todo o terreno e povoações que estão
ao Sul tio grande Rio Sapucahy até a fazenda denominada
do Padre João Oaetano, por cima da qnal passa a mencio
nada linha.

O Doutor ThoJll:lZ Rubim de Barros, ou porque nào
quize se andar por sertões, ou por outro qualquer motivo,
vindo a titulo de fazer a demarcação, não foi á Serra da Man
t.iqueira ao lugar do marco, veio logo á povoação de Santa
Alllla de Sapucahy, e ahi sem pilotos que corressem o rumo,
e no espaço em que se escreveo huma lauda de papel, le
vado tio que lhe di serão os partidarios da Capitania de Mi
nas, fez huma divisa contraria ao que se lhe tinha mandado,
e ainda mais préjudicial á Capitania de S. Paulo; porquanto
lê-se no indicado Documento da Copia J. 27. que, do alto da
Serra da Mantiqueira em que se achava o marco, tirada huma
linha pelo cume da meSllla serra, vem est.a em direitnra ao
morro chamado o Lôpo, que he braço da mesma Serra da
Mantiqueira, o qual morro fica entre S. Paulo e o districto
de Sapucahy, e que seguindo a mesma serra, e o seu rumo
I assando l\1ogi-Guassú, e Rio Pardo Sapucahy (he hum Ri
beirão com este nome, que lambem desemboca no Rio Grande,
difTerenle do grande Rio Sapucahy) até chegar ao Rio Grande,
acompanhando por hum lado a estrada que vai de S. Paulo
para Goyaz.

Por mais que se tire hu ma linha seguindo a Serra da
l\1antiqueira nunca ella ha-de-se enc:ontrar com o morro do
Lâpo; porque este he hum morro isolado que fica ao Oeste
da serra entre os dois rios Jaguary e Atibaia tia Capitania de
S. Paulo: os Mineiros nada menos querem do que apossar-se
mais deste pedaço de terra, que com prehende a larga Cam
panha de Toledo de donde quasi tem sido preciso força para
os repellir.

Succedendo ao Conde de Bobadella no Governo da Capi
tania de Minas Geraes Luiz Diogo Lobo da Silva, este se
guia as pisadas de eu antecessor, e achando esta Capitania
de S. PauJo em Governador proprio, entranhou-se por elJa
dentro pessoalmente, e se apossou sem repugnancia de quanto
quiz, a titulo de que tudo pertencia a sua Capitania pela
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divisão do Doutor Rubim: e assim deo varias providencias
para a fiEcali ação dos Heaes Direitos. Provi lencias estas de
que dflUdo conta á Secretarin. de E.. tado da J\[arinha a 5 de
Março. e 19 de JuliJo de 1766: o Senhor Rei D. José se
dignou apprová-Ias por Aviso Regia ele 26 de 1\larço de1767:
COIlIO tudo se manifesta das Copias N.o 2> a N.o 31 rIV 8
9,10,11].

Este Aviso Regia tem sido o paIladio dos Goveruad.ores
e Capitães Generae de Minas, qne reputão approvada. nelle
todas as expoliações de Lu iz Diogo Lobo, sem ad vcrtírelll,
que o Senhor Rei D..Jo é só approvou as providencias :dadas
por Luiz Diogo no upposto de que tiuhãu ido dada no dis
tricto de Minas G-eraes. que he o que o dito Luiz Diogo incul
cava em tarjas as suas ordens as im no Bando-Faço saber
aos que e te meu Bando virem. ou delle noticia tiverem, que
reconhecendo comprehendidas dentro da demarcação deste Go
,eruo de Miuas Geraes as terras que formam os novos des
cobertos dos Rios de S. ,Ioão de J acuhi, &c. - as Instrucções
para os Comluandantes dOR Registo nas palavras-Porque
sendo todos estes comprehendidos dentro da demarcação, que
por ordem de Sua Magestarle fez o Dezembargador Tho
ma? Rubim de Barros Barreto} &c.-E no Assento-recolhidos
do larO'o giro, que derão pelos confins da mesma Conlarca
(do Rio dab Mortes)--.

E tanto foi debaixo deste falso supposto que represen
tando o Conde da Cunha "\ ice-Rei do Estado, ao Senhor Rey
D. José I o mi eravel estado a que estava reduziJa e ·ta Ca
pitania de S. Paulo por falta Je hum Governador e Capitão,
General separado, e que o ultimo novo descoberto de Jacuhy,
que inrlisputavelmente pertencia a e ta Capitania, e-tava usur
pado pela de Minas Geraes, nomeou o Me mo AuO'u. to enhor
para Capitão General de tl. Paulo, ao MorO'arlo Matheus D.
Luiz Antonio de Souza (*)) e determinou ao Conde da Cunha,
em o Aviso Regia de 4 de Fevereiro de 1766 da Copia
32 (VIII, 2], expedido pejo mesmo Sr. Francisco Xavier de
Mendonça, que se tomasse hUIll Assento dos Limites por onde
devia partir a Capitania de S. Paulo com a de Minas Geraes

(*) Chegon a Santos a 23 de Julho de 1765, entrou a g'over
nar sem tomar po e que se e1fectuon na Camara ele . Paulo a 7
de Abril de 1766. Consta do Auto de Pos e que existe na Camara
no L. dito, a foI. 12.
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e Goyaz: dando-se delle conta a Sua Macrestade e quc se
fica e ob ervando pelo dito Generae até chegar Resolução
Recria que confirlllc ali altere o cOlllhcúdo no A sento.

De facto se fez o As ento no Rio de Janeiro perante o
Conoe ria Cunha, e he o da Copia N.o 33 [VIII, 4J, lavrado
ao ] <J de Outubro de 1765: por elIe se determinou, que
fo se a d i\ i a o Rio Sapucahy, rIesde a sua origem no braço
chamado apucahy-Gua Ú, que na ce 'na Mantiqueira pouco
abaixo do lagar onde c,t.í o marco velho. até entrar no Rio
Grande; ou Paraná: e ne te a sento se dão fortis imas razões
por \lIloe ~e mo tra, que por eUe, e não por outra parte,
deve er a divi a de ta apitania com a das Geraes.

Ignoro se e te ento subia á Real Presença do Senhor Rei
D. Jo. é; porém he certo que pedindo D. Luiz Antonio de

ouza ao Ex. mo Marquez de Lavradio, Vice-Rei do Estado
quize e ser medianeiro para o conde de Valladares, Gover
nador e CalJitão General de Minas Gemes, não continuar
nas expoliações do seus allteces ore", o Marquez lhe
e creveo a Oarta da Copia N.o 34 [IX., 2 m], remettendo a
anibo o Generaes o mencionado As ento para qne Suas Ex
cellencia o executa em até nova decisão da Oôrte.

E ta decisão até aO'ora não se deo; logo em quanto ella
não vier devemo e tal' pelo indicado Assento, que em tanto
teill força de Ordem Recria. porque não ó a toma do Real
Avi o de 4 de Fevereiro de 1765 que o mandou fazer e exe
cutar. (N. B.)-até chegar resolução do mesmo enho1' Rey
pela qual confirme ou altere o contheúdo nelle·-mas tambem
porque o mandou o ice-Rei do Estado cujas decisões os Ca
pitães Generaes devião obedecer não havendo Ordens Regias
em con trario (*).

O Oonde de alladares não esteve por isso, nem tão
pouco o seu uccc 'ar D. Ántonio de Noronha porquanto suc
cedendo no Governo de ta Oapitania D. Luiz Antonio de Souza,
Martim Lope Lobo de aldanha (**). apezar das reciprocas
prome sa que mutuamente se fizerão de não entrar cada hUlll
delle pelo Limite do Governo do antro, D. Antonio que
brou este protesto, não querendo restituir a esta Oapitania
a terra, que se lhe tinhão usurpado, e que quanto ao Ec-

(*) Provi ão Reg-ia de 26 de Outubro de t722. .A.rch. da Se
cretaria do Governo L. das Provisões deste anno, foI. 60.

(**) Tomou po se a 14 de Junho de 1775, dito L. de Posses
a foI. 14.
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clesiastico por assento final da Meza do Desembargo do Paço
sobre sentenças da Relação do Rio, e mandou restituir a
este Bi. pado' de S. Paulo, como e Illanifesta dos Officios de
Martim Lopes, dirigidos ao dito D. Antonio de Noronha, e que
ajunto por Copia de .0 35 a 1 .0 37 [X. 2, a, 2, R, sendo
de notar, que D. Antonio dá por motivo de não restituir aesta
Capitania o terreno usurpado o ser o Aviso Regio de 25 de
Março de 1767, pelo qual o Sr. Rey D. José I approvou as
providencias dadas por Luiz Diogo Lobo, posterior ao outro
Aviso de 4 de Fevereiro de 1765, pelo qual o lUesmo Senhor
Rey mandou proceder á nova demarcação: mas a isto offereço
a resposta, que já dei:-que no Aviso Regia de 25 ele Março
nem uma só palavra se diz sobre os Limites das duas Capi
tanias, e só approvou Sua Magestade ai:; providencias eladas
por Luiz Diogo Lobo acerca dos extravios do ouro e dia
mante , que foi quanto se propôz para a Côrte debaixo do
falso principio de serem as providencias dadas em aproprio dis
tricto de Minas Geraes: além de qne essas mesmas providencias,
que Luiz Diogo Lobo deo, e que EI-Rei approvou, podem
muito bem ser executadas pelos Generaes desta Capitania de
S. Paulo.

A Martim Lopes succedeo no Governo de S. Paulo, Fran
cisco da Cunha e Menezes a 16 de Março de 1782 (*), e para
Minas Gerae veio o Coude de Cavalleirús D. Rodrigo José
de Menezes, e pas~ando este Sr. a governar a Bama, sncce
deo-Ihe no Governo das Minas Luiz da Cunha e Menezes,
General de Goyaz e irmão lie Franci co da Cunha: governan
do Luiz da Cunha em 1ioas, os moradores de \)abo Verde
vierão entrando para esta Capitania pelo Rio Pardo por de
traz do Registo de S. Matheus, ao que se lhe oppoz o com
mandante do mesmo Registo Jeronimo Dias Ribeiro, o que
lhe foi approvado por Francisco da Cunha em Carta ue 9 de
Setembro de 1785 da Copia N.o 3 [XI, 7].

Tenuo-se retirado desta Capitania Franci co da Cunha
para ir governal' a India no anno de 1786, veio governá-la
interinamente o Mare(~hal Franci co José Raymunrlo Chichorro
da Gama Lobo, em quanto não chelJava Bernardo José de
Lorena, General nomeado, o qual chegou em 17 , e tomou
posse a 5 de Julho (**) e logo os Mineiros intentarão adian-

(*) L. dito de Pos e a foI. 15.
(**) L. dito de posses, a foI. 16.
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tar-se peja Capitania de S. PanJo, entrando-nos pejas Caldas,
como se manifesta da Carta escripta por Bernardo Jo é de
Lorena, a Luiz Antonio Furtado de Mendonça, Governador e
Capitão General de Minas Geraes, em 14 de Dezembro de
17 ,da Copia .0 39 [XII, 2]. além das cartas particulares
sobre este objecto, e declarou que queria conservar os limi
tes desta Capitauia por onde tin hão ficado no Governo de
Francisco da Cunha e Menezes, mnquanto Sua Magestade não
re olvesse por onde elIes devião ficar, vistas as grandes e
continuadas usurpações, que nos estavão fazendo os Mineiros
authorisadns, ou não, pelos seu Governadores.

Esta moderação, porém. não foi ba3tante, porque no anno
seguinte de 1789, vierão da Capitania de Minas pôr hum
novo Regi to no interior d"lsta, junto ao caminho que segue
para o Registo de S. Matheus, deitando fóra da sua fazenda
hum morador, que tinha Sesmaria por este Governo: foi então
que Bernardo Jesé de Lorena mandou o Ouvidor desta ('.0

marca de S. Paulo, MigueJ Marcellino Velloso e Gama, exa
minaI' quaes erão os Liluites de que estava de posse a Ca
pitania Geral de S. Paulo, ao tempo que daqui sahio Fran
cisco da Cunha de Meneze , como se vê 'da sua Carta escri
pta ao General de Minas a 20 de Junho de 1789 e da sua
Portaria de 24 de l\Iarço do mesmo anno, das Copias .0 40
e N.o 41 [XII, 6, 5,] e ão pouco mais ou menos os que hoje
existem, não sem repugnancia continua da parte de Minas;
Jlorque tendo Bernardo José de Lorena representado para
Lisboa a. desordem dos Limites desta Capitania em Officio de

de Janeiro de 17 9 da Copia N.o 42 [XII, 4:] nunca foi
c ta materia decidida, sendo muito notavel, que o mesmo
Bernardo José de Lorena, que tão louvavelmente propuanou
pelos verdadeiros Limites de ta Capitania, endo capitão Ge
neral della, depoi pa sando a 2, de Junho de 1797 (*) para
Gapitão General de Minas, já achou LJue os Limites devião ser
pelo morro do Lôpo, como estava pela demarcação de Luiz
Diogo, como se comJlrova pela sua Carta de 29 de Dezem
bro de 1797, da copia N.o 43. e cripta ao seu suece sal' An
tonio Manoel de Mello Castro e Mendonça em resposta ao Of
ficio ele 23 de Novem bro do mesmo anno, da Copia N.o 44,
de que se deo conta para a Côrte de Lisboa no Officio N.o

(*) Ne te dia tomou posse o Sr. Antonio Manoel de Mello
Custro e MendoTIca do Governo des!;.'l. Capitania, como se vê do dito
L. de Posses a foI. 17.
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35, do 1.0 de Fevereiro de 179 , da Copia N.0 405. E deter
minou Slla Alteza Real no Real Aviso ele 9 de Novembro de
179 , da Copia N.o 46. se conser\":.lsse caela Capitania na
posse, em que estava até nova decisão.

Assim e ficou executanelo todo o tempo fIue governou
em S. Paulo Antonio de Melio, e em Minas Geraes Bernardo
José de Lorena: porém succedendo a 1I1ello Antonio José da
Franca e Horta, a 10 de Dezembro de 1 02 (*) e ao Lorena
o Visconde de Condêxa, se renovarão as questões de Lemites,
pois os Commandantes da Vilia da Campanha da Princeza
nos invadirão por quasi todos os pontos do>; Registos, como
se vê das partes das Copias N.o 47 até N.o 51, de modo que
foi necessario l'epelli-Io quasi a força, e ne ta terrivel lucta
estamos sempre por falta de se decidir a final qual seja a
demarcação destas Capitanias, que nenhuma he mais apta do
que o lllemorisado Rio Sapucahy-Guassú; pois he bem sabido
que aS demarcações feitas pelos grandes Rios, sempre são
mais estaveis do que outras quaesquer: a nossa divisão com
Goyaz ainda está no mesmo ser, porque he pelo grande Rio
Paraná; o mesmo acontecerá se nos dividirmos de Minas
Geraes pelo Sapucahy.

Os Mineiros não se atrevendo já a negar as suas con
tinuadas usurpações, dão por motivos de humas o estarem
nos seus Limites, e de outras, que para acautelarem extravios
do ouro muelão os Registos: tendo eu refutado o primeiro
motivo, respondo ao segundo. Faz-se notavel que para acau
telar extravios, élies sempre procurem os novos fexos para a
parte desta Capitania, e nunca retrogradão para traz, além disso
bem poclem elies dar parte ás Capitanias Limitrophes do abuso
que se faz desses extravios' porque estou certo que se lhe
ha-ele dar a providencia; todos servimos a sua Sua Alteza
Real com tanta honra e fidelidade como as autoridades de
Minas Gemes.

Porém para que me hei-de cançar mais: Tire-se de huma
vez a mascara a este negocio, e faliemos claro na presença
do Soberano: as causas das continuada' usurpações de ter
reno, que os mineiros fazem a esta Capitania ão duas dima
nadas de huma geral, que he a-Saem (runes aU'J'i.-Os mo
radores das Comarcas de Minas Geraes se ohrigárão a pagar
annualmente cem arrobas de ouro ao Real Erario pelos quin-

(*) L. dito, a foI. 18.



- 540 --

tos delle, e faltando pôr-se a deJ'l'ama (*). O ouro já falta nos
antigos Limítes das clitas Comarcas. ou pelo menos são pre
cisas IlIãos mais habeis para o extrahirem, e para se livrarem
da imposição da derrama, e tendem os seus Lemites a ver
se as im achão o ouro, que paTece fugir de diante delles:
Eis aqui huma cau a das usurpações, causa prejudicial ao
Real Erario' porque elevendo Sua Alteza Real ter certas
aquella cem arrobas ele ouro <las Comarcas ele Minas Geraes
pelas suas antigas demarcações, o ouro que se tirar nas minas
que ficão pertencendo a esta Capitania pagão aqui na casa da
fundição o Quinto, o que augmenta o Real Patrimonio. Além
disto se he hum bem par.a o Estado o trabalhar em minas de
ouro, então esta Capitania de S. Paulo, que já está tão ponre
viria a ter mais alguma riqueza com as minas que lhe per
tencessem.

O segundo, e maior motivo das usurpações dos Minei
ros sobre esta Capitania, he o não terem elles já bastantes
telTenos bons para a cultura e criação: o solo das Minas Ge
raes está quasi todo revolvido com as escavações para se
tirar o ouro; a superficie productora se mergulhou no fundo,
e o cascalho, e a pissarra vierão para cima esterilisar o ter
reno; os Mineiros, que já se vão capacitanclo, que a cultura
das teJ'l'as e dos fmctos naturaes della, he pelo calcult) lIa ari
thmetica politica e econonlica do Estado, mais util que das
mesmas Minas, com tanta differença quanta vai de vinte con
tra hum, deixando-se de trabalhar em minas, que ou já nada
ou quasi nada lhes dá, procurão bons terrenos para a cultura
e criação de gados (**), mas nisto mesmo nos prejudicão
emquanto e introduzem nesta Capitania tirando se::lI1arias
pelo Governo de Mina, ou apposseando-se de terras a titulo,
de que IJertencem áquella Capitania; porque para ali vão pa
gar os dizimas. e mais tributos, em prejuizo dos Contracta
dores' e em con equencia, da Real Fazenda desta Capitania:
e portanto Sua Alteza Real Jeve attender a estes seus vas
sallas da Capitania de S. Paulo, mandando fazer a demarca
ção pelo Rio Sapucahy, como não cessarei de requerer a
V. Ex.n

(*) Alvará de 3 de De~embro de 1750.
(**) Prova-se isto por SesmaTias 'lue pessoas ue Minas tem

tirado na Secretaria deste Governo, e mesmo pelas entradas qne os
Mineiros fazem a tomar posse de terras incultas.
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LIMITES COM A OAPITANIA DO RIO DE JANEIRO.

Divide-se esta Capitania de S. Paulo com ado Rio de Janeiro
pela marinha e pelo sertão. Pela marinha ao Norte, parte pela
ViUa du Paraty pela ponta do üam buri, onde a Serra geral
lança hum braço que vai chegar quasi ao mar; e isto pela
Provisão Recria de ] 6 de Janeiro de 1726, que desannexou
da Ca pitania de S. Panlo a dita Villa quanto ao Governo e
Correição, como se manifesta pela Copia . 52: porque pelo
citado Alvará da Copia .0 3, tinha ficado pertencendo a esta
Capitania de 8. Paulo toda a marinha desta ViJla de Paraty
inclusive' as de Santa Oatharina e do Rio Granlle, que anti
gamente formavão o districto da \ illa da Laguna, foram s,~

paradas deste Governo de o. Paulo pela Provisão Regia de
4 de Janeiro de 1742, da Copia N. 54.

Parte ao Sul pela marinha com o Governo de Santa Oa
tharina, subalterno ao Rio de Janeiro pela Ribeira-Sahy
Guassú- -que desemboca no grande Riu de S. Francisco do
Sul. Por esta parte seria para desejar que a divisão fosse
feita pelo mesmo Rio de S. Francisco por um dos seus gran
des braços, que ambos desembocão juntos na mesma bahia em
quI:' e tá a Ilha e Villa de S. Francisco Xavier, que pertence
no Civil a Comarca de Paranaguá, desta napitania, na admi
nistração da Real Fazenda á Junta de Santa Catharina pela
Real Ordem de 2 de Julho de 1810, da Copia . 53, e no
Ecclesiastico ao Bispado do Rio de Janeiro' e com Santa Ca
tharina se divide hoje pelo sertão, pelo Rio Canoinhas ficando
para Santa Oatharina a Villa das Lages.

Divide-se do Rio de Janeiro, quanto ao sertão, pelo. Rio
Pirahy que desagua no grande Parahyba do Sul, e fórma o
termo da nova Freguezia do Bananal, districto da ViUa das
Arêas, por onde passa a estrada nova que vai desta Oapita
nia para o Rio de Janeiro. Chama- e e trada nova. porque foi
mandada abrir por Martim Lopes Lobo de Saldanha. gover
nando esta Capitania, pela sua Portaria de 2 de Julho de
]776 da Copia N.o 55, de accol:do pom o Marquez de Lavra
dio, sendo Vice-Rei deste Estado, por conhecerelJ1 aU1UO os
Generaes que a estrada velha, ou da Bocaina (mandada abril'
por Antonio da Silva Caldeira Pimentel, Governador desta
napitania de São Paulo, como se manifesta da Real Orciem
de 24 de ovembro de 1728, da Copia .0 56), além de pes
sima era muito dilatada. Tambem se divide do do Rio de Ja
neiro, pela parte do sertão, pela Apparição do Xavier no ca-
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minbo que vai da Villa de Cunba, antigamente Freguezia do
Facão, para Paraty, estrada esta que mandou fazer Rodrigo
Cesar de M.enezes, quando governou esta Oapitania de S.
Paulo como se deduz da Provisão Regia de 14 de Outubro
de 1726, da Copia N.o 67.

Os Limites destas duas Capitanias pelo sertão, nâo se
acbão demarcados por Ordem Regia; pois tudo era hum ser
tão inculto de ambas as partes: elles são os re ultados das
Pos5es que tem tomado os dous Governos pelas Sesmarias,
que concederão' mas modernamente houverão suas disputas
quando governavão o Rio de Janeiro o Conde de Figueiró,
Luiz de Vasconcellos e Souza, e Conde de Rezende, e esta
Capitania o Conde de Sarzedas, Bernardo José de Lorena,
como se vê dos Officios dos mesmos Srs., que ajunto por
Copia de N. 58 a N. 64.

A causa disto foi ignorar-se que o Senhor Rei D. João
V tinha approvado pela Ordem Regia de 29 de Outubro de
1700, da Copia .l' . ,que os Limites da Comarca do Rio de
Janeiro com a de S. Paulo, então creada de novo, fosse a
Serra lo Mar em toda a sua extensão, como ba pouco des
cobri no velbo Archivo da Gamara de S. Vicente; e eis o
motivo porque os antigos Capitães Generaes de S. Paulo tanto
sustentárão os seus Limites além do Rio Pirahy: e a sem ra
zão e injustiça notoria com que o Ouvidor do Rio de Ja
neiro contra os prote. tos elo Capitão General de 8. Paulo,
João Carlos AUlTu to de Oeynhausen, arrancou os marcos que
estavão no Rio Pirahy, e foi pô-los algumas lelTnas dentro da
Provincia de S. Paulo, sem que o Dezembargo do Paço re
solva este neO'ocio, como se lhe pedia, e foi mandado por S.
M. L, e ainda agora o requeiro.

Porque já passei pela estrada que vai de Cunha para
Paraty, informo a V. Ex. para ser presente a Sua Alteza Real,
que a divi a me parece melhor que esteja no alto da Serra
de Paraty: a Apparição do Xavier he hU1l1 campo aberto
aonde não se póde bem acautelar extravios, isto mesmo me
informou por experieucia o Cavilão l\lór, que l'utão era de
Cunha, hoje Coronel reformado José Alves de Oliveira.

Tenho concluido com a informação que V. Ex. se dig
nou pedir-me, em consequencia da Real Provisão ele 25 de
Maio de -te anno, mas já que estol\ tratando dos Limites desta
Capitania pareceo-me não ser de acertado informar a V. Ex.
de todo elles, porque, além da Capitania ele :lV1inas Geraes e
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do Rio de Janeiro, confinamos pelo sertão com a de Goyaz,
Matto-Grosso, Rio Grande de S. Pedro, e com as Missões
Hespanholas.

LIMITES COll! A CAPITA 'IA DE GOYAZ.

Já disse que o nosso Limite com eSsa Capitania he
o Rio Paraná, que da emiJocadura do Tieté para cima se
chama Rio Grande e como tal he tratado na Provisãu Regia
de 9 de Maio de 1748, da Copia N. 26. Este Limite tem
sido immutavel pela sua mesma natureza.

LIMITE COM A CAPITÂNIA DE l\ÚTTO-GROSSO.

Como além da estrada. que vai de S. Paulo por Goyaz
a Matto-Grosso mandaria abril' pelo Capitão General Rodrigo
Cezar rle ~Ienezes, ha outro caminho mais antigo que lIe pelo
Rio Tieté até entrar no Paraná, por este abaixo até o Rio
P3rdo; por este acima até á Fazenda de Camapuan: he ne
cessaria saber- e o nosso Limite por esta parte he o mesmo
Rio Paraná, como determina a citada Provi ão, da Copia N.
26, nas palavras-os confins do Governo de l\Iatto-Uro ·so e
Cuiabá hão de ser para a parte de S. Paulo pelo dito Rio
Granrle -ainda que o contrario escrevesse hum erudito escriptor,
e mapias e o Brigadeiro João da Costa Ferreira seguindo aquella
equivocação' por não lerem o Documento que apre entoo

LIlIIITES COM A CAPITANIA DO RIO GRANDE.

Confinamos com a Capitania do Rio Grande de S. Pedro
pelo Rio das Pellotas, que nascendo na Serra do Mal' frou
teando com a Ilha de Santa Catharina, vai entrar no Uruguay
poucas legoas abaixo da sua na:lcente. Esta demarcação acho
ter sido feita em 1748 pelo Desembargador Manoel José de
Faria, sendo Ouvidor da Comarca de Santa Catharina na
occasião em que foi levantar Villa no Rio Grande.
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LIMITES COM HESPANHA.

Ao Oeste desta Capitania ficão as Missões HespanhG
las cujos Limites, bem que ajustados no Tratado Pre
liminar de Paz de Santo Ildefonso cio 1.0 de Outubro
de 1777, ainda não se achão verificadQs: os que perten
cem a esta Capitania sâo no Uruguay da barra do Pepery
Guassú até :t sua origem principal, e desta pelo mais alto do
teneno ir-se buscar a do Rio Santo Antonio que de agua no
Rio de Coritiba) ou Iguassú, seguindo este aguas abaixo até
a sua entrada no Parauá pela margem oriental, e continuando
então aguas acima do mesmo Paruná até a barra do Rio
Igurey (reconhecido em 17 2 pelo Capitão, hoje Coronel Can
elido Xavier de Almeida e Souza), na margem occidental do
mesmo Paraná, o qual se subirá até a sua origem. principal,
de donde se tirará huma linha recta pela Serra elo Maracujú,
a buscar a vertente principal elo Rio mais visinho á dita linha,
que se segue no ParaO"uay pela sua margem oriental (que
supponho será o Xixui-mirim, que unido no Presidio de S.
Miguel com o Curugm!ti, trazendo am bos sua origem da Serra
de Maracujú) de donde nasce tambem o Igurey) formão o Rio
Xexui-Guassú, que desagua no Paraguay, cuja corrente acima
se segue pelo tratado até a barra uo Jaurú; mas o que toca
a esta Capitania de S. Paulo só chega até o Rio Paraná.

Resumindo quanto tenho dito sobre esta materia em
ob.'ervancia das Ordens de V. Ex. acho que o· circulo de Li
mites desta Capitania com as Limitrophes de Minas Geraes,
Rio de Janeiro) Santa Catharina, e Rio Grande do Sul, seja
-Todo o Rio Sapucahy desde a sua entrada no Rio Grande)
ou Paraná, até a sua maior nascente no braço· denominado
Sapucahy-Guas Ú, que nasce na Serra da Mantiqueira, que
dahi e tire huma recta pelo alto da mesma Serra, que desça
na mesma direcção a buscar o Rio Parahyba do Sul: siga-se
por este abaixo até a barra elo Rio Pirahy) suba-se por e te
até a sua nascente na Serra do Mar, e continue-se nesta di
recção até onde a Serra faz a ponta uü CaIU burey . . . .. . .. ,
por onue estamos divididos da Capitania do Rio pela mari
nha.-Pela parte de Santa Catharina e Rio Grande, parece
que seja o Limite a Ilha, e Rio de São Francisco até a sua
nas ença na Serra do Mar, e chegando-se ao alto da Serra,
procure-o e a nascença cio Rio Canoinhas, hum dos que formão
o Uruguay, e por est.e se desça até a barra dü Peperiguassú.
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Tenho completo a minha taréía, e fogo a V. Ex. queira
desculpar-me os erros} que se achão nesta Memoria, a que
derão causa o meu pouco saber, e a falta ele Documentos, que
ha na Secretaria deste Govemo pelas diversas mudanças, que
'ella tem soffrido já em Minas Geraes, já no Rio de Janeiro.

Deus Guarde a Vossa ExcelJencia. S. Paulo 9 de Se
tembro de 1 ] 2.-Il\ustrissimo e Excellentissimo Senhor Mar
quez de Alegrete.---:,O Secretario do Governo, Ma'noel da On
nha ele ~e1'edo Coutinho Souxa Chicltor1·o.

!{-Ao EdRÊ'I'ÁRW DO GOV&RNO, 1813.

fUmo. e EXlIlo. Sm·.-8emlo precizo eregir se em Villa
a Fi'eO'uezia da Franca onde ha perto de 2000 almas, meo
Antecessor debaixo da falsa idea de que a vinda de S. A. R.
para este Estado tinha mudado a face dos Negocias puhlicos.
deo parte a V. Exa. de que era preciza aquella creação em
Officio L. 12 «e 13 de Maio de ]809 [XIV. I, b], não deo
V. Exa. resposta alguma, o que fez com que meo Antecessor
em Officio N. 1 de 5 de Janeiro de 1811 [XIV, 1, e] repe
ti~se a meSllJa Illate.ria confessando já que a autboridade dos
Capitaens Generaes em crearem Villas a Povoaçoens das Oa
pitanias de seos Governos não estava Jerrogada; V. Exa. em
Avizo Regia de 22 de Março do dito anno de 1811 parteci
pau ao mesmo meo Antcce .'01' que o seo primeiro Officio
tinha mandado a 1eza <.lo Dezetllbar~o do Paço para con ul
tar, e que pelo segundo novamente 1IIandava a dita Meza
que fizesse a Oonsulta C01ll torla a brevidade; Ora como ha
dois annos que foi ti segllllrla Ordem de V. Exa. ao Dezem
bargo do Paço, e este Tribunal não tem consultado hum ne
gocio tão. urgente lue lhe foi cometido, vai em quatro annos,
infir.o daq ui com razào, que vendo aq uelles sabios J uri ~on-

ultos que S. A. R. com a sua vinda para o Brazil não der
roaou ( enão no RIO de Janeiro) a Authoridade dos apitaens
Generae antes a tem confirmado, e ampliado não torna co
nhecimento Je hum negocio que meo Anteces 01' não preci
za va de con ultar, e só dar parte depois de feito na confor
midade das Ordens do Senhor Rei D. Jozé existentes na Se
cretaria deste Governo. Netas circll'TIstancias Exmo. Snr.
eu rogo a V. Exa. .queira decidir-me este negocio; pois na



- 546 -

verdacle hé de maior interesse para o Serviço do Principe
Regente llleo Snl'. e 11ara utilidatle publica a creação dilquella
Villa. Deos guarde a V. Exa. S. Paulo 20 de Fevereiro de
1813.-1l1m·quex. cl'Aleg1·ete.-IllIllo. e EXIlIO. Snr. Conde d'
Aguiar.

g-Ao SECRETARIO DO GOVERNO, 1813.

fUmo. e Exmo. Sm·.-Quanào se estava tratando de ex
trahir as cllpias rlas Reaes Ordens, em ob ervallcia das quaes
os Governauores, e Capitaens Generaes desta CajJitania eri
gem Villas, para serem rel11ettidas Ll Y. Exa. COlllO S. A. R.
me ordenou el11 Avizo Regia de 8 ele Março acerca da
ereacão da Villa ua Franca, tive a honra de receber o
outro Real Avizo) que V. Exa. me expedia a 7 do mez pas
sado.

Nelle me participa V. Exa., que a Meza do Dezembargo
do Paço Ca quem, . A. R. tinha mandado consultar os Offi
cios de l11eu antecessor) e meos acerca de se criar Villa a
dita Freguezia da Fmnca) não podia forl11ar ainda a con 'ulta
por ei:ltar a espera das Informações pedidas ao .Juiz ue FOTa
de Villa Rica, por se haver escuzado o Governauor e Capitão
General da Capitania ele Minas Geraes, e pretender fazer o
mesmo o dito Juiz de Fora.

Permitta-me V. Exa. que eu diga, que escuzar-se o
Conde da Palma Governado]:' e Capitão General de Minas
de dar a sua Informação sobre o Direito, que tem o Povo
ele Jacuhy a pertender se inclna 'no Distrirto desta Freguezia
a da Fr, nea, e pertender o Juiz de Fora escuzal'-se tão bem
he uma prova do nenhum Direito, que tem os de Ja('ul1y a
sua pertenção; porq ue conhecendo nós todos a rectidão, e im
parcialiuade do Conue da Palma tão digno servidor do Es
tado, persuadido talves pela Memoria, que lllillldei fazer pelo
Se retario deste Governo o Coronel Manóel ua Cunha
d'Azeredo Coutinho Souza Chicharro, e 'de que lhe enviei co
pia [XV,l e] que todo o Territorio da parte daquem dogranele
Río \ apucallY, pertence no Civel, e Militar a esta Capitania de
S. Puulo a silll como he administrarlo no Ecleziastico por
este Bispado, e' não querendo por outra parte ele~;colltentar

O Mineiros, a quem governa, e que justamente o amão, jJe·



- 547

dio es!',uzar-se da Informação, o que igualmente pertendeo
aquelle Juiz de Fora; muito mais se o DezemiJargo do Paço
lhes remetteo a Infol'lllação, que sobre a pertenção dos de
Jacuhy deo meu Antecessor a JIlesma 1eza a 28 de Agosto
de 1 11, e que eu remetto a Y. Exa. por copia em N. 1.0
[XIV, 1, gl Della conhecerá S. A. R. a sem razão dos Pre
tendentes, e que he muito e muito necessaria a Divizão
desta Capitania com as Lemitrofes na forma apontada na in
dicada l\Iemoria, e no meu Omcio, que a acompanhou; e ou
tro im a creação da Villa da Franca onde crescem as desor
dens pela longitude em que se acha desta cidade, e da Villa
de Mogi mirim, a que pertence, e até para livrar aquelles
moradore:> das oppres 'ões dos l\lineiros, que eu comprovo a
V. Exa. com o IIleu Ofticio da copia . 2.° derigü.lo ao Capi
tão Mór de Mogi lIliri III a 1 ' uo mez passado.

Finalmente rellletlo agora a V. Exa. por copia em N.
3,° e seguintes as Reaes Ordens, que ha na Secretaria deste
Governo sobre a creação de '\ illas, e dellas verá Y. Exa.,
que de de o , r. Rey D. Jozé de ,'audoza Memoria, e talvez
ainda antes os meu antecessore gozarão deste Previlegio
uo qual cu, espero, que S. A. R. me não privará. Deos
guarde a V. Exa. São Paulo 12 de Junho do 1813. I1lmo.
e ExlUo. Sr. Conlle d'Aguial'.-MaJ'l']ne;t et'iJ..leg1'ete.

71,- PRO VISA REGIA, 1. 13.

Dom João por Gra~a rle Deo Principe Regente de
Portugal, e do Algarves t1'aquelll e u'alem Mar, em AJrica
de Guiné. etc. Faço aber á vós Governador e Capitão Ge
neral da Capita.nia de São Paulo: Que 'enuo-~Ie prezentes
a desorrlen:-i urdi las entre R:wlI1ulldo Alvares d'Otiveira e o'
Capitão Mór da Villa de Bragànça Ja iutho ROllrigues Bueno,
e violencia por este contra a'1uelle perpetrada. sobre o que
Me informastes, e foi 011 vido o Dezelll bargauor Procurador da
Coroa; , ou Servirio Haver por improcedente, e de nenhum
effeito o Termo [XIV, 4, dJ que o dieto RaYUlundo Alvares as iO'
nau na 'ecretaria des e Govemo elll de'zoito d'Oitubro de
mil, oito centos, e nove obrirrado pelo vo so ante e 01', que
não devia introl1letter-se nns que toen que entre elle ver
sa vão, vendendo litigios' o que Me pareceo Participar-vos
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para vossa intelligencia. E Ordeno-vos Me informeis ('om o
vosso parecer sobre as chamadas Areas prolllbidas relllcltcndo
por copia as Ordens Regia que a este Respeito houver, de
clarando a cauza do seo estabelecimento, e a necessidade que
há da sua conservação, que priva aos habitantes das Oapita
nias limitrophes da sua mutua, e facil comlllunicação com
prejuizo do Oommercio interno, em que tanto interessa o Pu
blico, e o Estado. Oumpri-o assim. O Princepc Regente Nosso
Senhor o Mandou pelos Mini tros abaixo a signados, do ~eo

Oonselho, e Seos Dezembargadore C]O Paço. João P~dro

Maynard d'Atfonceca e I á a fez no Rio de Janeiro á vint'
oito de Julho de mil, oito centos, e treze. Bernardo Jozé de
Souza Lobato a fez e crever.-Francisco Anlo1úo ele Sou?,a
ela S!Jheim.-Monsenho1' JJIimnela.

i-Ao DEZEII1BARGO DO PAÇO: 1814.

Sellhor:-Pela Provizão Regia de 28 de Julho do anno
pa sado da copia em frente nos Ordena V. A. R. que infor
memo' com f) no so parecer sobre as cbamadas Areas prohi
bidas, remettendo por copia as Ordens Regias a este res
peito, declarando a cauza do eu estabelecimento e a nece -
idade que ha da sua con ervação. que priva o Habitante.

das 'apitanias limitropbes d~ sua mutua, e facil comunicação
em prejuizo do Oomercio int.erno, em que tanto interessa o
Publico, e o E tado' e que fique de nenhum efl'eito o Termo,
qUll na Secretaria deste Governo assignou Raimundo Alves
de Ordem do Exmo Governador e Oapitão General desta Ca
pitania Antonio Jo é da Franca e Horta.

e ta parte já demos cumprimento á Real Determina
ção mandando lavrar a necessaria verba á nlargem do dito
Termo, e partC'lclpando o assim ao Oapitão 11161' da Villa de
Bragança para não proceder por aquella cauza contra o IlJen
cionado Raim undo Ah e .

Quanto á questão das Aridas prohibidas informamos a
V. A. R., que Ariclas hc aqnelIe espaço de mato, que clevide
hUlllas Oapitanias da outras, ou humas das outras VilIa,
quando elIa não ão dividida' por Rios, ou Monte: não ba
Ordens pozitivas para que as bajão) porém be isto hUlll es-
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tillo de toda a antiguidade já desde o tempo dos Romano,
que prohibião com penas o de truir os Lemites das posses
sÕe5.

A cauza de seu estabelecinlento nesta Capitania com a
de Minas Gerues (que são as de que se trata ne. ta occazião)
he o não terem querido os Mineiros reconhecer os Lemites
do Rio Sapucahy-guaçú, que forão assignados entre estas
duas Capitanias por Ordem do Sr. Rei D. José L e então
he precizo, que haja huma muralha de mattas virgen entre
as fluas Capitania, que lhes sirva de termo e diviza' neces
sidade que he urgente mais na Capitania de Minas, porque
quanto mais meios de comunicação houverem entre as suas
Lemitrophes, mais vi~s haverão de descaminhos de Ouro, e
Diamantes: nem as ditas Aridas cauzão prejuizo ao Comercio
1nterno das duas Capitanias, porque ha Estradas publicas de
terlllinadas com os eompetentes registos, por onde os Habi
tantes tranzitão livremente. He o que podemos informar a
V. A. R. que mandará o que for servido. S. Paulo, 22 de
Abril, de 1814.- -D. JJIatheus Bispo.-D. uno Eugenio de
Lor:io e Seilbx.-JIiguel José de Oliveim Pinto.

j-·Ao SECRETARIO DO GOVERNO 1814.

fUm. e EX1n. Sm·.-No Avizo Regia ele 4 de I etembro
de 1708 [XIII, 4,5] expedido pela Secretaria de Estado dos
Negocios da J\Iarinha e Dominios Ultramarinos aos Governa
dores e Capitaens Generaes desta Capitania, e da de Minas
Geraes: Determina S. A. R. que nada se altera se dos Le
mite que se achavão estabelecidos entre a duas 'apitanias.
Bem que o mesmo Augusto enhor finalmente o fixas e. con
sérvando e huma e outra na posse em que se achavão. Os
Lel1litrophes desta Capitania assim o tem executado, e bem
pelo contrario os de Minas gemes procurando sempre uzur
par terreno a esta, principalmente no (~omesso do seos no
vos Governos, talvez pela má inteligencia que dão o Coman
dantes dos Registos da mesllJa Capitania as Ordens dos res
pectivos Generaes como de prezente sucede no Gr)verno do
Exm. D. Manoel de Portugal e Castro em cujo pequeno es
paço de tempo já tem sido por duas vezes e ta Capitania
atacada pelos Mineiros que entrão de mão armada cometendo
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violencias e fazendo insultos ao habitantes ela Villa de Pin
elamonhangaba sobre cuj(l 1.0 ataque contentamo-noe em offi
ciarmos áquelle Exm. General pedindo-lhe quizesse lel'lllinar
taes desordens para não sermos obrigados a incomodar u V.
Ex. com reprezentaçoens; e pouco depois de termos ofliciado
ao dito General recebemos novamente hum Omcio do Capitão
mór de Pindamonhangaba em que nos partecipa ter havido
hum novo attaque da parte dos Mineiros: Temos a honra de
remeter o Original Omcio do Capitão mór [XV, 3, JJ e os
mais documentos que o acompanhavão, assim como o 1.0 que
nos derigio sobre. este objecto, e reposta que ao mesmo de
mos para por meio de todos estes documentos ser prezente
a V. Ex. o estado deste Negocio, tanto mais digno de huma
prompta decizão, quanto elle pode ser origem de consequen
cias funestas.

Rogamos a V. Ex. para socego ele uma e outra Capita
nia e bem do serviço de S. A. R. a breve decisão da questão
de limites entre as mesmas a qual se acha na Meza do De
zembargo do Paço ja informada pelo Exm. Marque:/: ele Ale
grete quando governava esta Capitania, e só deste modo EXIl!.
81'. cessarão estas duvidas, ou alias que se ob erve o Deter
minado no citado Avizo emquanto S. A. R. não terminar esta
contenda como for do seo Real Aggrado a cuja deliberação
nós, e os Povos desta Capitania nos sunl1lettemos como fieis
Vas alias com a mais suave re ignação. Deos Guarde a '\.
Exc. 'ão Paulo 30 de Julho de 1814. Illm. e Exm. Snr.
MUl'quez de Aguiar.-D. Matlteus, Bi p'J.-D. Nuno Eugenio
de Lodo e Seilbx..-1l1(gilel José de Ohvc';nL Pinto.

k-Do SECRETARIO DO GOVERNO, 1814.

Exmo. c Rvmo. Snr.- O Principe Regente Meu enhor
Manda remetter U esse Governo interino, por copia, assim o
Oflicio que me dirigia na data de 20 de JUllho passado o
Governador, e Capitão General da Capitania de Minas Ge
raes, COJno os que lhe dirigirão o Dezembargador Juiz ele
Fora da Yilla da Campanha da Princeza. (XV. 3 d) o Ins
pector dos Destacamentos e Guardas postadas n'aquella Oapi
tania, e o Alferes Camandante do Registo de .Jaguari (XV
3, f) dos relativos aos excessos que o Capitão Mór e Camara
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da Villa de Pindamonhangaba dessa Oapitania de tão Paulo
tem praticado, rompendo a Linha Divizoria estabelecida entre
a duas 'apitaniaE' e insultando de huma maneira a az re
prehensivel a Guarda ahi estacionada: e Hé S. A. R. servido
determinar que esse Governo mande logo proceder aos mais
serios e rigoroso" exames soure aquelles factos, especialmente
dos que tenl sido praticado tão e candalozamente pelo Capi
tão 7lIór; e dando logo as providencias necessarias, para que
cessem estes abuzos, informe, COlIl o seu parecer por e ta
Secretaria d'Estado dos egocios Estrangeiros e da Guerra,
a fim de que o Mesmo Augusto. 'enhor á vista de tudo, haja
ele decidir flual deve ser o castiao que se haja de dar aos
que forem culpados. O que participo a Y. Ex.', para o fazer
prezente nesse Governo} e assim se executar. Deos Guarde
a V. Ex.' Palacio do Rio de Janeiro em 18 de Julho de
1 l.f..-l1faJ"rzue:< cl'Agll'im·.- 'r. lli 'po de S. Paulo,

l-Ao SECRETARIO DO GOVERNO, 1814.

fUmo. e EX1no. Sn1',-Em cumprimento da ordem de
V. Ex.', c01l1lJ1unicada em Avizo Regio de 1 de Julho deste
anno, mandamos re. ponder o Capitão moI' da Villa de Pin
damonhangaba desta Capitania, de cuja resposta, e Docnmen
tos juntos (XV. 3,) que temos a honra de rellletter a V.
Ex.' aparece, que se as revresentaçoes feita ao Govel'llador
ela Capitania de Minas Geraes pelo Dezellluargador Juiz de
Fora da Oampanha, Briga'deiro Inspector dos Destacamentos,
e Oomandante do Regi to de Jaguary, inculcão exee os, e
violencias praticadas pela Oamara, e Oapitão mór da retferida
Villa lllostra bem pelo contrario a justificação deste, que o
Alferes Pessanha Oomandante do dito Registo e o cadete
Joaquim arlos de Toledo forão os que perpetrarão crimes
fazendo de mão armada violentà entrada nas terras desta
Oapitania como já partecipamo a V. Ex.' pela Secretaria
d'E- tado dos Negocios do Inte.lior, quando remettemo c:>
Officios da Oamara, e Oapitão mór com o Auto de e bulho
e força, a que mandou proceder o Juiz onlinal'io daquella
Villa.

Parece-no, em vista elo exposto, que a merecer aquelle
Oapitão mór algum castigo por defender, e se oppor a inva-
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zão do dito Comandante, e Cadete, com maior razão devem
estes ser punidos, como a primeira cauza de tantas de:5or
uens, com as quaes teul lior 11l uitas e lJl uitas vezes os niiueiJ'os in
quietado, e perturbado o sossego dos Pauli tas; e de certo
comtinuarão se se não cuidar com toda a brevidade em se fixar
os limites desta, e daQuella .Capitania, servindo para os
mesmos de diviza aquellas marcas com que a Natureza parece
as quiz separar.

Julgamos, para ]iodermos informar a . Ex." sobre o
factos refferidos ser o meio mais seguro e o unico que se
nos offel'eceo, manl1arlllos Tesponder ao mesmo Capitão mór,
que apezar de ser parte, e por consequencia reputado sus
peito, por nos ter sempre merecido, e gozar geralmente de
muito boa opinião; e porque as outras Authoridades, e Pefi
sôas principaes daquella Villa estão nas mesmas circunstan
cias, sendo esta huma cauza que por sua natureza toca a to
dos: entre tanto se a V. Ex." parecer, que o refl'erido Capi
tão mór merece algum ca tigo, nós cumpriremos arrisca as

.orden que a esse respeito V. Ex." nos Determinar. Deos
guarde a V. Ex." 'ão Paulo 10 de Outubro de 1814. ramo.
e Exmo. 'nr. Marquez d'Aguiar.-D. JJ1atheus Bispo.-D.
Nuno Eugenio de Locio e Seilbx.-Miguel Joxe de Otiveim
Pinto.

IIt-AVISO REGIO (AO GOYERNADOR DE MINAS), 1814. (*)

Havendo os Governadores Interinos da Capitania de S.
Paulo em Oflicio de 30 de Julho pa sado lXV, 2, .iJ dado
conta úa violenta entrada que tizerão pela Terras d'aquella
Capitania os habitantes dessa sem respeitarem ao Aviso de 4
de Novembro de 1798 expedido aos Governadores e Capitães
Generaes de ambas as Capitanias, que mandou con ervar sem
alteração os seus resliectivos limites no estado em que se
achavão em quanto nào fossem definitivamente fixados. E não
tendo S. A. R. O Principe Regente, Meu Sr. approvado, por

(*) O Aviso Regia de 2 de Agosto a que se refere o do
cumento seguinte e que não foi encontrado no registro de . Paulo
devia ter ido nos mesmos termos que este com ligeiras differen
ças na redacção apenas. (N. da R.)



- 553-

serem improprias e de pessimas consequencias entre Povos
do mesmo Estado, os meios de furça que os ditos Governa
dores lnalHlarão empregar em Jefeza da posse dos menciona
àos limites, cuja questão propoe-se o Mesmo Sr. Decidir com
a possivel brevidade, tendo Já reconhecido á Meza de Desem
bargo do Paço que faça subir a Sua Augusta Presença a Con
sulta qne determinou ::;e procedesse sobre este objecto, Manda
remetter a V. S. por Copia aquelle sobredito Offi.cio: e o que
aos Governad'ores dirigio o Capitão Mar da Villa de Pinda
monhangaba, a fim de que V. S. bem inteirado do que tem ue
cedido, applique toda a possivel vigilancia e dê a mais effi.
ca:les providencias para que os Povos sugeitos ao Governo de
V. S. em quanto S. A. R. não resolve este negocio se con
tenhão nos lilnites, em que estavão e conservem a anTIonia
em qne devem viver com os seus visinhos habitantes de S.
Paulo, usando as Camaras tão somente de protestos no caso
de se julgarem esbulhados de sua posse e direitos.

O que participo a V. S. para que assim se execute.
Deus Guarde a V. S. Palacio do Rio de Janeiro em 20 àe
Agosto de 1814.-1I1a?·q~6ex de Aguia1'.-D. Manoel de Portu
gal e Castro.

n-Ao SECRETARIO DO GOVERNO, 1814.

lllmo. e Exmo. Snr. -Accuzamos a recepção do Avi:lo
Regia de V. Exa. de 22 de Agosto deste anno, e em obser
vancia do mesmo ordenamos logo a Camara da Villa de Pin
damonhangaba não empregasse daqui em diante os meios da
força contra as incurçoens que os Mineiros fizessem pelas
terras desta Capitania, contentando- e apenas em protestos
por toda e qualquer uzurpação feita pelos mesmos: e bem que
seja este meio o mais seguro, e prudencial para se evitarem
as funestas consequencias que de emilhantes choques podem
provir, e o mesmo de que este Governo ja se servia quando
lhe participou o Capitão mór daquella V"illa a tenção em que
estava de os lançar a força fora do Regi ,to que haviào posto
muito alem dos limites da sua Capitania, prohibindo-Ihe ex
preçamente a execução de tal projecto, como erá prezente a
V. Exa. da nossa resposta ao refferido Officio: comtudo vista
a demora que tem havido em se decidir esta que&tão, que a
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tanto tempo dura, vimonos na preClzao de recorer a meios
violen tos, a fim de evitarmos que os Mineiros, que tem por
costullle invadireltl frequentelllente as terra desta CapitilDia,
vie enl, não achando oppozição, em breve tP.llIpO pôr as de
viza dos lemites uaquella muito perto desta ciuade. como ja
aconteceo: porem COlHO V. Exa. nos parteclpa estar a dece
dir-se esta questão, ficamos certos de que ce.·sarão de !Iuma
vez estas dezordens, origeHI da inquietação elll que continua
c!amente estamos, e do t1esaçossego eni q'ue vivem os habi
tantes daquella Villa, e o uas outras limitrofes desta Capita
nia. Acredite V. Exa. que bé o nosso primeiro cuidado, e
maior disve110 seguirmos arrisca as Detirminaçõens das leis,
e lllerecermos na nossa conducta a approvação de V. Exa. a
Quem tributamos com a maior submissão, e respeito sega
obedieucia e amor. Deos Guarde a V. Exa. S. Pauio ] O de
Outubro de ]814. 111010. e Exmo. SI'. Marquez d'Aguiar.
D. J.11atheus B1;Spo.-D. Nuuo Eugen-io ele Locio f?, Seilb'x.
.!Y1iguel Joxe de Oliveim Pinto.

2-CORRESPONDENCIA C01\1 O GOVERNO DE MINAS.

a-Ao GOVERNA.DOR DE MINAS (CARTA PARTICULAR), 1 13.

111eo Primo, e meo amigo elo C01'a('ão.-As tuas Cartas obri
gdo-me, desvanecem-me e quaze que me confundem: aque11a de
que foi portauor o Soldado que agora volta era deveras especial,
inda bem que )lO so em paga, darte boas noticias do teos
Esquadrões, e pelo Tenente Coronel Comanuante sei que re
cebe noticias com toda a individuação, l} serâ hurna que
muito te agrade acharem-se pago, e eu aprovei o modo com
que o Tenente Coronel fes esta rlestribuição, que me tem
acontecido com tuclo mais que elle tem pra'ticado relativa
lllente ao seo Comando, e digo te como remoque que .ia pedi
a . A. R. huma grauuação em favor do Official que comanda
as Tropas desta Capitania destinadas a marchar. Ora sabe
rás que f-l. A. H.. me mandou informar soure Lemites, e a
nossa amizade, parentesco, e franqueza natural, mandão-me
que eu te mostre o que eserevi sobre esta matelia. Todos
nós temos a fortuna de sermos Vassa110s do mesmo 'obe
rano tambem todos nôs samos capazes de morrer para con-
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servar este bem e que dezejamos, e o que nos deve importar
he, o que seja mais util ao Serviço de I • A. R.

1'<1111Qelll te reuletto copias daquelle negocio sem sabor
mas que eu procurei que o fosse menos possivel. Eu que
ria dizer-te muitas e muitas finezas, e acho que todas se
com prehendem prote tando-te com verdade, e até com pre
zunção que sou, Primo amante, etc. ,'. Paulo, lá de Janeiro
de 1813. -Mm'ques cl'Alegrete.

b-Ao GOVERNADOR DE MINAS 1 13.

..Meu ljul31'iclo Primo, e Amigo.-Gontinuo a tratar con
tigo em amizade, precindindo das formalidades de Officio;
porq ue só itrl porta, que se faça o serviço do nosso Soberano,
e emquanto melhor intelligencia estiverem os Empregados
entre si, tanto mt'lhor para aquelle fim. Partecipo-te pois,
que os teos subditos de Oamandocaia vem fazendo incursões
sobre esta Oapitania pela Villa de Pindamonhangaba, e isso
por hum Rio, que he do Destricto desta Oapitania, digo,
deste Govrrno, por ter moradores desta Oapitania em ambas
as suas margens com sesmarias confirmadas até de cem an
nos ele antiguidade, vindo hUIlJ cabo ele esquadra noteficar a
tres subditos llJeos para darem obediencia a essa Capitania,
e cometter outros proceeli.uentos semelhantes. Eu r.erto, que
semelhantes uzurpaçoens não são da tua aprovaç:i.o e assim
como eu não quero, que os meos subditos entrem um só
palmo de terra por essa Capitania de Minas; assim tãobem
declarei ao Capitão mór de Pinelamonbangaba que emquanto
S. A. R. não decidir a questão de limites entre esta Capi
tanias} ele que se está tratando na Meza do Dezembargo do
Paço} como ja te participei em lá do mez passado, eu reputo
morador do Destricto desta Càpitania qualquer Individuo} que
se estabelecer da parte d'aquem das sua, antigas aridas. que
eu tenho mandado trancar novamente; e probibi a qualquer
morador elas Villas lemitrofes Jê obediencia as authoridades
dessa Capitania sem expressa ordem minha; porque ainda
sendo ellas ele S. A. R.) bem sabes que primeiro me hão-de
ser comunicadas pelos Tribunaes competentes, ou por ti.
Eu espero da nossa amizade) e da tua ju tiça pa sarás as
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ordens necessarias para os teus subditos se absterem de se
melhantes procedimentos.

'obretudo llJeu querido Primo, te dezejo feliz saude,
accompanhada de todas a' felicidades. A EXI1l.n Snr." Mar
queza se te recomenda. Deo te guarde, como te dezejo.
S. Paulo 27 Je Fevereiro de 1813.--Prim0 UIIJigo verdadeiro
Collegcl.-1VIarqllex, d' Aleg1'ete.

c-Do GOVERNADOR DE MINAS, 1814.

E~{;J1w. e Revdlllo. 8121'. e mais 8n1's. G01'ernad01'es ln
terinos,-Ainda hontem me chegou ás mãos o Officio, que
V. Exa. e s.ns me dirigirão em clata de 21 de J ulbo prete
rito (*) acompanhado da Copia de Jous Officios, que a V.
Exa. e S."S havião remettido a Oaulara e Oapitão Mór da Real

illa de Pindamonbangaba, (3, b, c) queixando-se das violen
cÜ:.s praticadas pelo Cadete do Regimento de Cavallaria d(~

Linha desta Capitania Joaquim Oarlos de Tolledo, e Salvador
Joaquim Pereira, que com uma Escolta armada, pertenderão
romper os limites dessa Capitania.

Em resposta pois áo sobredictu Officio cumpre-me dizer
a V. Exa. e ."5 que, sendo-me IJresentes anteriormente os
Offici os, por copia juntos do Dezembargador Juiz de Fóra
da Villa da Cámpanha da Princeza, do Brigadeiro Inspector
dos Destacamentos Antonio Jozê Dias Ooelho, com o do Al
feres Commalldante do Destacamento de Jaguari, e do dito
Oadete Joaquim Carlos (3, d, e. f, g) partecipando os proce
dimento do referido Capitão ilIor, julguei conveniente levar
tudo á Real Presença. para que o Principe Regente Nosso
Senhor fosse ervido Dar as providencias, que mais con ve
nientes Lhe parecessem afim de atenuar as desordens, que
IJoderão su citar- e pam o futuro: ficando V. Exa. e .ng na
certeza de que quando o mencionado Cadete tenha delin
quido, não deixará ele ser castigado, logo que obtenha o re
sultado das mais serias, e escrupolosas informações, que ora
mesmo mando solicitar, por quanto póde acontecer que a
informação dada pelo referido Oapitão :JIor, e Ganiam não

(*) O, referido oflicio não foi e.ncontrado. (N. da R.)
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seja tão veridica. como inculcão. hurna vez que o sobredito
Oaelete não tinha FI ua <.Iispozição ,0Idados, que houve elll
de formar uma Escolta armada, por existIrem no Destaca
mento n que pertence apenas os neces arios para guarniçào
do me mo; e para obstar nos extravios por aquella parte.

Aproveito tambem esta occasião de assegurar a V.
EXfI. e I '.ns meu reconbecimento pelos parabens de minha
cheo'ada a este Governo, na certeza de que me obrào exce 
ivo de ejos de mostrar sempre a con ideração, e estima

qne V. Exa. e , .ns me merecem.-Deos Guarde a V. Exa.
e s.ns \ illa Rica 20 <.Ie Agosto de 1 14.-Exmo. e Revdmo.

nr. D. Matheu. Bispo, e mais I enr·. Governadores Interi-
nos.-D. llIanael de Portugal e Castro.

3-DOCUMENTOS DIVERSOS.

a-EDITAL DO JUIZ DE FORA DA VILLA DE CAMPANHA, 1813.

, enelo a consio'uinação voluntaria huma parte dos Reaes
Direito com o principe Regente . 8. fez doação a ,'erenis
~i;)la Princeza . 'ra. do ,'enhorio da ,illa <.Ia Oampanha e
eo Termo, e consestinclo a obredita consiguinação nas pe

quena' contribuiçoens empostas nos Gados. Toucinhos, e Fu
mos, que são esportados do Termo dR. mesma Villa I ara
fora, foi, . A. R. servido pela Junta da 'ua Real Fazenda.
enca nega r a cobrança <.lestes Direitos aos Adlllini tra<.lores
dos Regi to ; e porque me consta que algumas pessoas que
1Il0rão no Termo da meSlll:.l YilJa, mas em Fazendas que fi
cào Jy,ua fora dos mesmos Registo cu tumão muitas vezes
conduzirelll os ditos genero sem pacrarem os devidos Direi
tos, e outros athe chegão a duvidarem da obrigação que tem
de contribuirem com o mesmo pagamento, se faz precizo que
o I'r. uJlitão João Autonio Duarte Acl111inistrador do Regi to
de Jao'oari fFlça Irocrder nos meios. pre izo para que não
bajão extravios que prejudiqnem ao Direito I 'enhorial da
Princeza ra. requerendo por bem do Real 'erviço tan to
ao Oomandante do mesmo Reo'isto, como ao 'omandantes
dos Destrictos vizinhos os auxilios necessarios contra o el{
traviadores para erem sequestrados afim de restituirem o
Direitos que tiverem sunegados conforme se vereficar pelas
informaçoen que houverem: e quando suceda que alguns de-
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sobdientes desobdeção as uas ordens, e a dos mesmos Co
mandante serão prezas e remetidos as Cadeias da mesma
Villa, por ser assim o . erviço de . A. R. quP- se cumpre.
Comandancia 31 de Agosto de 1813.-0 Juiz de Fora-Joxé
Joaq~tiJ7l, Carneiro de lJIirancla e Costa.

~-Do CAPITÃO MÓR DE PINDAMONHANGABA, 18U. (*)

Exmo . e lUmos. Snres.-Dou parte a V. Exa. e s.as
que no dia 27 the 30 do lIlez de Abril proximo passado,
fomos acomettidos, e atacados por duas escoltas de Mineiros,
confinantes com esta Capitania, sendo Cabeças deste grande
attentado o Cadete da Tropa de Linha Joaquim Car
los, e Salvador Joaquim Pereira, por hu lado aonde
se achão duas guardas. Este Cadete Exmos. e Illmos.
Smes. hé encarregado pelo Alferes J ozé Pereira Pes
sanha Comandante do Registo de Jaguary, a conservar ilezas
as Arias prohibidas entre esta. e aquella Capitania de Minas;
a escolta acompanhada pelo Cadete, e Salvador Joaquim Pe
reira acometeu a guarda. ja muito reconhecida e respeitada
pelo Alferes Pessanha já dito, po ta por Ordem do Exmo.
Snl'. Marquez de Alegrete afim de melhor acautellar qualquer
extravio em prejuizo de Sua Alteza Real, e entrada dos ditos
Mineiros, romperão as trincheiras, e a tranqueiras posta, pela
Camara desta Villa, e se entranharão pelos Lemites desta Ca
pitania com grande Soada, com o numero de doze pessoas, a
tempo que por cazualidade chegou o Saro"ento mar desta
Villa ao lugar da guarda, e obstando aquella entrada, fazen
do-lhes ver a solemnidade com que ella foi estabelecida, em
vez de a re peita-la como erão obrigados não ó passarão
em lhes parteciparem ordem de Authoridade algfia, mas

ainda o dito alvador Joaquim o amea ou com prizão, o
qual os não pode empedil' pella grande força que trazia, e
ver-se o argento mal' !la Guarda Ó COlll dous Ordenança.
fazendo aquelles o maiores attentados poso iveis, ainda tran
cando aquem da lTuClrda os Caminhos por onde seguem os
11Ioradore desta Villa e o Caminho que desta vai ter a

(*) Parece er este um do docllmentof1 a que se refere o
oflicio do Governador de Mina no documento 2, a. ( . da R)
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Guarda) em outra Guarda o dito Cadete com a sua escolta
botou abaixo a Caza flue eu estava concluindo para ervir de
Quartcl, em cujo lugar ja foi respeitada pelo Juiz de Fora da
Cam]JalJha, de deviza das duas Capitania) e disse aos tlold[l
dos desta que guarnecião que não reteficassem, e que se
obrasselll o contrario que os havia buscar prezos, e que os
Officiaes de Patente os levaria a . espada, e a chumbo, e a
outra e culta acima mencionada acometteu para outro lado
distantes destas sobre os moradores daquelle lugar. abrindo
hum Caminho muito largo, achando doi moradores prenderão
a hum, e outro fugia, e o levarão aonde estava o Conlandante
da escolta. e mudarão a Deviza para a parte de S. Paulo. só
afim de acomodar a bum Munoel J ozé com terra , pois () dita
Deviza ja foi respeitada pelo Furriel pago iariano do Re
cristo de Itajuba, e seguindo a dita escolta no dia seguinte
para outros moradores daquelle meSlllO lugar, tendo elles no
ticias se puzel'ão em Arlllas. e os repetirão a sua entrada, e
soltou o Commandante de Minas o prezo; em huma palavra
abrirão todas as tranq ueiras que estavão servindo de Arias
prohilJidas: logo que tive parte do acontecido comuniquei
a Camara, a qual s,lhio em Correição a tomar conhecimento
destes attentados, e eu COUI eila fomo aos dito lugare.
tendo- e já a ditas escoltas Mineira retirado dentro de seus
Lemites. deu-se as providencias precizas: O Juiz Ordinario
tomou conhecimento deste attentado procedendo Devassa.
Exmo. e· Illmos. Snres. este Cadete) illudido pelo tal Salvador
Joaquim, e hum Manoel Jozé com o Commandante da parte
de It[ljuba, são os que tem feito todas estas maquinas, sem
respeito algum do Governo desta Capitania, em lugar de
concorrer para tranquillidade uestas dua Capitanias, perten
centes ao mesmo Soberano tem feito pelo contrario, e hé· cos
tumc, c porfia nos ditos Mineiros, em havendo mudança de
Gorerno fazerem estas tentativas, pela mudança do Exmo.
Snr. Conde de Palma, que estavamos em tranquillidade, e por
i so vem 'uplicar a Y. Exa. e S."5 f:e dicrn.em d[lr alguas pro
vidcncias preciza. que lhe parecer mai ju ta, poi as Guar
das d[ls Ordenança, .. :10 poucas re peitadas por aquelles Co
mandante porque fazem o que querem excepto o Alferes
Comandante Pessanha que muito a respeitou em huma occa
zião que veio a Guarda, só sim e helll1dio com algumas
queixas falsas para si fazer o contrario, e só vindo alguns
[lagos poderão ser respeitado; a Camara desta Villa tambelll
dá parte <.lo lllesOlO acontecimento. Deos guarde a V. Exa. e
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, .08 com todas as fellecidades para nosso am p.o Villa Real,
13 de Maio de 1814. De V. Exa. e S."8 o III ai humilde
subdito.-Ignllcio MaTCondes do Alllaml, Capitão mór.

C-DA CAMARA DE PINDÚlONHANGABA, 1 14.'

EX11lo. e fll?no . Sm'es,-A 27 e 28 do preterito mes
de Abril foi esta Villa novamente acometida por hua escolta
Mineira em que hera cabessa o cadete- Joaquim Carlos e Sal
vador Joaquim Pereira os quais feixando os Olhos ao direito
segundo o que tratou o Juiz de Fora da Villa da Campanha
e o Comandante Lucas Jozé Pereira sobre a divizãó destas
duas Capitanias em que el.le e a Camera desta Villa senta
rão e marcarão paragem !>erta desta para ali se conservar ta
pumes e guardas em todos os extravios que os mesmos Mi
neiros abrissem ficando isto ao cargo do nosso Oapitão MoI',
e nesta consulta assistirão vario Oficiais desta e daquella
Capitania, e pella concordata mandou o dito Capitão Mor
trancar os call1inhos todos que servião de extravios aos Di
reitos Reais e depois di to a tem pos tornarão a fazer vistoria
e acharão abertos os extravios todos e por ordem do Illmo,
e Exmo. Snr, Marques de Alegrete se tornarão a trancar os
caminhos e em cada húa destas paragens se pos hüa guarda
e asistindo a isto o Comandante Pessanha de Jaguari concor
dou e determinou ao seus que respeitaçem aquelles tapumes
e guardas como Arias prohibidas e não obstante isto nos dias
assillla entrarão os tais rompendo e destrancando todos os
tapumes po tos pela Cam era, e Capitão Mor com soada"
alaridos dando alvas. e fazendo ameassas todos debaixo de
armas e por e te mesmo modo foi o dito Cadete a outra
guarda em cuja paragem foi o incontro que teve a no sa an
tecessora Camera com o dito Juiz de Fora e hahi chegarão
a derribar a casa da guarda, e faZê!' retirar aos que ahi es
tavão po tos para defender entrada e ahidas, e atelllOriza.
do este com a prome sas do tal cadete que lhes di se re
tirem-se e não voltem cá mais porque e assim o não fize
rem os heide levar prezos para Villa Rica' retirarão-se e nos
fizerão avizo e para nos verificanllos sabimos de coneição
para o' dito lugares. e achamos tudo pello modo exposto e
tudo acautelamos como de anLes, porem l~go depois que no&
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recolhemos no dia 7 do prezente voltou o tal Salvador Joaquim
Pereira a guarda chamada do Bahú e abrio toda com esforso:
sobre isto mais rniudamentf\ expoim o Capitam MoI'.

Sem ajuda ou esforso de V. Ex.n nnda podemos s~gu

rar neste districto o que basta vil' hua guarda de soldados
pagos para assim termos suçego the de<:izão de S. A. R. e
se não formo socorridos por este modo sertamente perdere
mos o destricto. Em Camera de 11 de Maio de 1814 da Villa
Real. Deus guarde a V. Ex.a e Senhorias por ms. annos.
De V. Ex.n Senhorias Humildes subditos.-Juiz Joaquim Ra
mos de Olú·eim.-Vereador Joaquim Cm'llos de AmuJ·o.
2.° Fe7"l11iano Bicudo elo Amarat.--3.0 Luix 'UJlarcondes do
Amaml.-Pr.or Fmncisco Salgado Silva.

d-Do JUIZ DE FORA DA VILLA' DA CAMPANHA.

(Ao GOVERNADOR DE MINAS), 1814.

fltmo. e Exmo. Snl'.-Ponho na presença de V. Exa. o
Ollicio que me dlrigio o Comandante do Registo de Jaguary,
participando-me das violenl~ias, com que o Capitão MoI' e
Camara da Villa de Pinclamonhnngaba da Capitania de S.
Paulo se tem intruzndo neste Terlllo. rompendo a linha divi
soria, e as areas prohibielas, que servem de cortinas dos Re
gistos, fazendo estes procedimentos com sequito de gente ar
mada, e passando ao excesso de não respeitnrem as Guardas
postadas nos limites, querendo a prender a força d'arlllas,
corno inimigos, que procuJ'ão ganhar terreno, sendo as duas
Capitanias, e os sens moradore do lIleSIlJO Augu to Soberano
que manda goardar as Divi as, e os eus Fechos para a boa
arrecadação dos Reaes Dil:eitos,' que se convertem em extra
vios, logo que se deva. ão as cortinas de tllatos, que fechão
os Registos. Hum semelhante pror.edirnento no tempo do
Exmo. Snr. General Bernardo Jozé ele Lorena tiverão por
outra parte o Capitão MoI' e Cam ara da Villa de Mogy-me
rim, rompendo a Linha Divisoria do Rio Pardo, e entrando
para a Freguezia Jacuy, levantando marcos, onde lhes pare-
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cerão (*) e pondo Guardas para impedirem os mora<lores
desta Oapitania a passarem para aquella. partes. obrigando
á força d'arrnas os moradorer:; daquelJes certoens a dar obe
diencia a S. Paulo, erigindo-se logo Freguezia separada com
o nome de Franca em obsequio ao Illmo. e EXUlO. Snr. Ge
neral, que então era Antonio José da Franca e Horta, que
dava as ordens; e sendo ainda hUl1la Altlea de easas de palha
pedem a Sua Alteza Real ereção <.la Villa independente da
Freguezia de Jacuy, como consta do Refluerilllento, que por
ordem de Sua Alteza Real 1Ilandou V. Exa. que respondesse
esta Oamara a qual fica apromptando os Documentos, que
com a resposta deve-se por na presença de V. Exa.

Do mesmo procedimento uzarão o Oapitão Mar, e Oa
mara <.la Villa de Bragança no Destricto e Freguezia das
Oalda, onde entrarão com gente armada, e fizerão dell1ulil'
hum Registo que a Real Junta mandou levantar, para defeza
c arrecadação dos Reaes Direitos, como a V. Exa. pode infor
mar o Sarcrento Mar Jozé da Silva Brandão, que então se
achava destacado nesta Villa e foi encarregado pelo EXlllo.
Snr. General Pedro Maria Xavier ele Atbaide e Mello de exa
minar os fechos da Oapitania, e era quem fazia executar as
ordens para o dito H.egisto, que foi demolido. Em todas as
occasioens do' referidos factos sempre os Oomandante. e esta
Oamara, e o dito Sargento MoI' Brandão derão partes aos di
tos Exmos. 8nrs. Generaes que fazião ver que Sua Alteza
Real a vista de tudo, que lhe seria prezente Determin:Jria
como fosse de Seu Real Agrado. E ultimamente o EXUlO.
Snr. General Conde de Palma mandou que esta Oalllara nem
os Oomandantes fizessem oposição as entradas elos de São
Paulo. usando omente de protestos, como V. Exa. verá da
Oertidão junta' mas como estas irrupçoens cada vez se fazem
mais prej udiciaes aos Re;tes Direitos, pelas multiplicadas aber
turas dos Ataques, que defendem os Registos V. Exa. a vista
de tudo mandará o que for ervido. Deos Guarde a V. Exa.
muitos annos. Oampanha ela PTinceza, 8 de Junbo de 1814.

(*) A referencia é talvez aos marco representados no mappa
que a companha o documento XIV, 3, 0, qne Agura dois marcos
no alto elo e pig'ào que divide a bacia do rio São João le Jacul1y
da do Ribeirão da Canoas. E tes marcos parecem ter sido collo
cada 1)01' ordem do Governador de São Paulo, Antonio Jo é de
Franca e Horta, cerca ele J.803, XIV, 3) 2. (N. da R.)
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Illmo. e Exmo. Sr. D. Manoel de Portugal e Castro. De
V. Exa. o mais reverente Subclito, e reverente riado.-José
Joaqw'7/l Canzú1'o de 3tliranda e Costa.

e-Do INSPECTOR DO DESTACAlIIENTO DE JAGUARY

(AO GOVERNADOR DE MINAS), lR14.

lllm. e EX7n. SnT.-Levo a respeitavel Presença de V.
Exa. a Parte que acabo de receber do Alferes do meu Regi
mento Jo é Pereira Mascarenba Peçanha, Comandante do Re
gisto de Jagoari na qual lIle repre enta e faz ver o grande
despotismo e attentarlo que o Oapitão MoI' Ignacio Marconde
do Amaral, e Camara da Villa dePindal1louhangaba cometerão
em romper as tronqueiras que f,lziam deviza desta Capitania
com a de . Paulo, lIlarcada em 2õ de Setelllbro de 1811,
pelo Juiz de Fora da Villa da Campanha da Princeza Jozé
Joaquim Carneiru de Miranda e Costa com assistencia, e
aprovação do reiferido Capitão M.or, e Camara da dita Villa
de Pinclalllonhangaba, o que me aju tou, uniformemente athe
que Sua Alteza Real tlecedis e sobre a devizão das duas
Capitanias: mas de proximo unido o dito Capitão MoI' e
Camara passarão a cometer o absurdo não só de romper as
Tronqueiras acompanhado de oitenta e tantos homen mas a
quererem prender ao Cadete Joaquim Cario que eu havia por
Ordem do Governo de ta C,l}litania po tado naquelle lugar
para impedir toda a qualidade de extravios como me faz
certo o dito Alferes Pe~:anha na 'ua Parte n. 1.0 e o mesmo
consta da que me dá o refferido Cadete N. 2, cujos proce
dimentos não !le a IH'illleira vez que elle Capitão 3\101' tem
praticado.

A vista do que [les o a V. Exa. as providencias que for
Servido afim de evitar de orden entre os Povos de hua,
e Outra Caritania. \ a.. alo toclo do 1e mo Augusto, enhor.
Villa Rica, 18 de JllJlho de 1 14. Illm. e EXITI. ,'nr. D.
Manoel de Portugal e Castro.-Antonio Joxé Dia. Coelho,
Brigadeiro Chefe.
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{--Do COMMANDANTE DO REGISTRO DE JAGUARY, 181-1.

rUm. Sn1·.--Querendo dar execução ao Officio de V. S.
do 1.° de Fevereiro o não pude fazer, pelo insulto com que
entrou o Capitão MoI', e a Camara ela Villa Real de Pinda
monhangaba; romperão as Tronqueira , e vinh~'io com oitenta
e tantas pessoas, quizerão prender ao Cadete Joaquim Carlos
de Toledo, e como o não acharão por elle andar em Patrulha
o auctoarào dizendo que o havião prender da parte de Sua
Alteza Real, recolheo-se o Cadete ao quartel, e veio-me dar
e ta mesma parte dizendo-me que elle ficava perdido e eu
o deixasse la ficar, e que seria mais facil morrer de que en
tregar-se, por cujo lIlotivo o remetto a Presença de V. S.
para melhor o ouvir, e igualmente vai Salvador Joaquim Pe
reira a presença de V. S. que he morador desta Capitania e
hum dos queixosos, qne nem o seu mantimento o deixou
colher. Eu sou de parecer que se deve mudar a Guarda para
o alto da erra, onde atravessão quatro estradas, onde passão
os extravios para o Arraial do lVLmdú, porem hUlHa praçn só
lá não deve estar, segundo a parte que me dá o ditú Ca
dete, e V. S. melhor o pode ouvir. Remetto a V. S. o aucto
de exame do Juiz de Fora deste Termo, de cujo aucto os da
dita Villa não tem feito cazo algum: eu por não me querer
meter em dezordem, e fazer o que devo, e o meu genio me
pede, por es a ra~ão não vou a dita paragem com gente bas
tante, V. 3. mandará o que for Servido, e eu prompto para
obedecer. Deos Guarde a V. S. Quartel elo Regi ·tro de Ja
~uary, 30 de Maio ele 181-1. IlIm. Snr. Brigadeiro Inspector
Antonio Jo e Dias Coelho, o Alferes Commandante José Pe
'reira lJ{ascCtrenltas Pessanha.

g-Do CADETE DA GUARDA DO REGISTRO DE ,JAGUARY, 1 14.

Por Ordem de V. S. pal'teeipo o acontecido na guarda
do Sapucahy Merim onde me achava de tacado. Tive ordem
do meu Comandante o Alferes José Pereira Mascarenhas
Pe anha. fosse eu fazer humas Tronqueiras em buns Cami
nhos que e tinbão aberto da ~erra da Mantiqueira para o
Arraial de Pouzo Alegre de ta Capitania, fui cumprir a dita
Ordem, e chegando a Tronqueira achei o Sargento MoI' de
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Ordenanças da Villa Real de Pindamonhangaba Manoel Mar
coudes que me quiz embara<;ar não fizesse as ditas Tronql1ei
ras a Ordem <lo Illm. e EXIl1. Snr. Marquez de Alegrete,
Governador, e Oapitão General da Cidade de S. Paulo, ao
qual Sargento MoI' respondi que só obedecia Ordens de meu
Comandante, e não outra qualquer e fiz as Tronqueira se
gundo as Ordens que tinha feito, o dito Sargento MoI' reti
rou-se para a dita Villa, e se foi refazer de gente, e voltou
com 86 hOllens armados, e a Oamara da, dita Villa para
prenderem-me, e como me não acharão, botarão abaixo todas
as Tronqueiras, e puzeram huma guarda dentro lasta Capi
tania para prenderem-me, ou matarem-me, e por esta cauza
não po so evitar os extravios que ha na guanla cm que me
acho, e estes extravios se evitão mudando-se o quartel para
o alto lIa Serra. He o C)l1e posso informar a V. S. Villa
Rica, 18 de Junho de 1814. 111m. SUl'. Brigadeiro Chefe
Antonio Jozé Dias Coelho, Joaquim CUldos de Toledo, Oa
lIete.

h-DA CAMARA DE PINDAMONHANGABA, 1814.

Exmog. e Illust1'issi1l1os Sn?·s. Govenwd01·es.-Em obser
vancia da respeitavel ordem de Vossa Exa. e enhtlI'ias le
28 de Maio proximo pa sado, remeteose o Auto da devaça
que se procedeu nos limites desta Villa com o destricto de
Minas o que se não fez mais prompto por ter estado molesto
o nosso Escrivam.

Beijamos as mãos a V. Exa. e enhorias dezejando-Ihes
saude e felicidades e que Deus guarde por muitos anno.
Villa Real 3 de Julho de 1 14.--De V. Exa. e enhorias
subdito muito obedientes.-Joaquim Ramos de Olil1fÍ'ra.
Fenniano Bicudo do Amaml.-Francisco Salgado Siha.

i-DA OAMARA DE PINDAMONHANGABA, 1814.

Exmos. e Illmos. Sem·es.-Não he possivel termos des
canso com este caminho do Sertão: pois a bem pouco tempo
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que de lá viemos tendo deregido as couzas Juridicamente,
processando, e acauteIlando, porem contudo, prezentemente no
dia 21 do corrente, vicrão o Comandante Pessanha, COIU hUlll

trosso 'de Mineiros, e Soldados pagos, e bem dentro de nos
sos Lemites, sentarão obre a Serra da Paraiba (*) dous lan
ços de Cazas para RegiE'to, onde estão permanecendo de
guarda o me mos Soldados pagos; isto em distancia desta
Villa quatro leguas mais, ou meno, deixando atl'as mais de
tres legoas as Arias e tapumes te aqui rf.speitatlos por hüa,
e outra Capitania, onde se aeharão os Oomandantes de lá, e
de cá, e depois ahi se reunirão a Camara desta com o Juiz
de Fora da Campanha. em cuja occazião se assentou, e la
vrou-se hft termo de Conservação de Lemites naquelle lugar
athe decizão de ua Alteza Real o que não obstante attenta
rão pelo modo exposto. O nosso Capitão moI' nos applicou
a Ordem de V. Exa. é s.ns sobre este objecto, da qual esta
mos bem Scientes e estando nos promptos para seguimos os
passos para lá recnar os ditos; assentamos não seguir couza
alguma, sem que primeiro desselllOS parte a V. Exa. e s.ns,

para determinar de sorte que o que fizermos não se frustre
como tem acontecido the aqui, pela cOlltumacia com que elles
procurão tomar as telTas de que estamos de posse a muitos
annos, tanto que neIlas há Sesmarias entre outras Confirmada
a Ceul annos, no mesmo correr ele hüas e outras; não fa
zendo elles cazo da Ordem de Sua Alteza Real do anno de
1798 que se acha lançada na Secretaria deste e daquelle Gú
vemo: e só se estlivão elles em dizer que este Serrote he

(*) a região do nUo Sapucahy-rnirim ha uma especie de
bifurcação da Serra da lI(antiqueim que dava origem á differen~'a

na nomenclatura paulista e mÍlleira das serras sobre a qual se as
senta, esta contenda. Para os pauli tas do VaUe do Parahyba o
galho da serra que divide a agua do Sapucahy-mirim e depois as
do Jagnary das do Pa.rahyba, era a Se1"1'a do Pamhyba, sendo a
verdadeira Mantiqueira o 01ltro galho que separa as aguas do Sapu
cahy-gl1a ú e Sapncahy-mirim cortado por este ultimo rio nas .i
zinhan<;>as de São Bento do Sapucahy. Pura os mineiros a Serra da
:Mantiqueira era a divisa das aguas elo Parahyba e Rio Grande, isto
é, a ena do Parahyba do Paulistas em parte i to é, a léste da
g'arganta em frente de Taubaté. Deste ponto em diante o nome
« erra do Parahyba» parece ter ido applicac10 pelos panlistaf::i ao
e pigão destacado pelo vaJle do Buquira qne termina perto de São
José do vampo conforme a descripção acima. O registro em
questão de te documento;; parece ter sido nas vizinhança de Santo
Antonio do Pinhal. (N. da R.)
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Serra da Mantiqueira, sendo que elle princl]Jla perto de Gua
ratjnguet~. e finda-se em S. Jozé e vem a ficar comprehen
dido debaixo da tal deviza cessenta fogos, pertencentes a esta
Villa, segundo con~ta do Inventario de Ordenança, e MaU'i
cula do Rvdo. Vigario [3, i]. Ficamos á espera ela determi
nação de V. Exa. e s.ns para uem podermos nos defendeI'.
Deos guarde a V. Exa. e S.as por dilatados annos, para nosso
amparo, e protecção. ViIIa Real, e111 Camara de 25 de Julho
de 1814.-De V. Exa. e S.US humildes subditos.-JoaqU'ilJi, Ra
mos de Oliveím. - Joaq~ti1//, Cados de ..Â1'alljo.-]i'enniauo Bi
cuelo elo Amaml. - Francisco Salgaelo Silva.

j-Do CAPITÃO MOR DE PINDAMONHANGABA, 1814.

Expws. e nlmos. Sn1·s.-Por esta vou a Presença de
V. Exa. e s.ns representar o que torna acontecer novamente
no destricto desta Villa na deviza com Minas pela mesma
parte, em que o Cadete Joaquim Carlos derrubou o Quartel,
de cujo facto já dei parte. a V. Exa. e S."S a 20 deste mez
veio o ComanJante de Jaguari José Pereira lle Mascarenhas
Peçanha trazendo o dito Cadete, e o Capitão Manoel For
quim de Almeida, tres Soldaclos e quarenta e tantas pessoas,
e não fazendo comemoração algúa da Guarda eutnlrão pelos
Lemites desta Capitania, atravessando os nJOradores desta
Villa vierão ao pé do Serrote da Parahiba., levantarão Quartel,
antes que o concluissem no dia 21 fui avizado, e no dia 22
fiz hum Oflicio ao mesmo alferes, cuja Oopia, e resposta
leva o meo Sargento :M:or para aprezentar a V. Exa. e ."S,
e o mesmo informará o mais acontecido 'obre este objecto;
leva mais húa Ordem que passou o dito Oapitão Furquim
para entrarem com si:llulado pretexto de Patrulha a tomar
terras, llue 8titão com moradores, e Sesmarias a maior parte
na quadra dellas, apertando por este modo a.os moradores
com tl~rras sem titulos: este Oapitão e alvador Joaquim Pe
reira são o::; moveis de todos estes facto>; afim de uzurparem
terras, fazendo reprezentaçães aparentes e 'acumulando faki
dades a mim, e aos moradores desta Villa; e como o mesmo
Alferes não dezestio do seo attentado concluio o Quartel em
tres dias, cobrindo-o com palha. Eu, e a Oamara ilesta Villa
estivemos a hir expulsai-os dos Lemites desta Capitania,
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para o que pedi auxilio ao Capitão de Cavallo Francisco da
ilva Barros tendo-me antecipado em mandar por hum Of

ficial aprezentar a orirrinal Ordem de V. Exa. e, .ns 1I1eteo ()
cazo em mangação, e até o prezente não cumprio com o seo
dever, como com a guarda dos seis homens, que agora lhe
pertencia, no entanto se retirou o Alferes deixando o Cadete,
e dos Soldados, segundo agora me informão, e porque o dito
Oadete Joaquim Carlos hé sugeito levantado, como tem mos
trado no eu procedimento em qualquer parte que está,
ainda neste cazo favorcciclo pelo Oomandante não obedecendo
a On1em de V. Exa. e Srns será ne.;essario fazer-lhe as maio
res violencias, do qne pode acontecer algú cazo funesto de
hua, e outra parte lJe10 ponco caso que fazem de ordenanças
e Milicianos: nos rezolvemos a dar parte a V. Exa. e nras.
porque sendo servidos mandar expulsaI-os, e arrazar o Quar
tel, como exige o cazo nos auxiliem com hft Official conhe
cido como hé o Oapitão Felisberto, e alguns olclados, por
e ta forma se conclue tudo sem novidade algllma. Não
podemos deixar de fazer as maiores deligencias afim de não
perdermos aquelle terreno, de que estamos de posse a tantos
annos, comprebendendo sessenta fogos, e dur.entas e setenta
pessoas de confição, como consta de hua Oertidão do Rvdo.
Vigario. Deus guarde a V. Exa. e S.us com maiores feliCida
des para nos amparar nas nos as aflições.- Villa Real de Pin
damonhangaba 26 de Julho de ] 814. De V. Exa. e S.us o
mais obediente Subdito. Ignaeio "Nla1'Condes do ArnaTal,
Capitão Mor.

7c-OERTIDÃO DO VIGARIO DE PINDAMONHANGABA, 1814.

Luiz Justino Velho Oolumbreiro Oavalleiro Professo na
Ordem de Oristo e Vigario Oollado nesta Parochial Igreja
de Nossa Senhora do Bom Successo da Villa Real pelo Prin
cipe Regente Nosso Senhor etcetera.

Attesto, e Certifieo debaixo de juramento dos Santos
Evangelhos, que os moradores do Bairro dos OeJ'l'anos que
confina com a Capitania de Minas Geraes, sobre a Serra do
Rio Paraiba, constão segundo a minha matricula da Dezo
brigação de cessenta fogos, e duzentas e setenta pessoas de
confissão:
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o refferido é verdade salvo qualquer engano, ou olvi
dação. Villa Real, aos 20 de Julho de 1814.-l/nis Justino
Velho ColumbreÓ'o.

l-Do CAPITÃO MOR DE PINDAMONHANGABA AO

COMMANDANTE DO REGISTRO DE JAGUARY, lR14.

A minha noticia chega que Vmce. entrou pelo Destricto
desta ViHa, e Capitania, sem attenção alguma ao Governo,
levantando cazas sobre a serra da Paraiba, que diz ser Quar
tel, fazendo devizão sna propria contra as Ordens de Sua
Alteza Real de tantos de Novembro de 1798 em que mandou
que cada Capitania se conservasse na sua antiga posse, sem
alteração, e sem nos fazer partecipação, e quando fosse por
Onlem de Sua Alteza Real devia ser Comunicada ao Governo
desta Capitania; ou a Camara, e se he do Exmo. Snr. Ge
neral esse Senhor não manda interromper os Lemites sem
Ordem Regia, ou Vmce. não entendeu as Ordens, ou foi en
ganado por esses Smes. Comandantes que ainda o enganão;
e se não reflita nessa Copia do Capitão Manoel de Almeida
Fu,rquim, que com simulado pretexto Je patrulhar mandou
entrar pela Capitania de S. Paulo, afim <.le tomar terras de
Sesmarias da mesma, e com interesse particular. O 8nr. .Al
feres já telu a Copia das Ordens dos meus Exmos. Generaes
em que estou authorizado para deffender os Lemites: todas
as aberturas são praticadas da parte de Minas, e não de São
Paulo, Vmce foi o que mandou aLrir as trincheras, que pri
meiramente foi feita pelo Furriel Lucas J ozé Comandante de
Jaguary de accordo comrnigo, e depois pela Camara desta
Villa, e que era abem do Real Serviço, o que foi pelo con
trario, porque Vmce. deixou o Cadete Joaquim Carlos dessa
parte, este só estava a dar licenças a todos quantos lhe pa
recia, sem ser para o Real Serviço, e o mesmo veio á e ta
\Tilla comprar animaes, e levou hum Cavallo, e cobrou quin
tos de outro que passou pela sua guarda. e não foi prezo
como tambem tem deixado passar por huma abertura que
tem junto da Fazenda do Alferes Pedro de sa Capitania, al
gumas carregações para a Villa de Taubaté como he publico:
como athe o prezente \Tmce. não tem sapti feito os requezitos
necessarios requeiro da parte de Sua Alteza Real em virtude
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daquella Ordem de 1798 não nos perturbe, e se retire dezis
tindo de se seu attentaclo que desde .ia prote to da parte do
GoverlJo desta Capitania nào Con entir em couza alguma que
prejudique o destricto desta Villa, e Capitania. como protes
tado tenho logo que ITroce. continuar, assim espero em Vmce.
como Official que he tenha melhor em vista as Ordens. Deos
guarde a Vmce. muitos aunos. Villa Real 21 de Julho de
1 14. Pr. Alferes Comandante, Jozé Pereira Ma carenhas
Pessanha.-Ignaáo jt[arcondt,S elo i1.mamt, Capitão Mar.

m-Do COMMANDANTE DO REGISTRO DE JAGUARI AO

CAPITÃO MOR DE PINDAMONHANGABA, 1814.

Recebi o Officio de Vmce. de 22 do corrente, e vejo o
seu contheudo ao que lhe respondo que fui mandado pelo
meu Exmo. Geral para vir por este Quartel no lugar em que
o assentei, conhecido por todos a erra da 1liantiqueira, o
llIesmo EXTllo. Dr. me não determinou no Officio de 20 de
Junho participasse a Vmc. e por a dita guarda neste lugar,
nem tambem me diz no dito Officio faça eu partecipação al
guma ao Governo desta Capitania. portanto extranho muito o
seu dizer, em Vmce. se mostrar sentirIa em eu não uzar a
politica com Vmce. quando Vmce. nem hé capais de me en
sinar (, erviço de ua Alteza Real nem tambem a politica
porque hum Soldado quando acenta praça a primeira couza
qua se lhe ensina he a politica.

E agora muito extranho Vmce. querer se mostrar tão
mestre no Real erviço, quando cahio no erro de me mandar dizer
que eu venho fazer divizas minhas IJroprias devendo se Vmce.
lembrar que nem Vmce. nem eu somos 'enbore. de fazer
devizas, e ó somos obrigados executar exattamente e cum
prirmos as Ordens de nosso EXl1los Snre. Generaes. Eu
não venho fazer Devizas, venho executar as Ordens do Meu
Exmo. General, e se as não executar vejo-me nas cirr.UID
stancias de ser castigado, e o llIesmo pode acontecer a Vmce.,
quando talvez o motivo desta guarda vir esbarrar a este lu
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gar} seja por cauza dos seos parentes, que chegou a tanto o
sen attentado flue athé mandarào I 'ocrestar a Salvador Joa
quim, tendo este moraJor entrado pelo registro de Jaguary,
e pago decima na Villa da Campanha e o Senhor Capitão
mar ter compraJo alguas Farinhas á Antonio Pereira, e. os
seos Parentes ter destruido a rosa do dito Salvador alem de
outras.coizas mais, que a prudencia me fas callar, o que tudo
se for precizo porei na prezença de 'ua Alteza Real em
quanto deixar de executar a Ordem de meu General he me
mais facil morrer: vejo Vmce. dizer me o não perturbe, e que
me retire, e que dezista tio meu attentado: O Vmce. ter fal
tas de algun. conhecimentos hé que se anima a dizer-me que
este attentado he meu; não se lembra Vmce. que eu sou
subdito, e que vim a este lugar por ser manélado; emquanto
ao protesto que o Snr. Capitão Mar me fas, eu não fujo delle
por ser tia parte do Governo dessa Oapitania, protestando
eu tall1bem da parte do meu EXl1lo. General, toda, e qualquer
violencia qUl~ Vmce. ou a Camara dessa ViIla fizer a este Quar
tel, que he a Ordem que tenho do Exmo. Senhor Conde de
Palma, que protestasse elll qualquer Oamara da Oapitania de
S. Paulo que pertender uzurpar as terras desta Oapitania,
portanto nem Vrnce. nem eu sabemos as Ordens que os nos
sos uperiores telO recebidas vindas da Oorte, e o meu Ex:mo. Ge
neral, que me manda, e porque pode, e quem deve conhecer
disto he o Governo, a quem respeito, e quantia o dito Go
verno queira extranhar, o eu não lhe ter dado }Jarte, eu es
tou prompto a copiar todas as Ordens de ua Exa., o que
não devem extranhar, porque se derem hua Ordem a hum
ubdito Seu, e este a não cumprir o hão de castigar, e eu

nào quero passar por esse dissabor, e a::;sim o Governo que
decida com o meu General, que hé quem me mandou: em
quanto o Quartel fica armado, e o nr. Oapitão mar se tem
poder o venha por abaixo, e assim pa so a dar parte eme
diatamente ao meu Exmo. General Je ter armado o Quartel
conforme a sua Ordem de 20 de Junho clereO'ida pelo lllmo.
SUl'. Brigadeiro Inspector da Capitania, em que me determina
deixe eu no dito Quartel dois Soldados} e" a guarda não pro
hibe a ninguem a sua passage, ]JoJe pas <Ir por ella quem
quizer, só vem evitar os extravios que ]JJ'ujudicão a Sua Al
teza Real que he a Ortlem que tenho de ..lua Exa.

Deus guarde a Vmce. Quartel de an to Antonio da
Serr:a da Mantiqueira 25 de Julho tle 1 H.
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A Oopia deste Officio fica em meu poder para eu apre
sentar ao Governo Interino, qnando for precizo, e ao meu
EXlllo. General SIII'. Capitão Mar Ignacio Mal'condes tio Allla
ra1.-Jo"é Pel'mm MascCt?"euhas Pesanha, Alferes COllJandante.

n-DA OAMARA DE PINDAMONHANGABA, 1814.

EX?nos. e lllmos. SU?·s.-Pelo grande vexame que expe
rinlentarão os hÇlbitantes rio certão desta Villa Real com a
guarda Mineira que prohibio sahidas e entradas dos mesmos
sem consintir sahir pessoa alguma mesmo para buscar reme
dia para infermos dizendo que aquelle caminho estava tapado
e que quem quizeçe sarur foçe por São Paulo, ou Itajuba
tanto assim que nem a guarda posta por V. Exa. e Senhorias
consentirão entrar para render aos que lá estavão nas Arias
prohibidas: o que nos obrigou a requerimento do povo, dizi
meiro, e Oapitão Mar, a hirmos a dita guarda e a ordem de
S. A. R. fizemos retirar para os seus limites; e temos asen
tado que se elles voltarem como costumão não hirmos lá mais
sem divisão de S. A. ou expreça ordem de V. Exa. e Senho
rias porque estes atentados vão amea';ando guerra pella pouca
força e respeito que temos para com elles sem sermos 111 u
nidos de Ordens dirigidas' a nós com algum Militar e disto
mesmo demos parte a S. A. R. Dezejamos perfeita saude e
muitas felicidades a V. Exa. e Senhorias I ara nosso amparo
e de todo este povo vexado e cançado com os assaltos Mi
neiros e por ü;to merecedores ele izenção de recrutas ao me
noa the elecizão ele S. A. sobre este caminho sendo isto apro
varia como de gosto de V. Ex:!. e Senhorias a quem Deus
guarde por muitos annos. Villa Real de Pindamonhangaba
em Oamara de 31 de Agosto de 1814.-De V. Exa. e Senho
rias subdito obediente .-Juiz, Joxé Ma?'condes do Ama?"al.
Vereador, Joaquim Cados de Aral~jo.- Vereador, L-lâx ....tIa?··
condes do Amaml.-Procurador, Francisco Salgado Silva.
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o-Do CAPITÃO MOR DE PINDAMONHANGABA 1814.

Exmos. e_ Illmos, Sm's.-Recebi o Officio de V. Exa. e
s.ns e justamenl!'l por Copia as partes que contra mim, e Ca,
mara desta ViIIa derão ao EXll1o. Snr. General da Capitania
de Minas, para eu responder sobre eJJas, sendo os mesmos re
llIettidos a Sua Alteza Real pelo Illesmo Exmo. Snr. General,
e querendo eu cumprir com as determinações de V.' Exa. e
S.M parfl. este fim examino as mesmas, e observo serem to
das fUlldauas na" partes do Alferes Comandante de Jaguari
Jezé Pereira de lVIascarenha, e a partecipação de hum Uadete
de nome Joaquim Carlos, e como estas são inteiramente fal
c;as e oppostas a verdade por conseguinte as mais todas.
Este Alferes Exrnos. e Illmos. Snrs. sabendo realmente do
facto, confundindo suas panes só se propoern (como deUas se
colige) involver o Governo de Minas para de ordem do mesmo
poder melhor penetrar os Lemites desta Capitania, preterin
do-a da sua antiga posse, com transgressão da ultima decisão
Regia sobre alterações de Limittes, inculcando aque'Ue aven
tureiro Cadete, como escudo ele suas intrigantes maximas, o
que tudo posso especiticar e autenticar por Documentos.
Hé manifesto l'Jue sendo eu obrigado a tleffender as
Areas prohibidas não só pelo Auto de exame, e averi
guação que prossedeo o Dezembargador Juiz de Fóra
da Campanha com assistencia da Camara desta Vi lia,
corno por Ordem do Governo desta (1apitania que tudo
consta dos Documentos l.0 logo depois daquelle Auto
mandei fazer a's tranqueiras que farão precisas pelo
Rio Sapucahy merim abaxo, e no segundo anno depois diste
sllbl'epticíosamente hum morador da parte de minas de
nome Salvador Joaquim Pereira abria hum Caminho, e fez
huma rossa em terras cultivadas eJIlr Sesmaria concedida por
e ta Capitania como depoE'1Il a testemunha 1.n Documento 2,0,
Item 4.0 dando lugar ao Requerimento de Ignacío Caetano
Vieira de Oarvalho Documento 3.0 c C,lrta de Officio 4.0 Do
cumento 1.° elo Exmo. lVIarqu,ez ele Alegrete em re posta do
meo Officio a este respeito, em observancia do que fui com a
Camara desta Villa a aquella paragem, e demos as providen
cias que consta do Documento 1.0 Vereança tr.O 3.0 removendo
para este llJesmo lllgar a guarda que se achava posta para
outro lado da Fazenda do mesmo Ignacio Caetano por ordem
do Governo de 23 de Março de 1803 por cauza das inva
zoens praticadas da pade de Minas, e que com esta guarda
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cessarão, mandando fazer a Camara algumas tranqueiras, e
determinando a Guarda por hutU mandado que fizesse hua
que faltava no Lugar mais proximo a ella do que sendo in
formado aquelle Alferes Comandante veio ver tudo, e appro
vando a cituação da Guarda desta Capitania· estabnleceo outra
por parte de Minas, huma legoa di tante daquella, como de
poem testemunha 1.n Documento 2.° Item 5.0 ao que se seguio
a Carta de Officio N. 5.° Documento 1.0 cio dito Alferes Co
mandante, o qual encarregando, o Destacamento ao Cadete,
que devendo prohibir toda as entradas, e sahidas, conser
vando da pàrte de Minas as tranqueiras com cautella e pro
videncia, antes pelo contrario elle mesmo abrio as proprias
feitas no lugar do auto cle exame do Juiz de Fora para vir
a esta Villa de Taubaté, facultando não sô entrada cumo sa
hidas de animaes, e carregaçoens, como depoem a testemunha
l.U Dor,umento 2.° Item 6.° e í.O e con ta do Documento 4.°
que contem hua attestação do Juis Ordinario da ViDa de
Taubaté. Sendo providenciado estes despotismos com novas
tranqueiras no mesmo lugar, e Distacamento de duas praças
tiradas daquella Guarda e tabellecida; vendo-se por este modo
obrigado aqnelle Cadete a conter-se praticou o attentado de
27 e 28 de Abril cio presente anno, vindo com força d\'l gente
armada, e estrondo de tin's, abrindo primeiramente as tran
queiras da Areas prohibida ,e depois rompendo a Guarda
desta Capitania em occasião que nella se aehava o Sargento
moI' das Ordenanças desta Villa, e querendo este embarassar
a ordem do Governo dezobedeceo, e penetrando pelos Lemit
tes desta Capitania fez a seo arbitrio nova tranqueiras onde
muito lhe parece deixando com ella incornmunicavel para esta
Villa a guarda, e Sargento MoI' de quem unicamente faz men
ção em a dita partecipa<;ão . 1.0 ao Brigadeiro Inspector
dizendo somente o achara junto as Tranqueiras, e que depois
viera refazer-se de gente nesta Villa e fora com aCamara
deitar abaixo todas a tranqueiras e por hna guarda dentro
daquella Capitania para o prenderem, ou matarem, e alem de
seo at~eutado nas Area prohibida, do flue procedeo o Juis
Ordinario Deva sa de a soada ex Oflicio e acu ando a aber
tura da nova' tranq ueira feita por elle. e abertas pela
Camara vereança termo 4.° Documento 1.0 afim de retroceder
aquella invazão· inculcando falsamente o estabelecimento da
guarda desta Capitania nesta occa ião, qnando a mais de 5
mezes. e pela Camara antecedente fora estabellecida em: cor
reição vereança termo 4.° Documento 1.0 e Jepoem a teste-
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munha 1.u
, 2.u e 3.a Documento 2.° Item 9.° Estes são os

insultos e falta de respeito ao auto de exame do Juiz (Ie
Fora que o Alferes Oomandante refere no seo Officio N. 1.0
ao Brigadeiro Inspector ~ entrada pela Capitania de Minas a
tomar terras aos moradores como tam bem refere no seo Of
ficio ao Exmo. ,Snr. General daquella Capitania, accusando-nos
dos crinles em que elles mesmos se constituirão D. R.; e

, sendo a guarda desta Capitania estaLelecida a 16 de Novem
bro de 1813 veio o Cadete acautellar a entrada a 27 e a 28
de Abril de 1814 com o seo attentado o que provo com a
·mesma vereança e termo 3.° Documento N. 1.0 e com o Do
cumento D.o, sendo ele parecer o dito Alferes Comandante no
seo Oflicio ao Brigadeiro Inspector que a guarda devia se
mandar para o alto da Serra da lVIantiqueira, e que depois
clandestinamente realizou sobre I) Serrote da Paraiba, com
notavel prej uiso desta CajJitania, confundindo a serra da Man
tiqueira com o Serrote da Paraiba de que faz menção o.
mesUJo Auto de exame do Juiz. de Fora Documento 1.0 não
ter feixo algum, e de onde proximamente foi expulso pela
Camara desta Villa pelas razoens especificadas que contem o
Documento 6.° sendo huma Carta da Camara a bua Alteza
Real e111 que pede huma exacta providen(;ia á este respeito
pelo vexallle que telll causado aos moradores desta Villa a
40 annos desta parte como mostro com todos os Documentos
N. 3.° He o que com verdade posso iufor111ar a V. Exa. e
S.as que Deos Guarde felisrnente por muitos annos. Villa Real
de Pil1damonhangaba, aos 12 de Setembro de 11 14. De V.
Exa. e S.ns o mais obediente Subdito, Ignacio 1J1arconeles elo
A'/lta1·at.

p--CERTIDÃO DO JUIZ ORDINARIO DE
PINDAMONHANGABA, 1814.

Senhor Juix 0I'elinal'l;o.-.Diz o Capitão moI' Ignacio Ma 1'

condes do Amaral, morador, nesta ViJla que a elle Suppli
cante se lhe fas precizo as Certidoens ele quantas veses tem
hido a Camera desta VilIa ao lugar do Sertão de Correição,
a rever os Caminhos das aberturas da parte de Minas, e
tranqueiras postas pelo Supplicante e a mesma Camara so
mente em suma declarando o Escrivão os allnos e mezes do
Livro da Vereanssa, e porque o não pode fazer sem Despa-
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cho portanto Pede a Vmce. seja servido mandar passar as
ditas Certidoens na forma requerida em termos de que faça
fe. E. R. Me. Francisco Xavier Leite Tabellião elo Publico
Judicial, Notas e mais anexos nesta Villa Real de Nossa Se
nhora do Bom Successo de Pindamonhangaba, nella e seu
termo p0r Provizão de Sua Alteza Real qne Deos guarde etc.
Oertifico em fé Judicial em como revendo o Livro de Ve
reança actual desta Camara nelle a folhas setenta e duas
verso, the folhas setenta e tres se acha hu m termo de Ve
reança feito no Sertão, feito aos vinte e tres dias do mez de
Janeiro de mil oitocentos e onze, que fizerão os Officiaes dn
Camara no itio e Cazas do Alferes Olaro Monteiro do Ama
raI, para bem se corregerem os Oaminhos, moradores, tapu
mes, e acautellar ql1aesquer extravios que por esta Povoação
se possa extraviar para Minas conforme as Ordens dos ,IUus
trissimos Senhores Generaes que nos tem dirigido para lhe
darmos as providencias necessarias. Item no mesmo Livro a
folhas oitenta e tres verso, the oitenta e quatro se acha. outro
teril10 de Vereança feito aos vinte e tres dias do mez de

etembro de mil oitocentos e onze, dia em que abrirão Cor
reição, e seguirão para o ertão. a encontrar com o Doutor
Dezembargador Juiz de Fora ela Oampanha, no lugar dos ta
pumes, em cujo encontro assentarão de se conservar ali I1a
quelle lucrar os tapumes the decizào Real, para então se abrir
Estrada Geral. e por se hUIll Regi to naquelle mesmo lugar,
como tambem consta no Livro de Registo de Ordens particu
lares a folhas cessenta e quatro verso, the folhas cessenta e
seis, se ac:ha o acto de exame, e vestoria que fizerào o mesmo
Juiz de Fora da Oampanha, com o Capitão mar e Oamara
desta Villa. Item no mesmo Livro ele Vereança actual a folhas
cento e quatro, the folhas cento e sinco verso, se acha outro
termo de Vereança feito aos dezasseis dias do mez de N0

vembro de mil oitocentos e treze, dia em que abrirão Oorrei
ção para tomarem conhecimento de huas aberturas feitas pelo
destricto desta Vílla Real, entl'e as Fazendas e Cituaçoens dos
moradores Ignacio Oaetano Vieira de Carvalho. e o Sargento
MoI' Manoel Marcondes de Oliveira, e Antonio Correa. e ou
tros; e endo ahi tomarão posse com todas fi solemnidacles
e ahi puzerão hua guarda para empedir os extravios ele que
derão parte ao Oomandante de Jaguary o Alferes Jozé Perei
ra Pe anha. Item No mesmo Livro de Vereanças actual
desta amara nelle a folhas cento e nove verso the folhas
cento e doze se acha outro termo de Vereanc;a feito aos dous
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(lias do mez de Maio de mil oitocentos e quatorze em que
de novamente sahirão os Officiaes da Camara a Corregir os
Caminhos, e aberturas das Arias prohibiclas, que fizerão os
Mineiros: tudo isto feito pela Camaras pela parte de Oeste
tambem me consta, que pela parte de Leste fora outra Ca
mara a mai de quinze annos fazer outros tapumes, junto a
Fazenda de João da Costa Manço, para as parles do Desta
camento das Bicas, onde puzerão hua guarda por ordem ue ta
Capitania. O referido he verdade em fe do que passo a pre
zente que assigno. Villa Real, 26 de Julho ele 1814.-Frall
àsco Xavier Leite.

Diz o Capitão mar Ignacio Marcondes do Amaral desta
Villa, que a elle Supplicante se lhe fas precizo que o escri
vão deste Juizo passe por Certidão se houve sequestro algum
por este prej uizo nos bens de Salvador J oaq uim Pereira, e
por que não pode Jazer sem Despacho por tauto. Pede a
Vmce. seja servido o mandar E. R. 1Yl.ce-Passe -Ramos.

Francisco Xavier Leite Tabellião do Publico Judicial Nottas,
e maIS annexos nesta Villa Real de Nossa Senhora do Bom
Successo de Pindamonhangaba, nella e seu termo por Provi
zão de Sua Alteza Real que Deos guarde:

Certifico em fé judicial em conlo e não procedeu a se
questro algum nos ben. do sobredito alvador Joaquim Pe
reira.

O referido he verdade em fe tio que passo o prezente
de minha letra e signal. Villa Real 26 ue Junho de 1 14.
Francisco Xal ier Láte.

Sr. J'lGÍx Ordina1·1:o.-Diz o Capitão mar Ignacio Marcon
des do Amaral morador da villa de Pindamonhangaba que elle
Sup" nesesita que Antonio Pereira da Silva deponha debaixo de
Juramento se tem feito com o , up.e algum negocio de con
tratos de com pra e vendfl quanclo morou no distrito de Mi
na no tlestrito de Cowanducaia e portanto.-P. a Vmce.
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seja servido mandar por seo despacho vir ao dito Antonio
Pereiro. morador desta villa para depor o que tem req uerido,
e satisfeito se entregue ao Sup.e de que E. R. M.oe-Gomo
requer. Ah;es.

Termo de J~tm?nento defe?'ido a Antonio Pe?'eim da
Süva.

, Aos vinte e seis cLias do lOez de Julho (le mil oito ~en

tos e catorze annos ne5ta villa de Sam Francisco das xagas
de Taubaté em as cazas de morada do Juiz Ordinario a Oa
pitam Franci co Jaze Alvés Guedes onde eu Escrivam de
seo cargo ao diante nomeaclo fUI vindo para efeito de escre
ver o Juramento de Antonio Pereira da Silva sendo ahi pre
zente o dito peUo dito Juiz ordinario lhe foi difirido Jura
mento dos Santos Evangelhos em hum livro delles em que
poz a sua mam direita sob cargo do qual lhe encarregou ju
race a verdade elo que soubece sendo por elle recebido o
Juramento debaixo do mesmo declarou que em todo o tempo
em que moroU em seo sitio de Sapucahy destrito do Arraial'
de Oamandocaia termo da villa ela Oampanha ela Princesa
nunca contratou negocio algum com o Oapitam Mór Ignacio
Marcondes do Amaral da villa Real de Pindamonhanp;aba por
que axandoce elle dito Pereira encarregado a fiscalizar empe
dir qualquer extravio que quizecem paçar pella aquella pi
cada que segue pello citio delle Pereira sÓlDente encontrou
naquelle dito Oapitam Mór hum bom observante das leis e
das ordens e para de tuelo constar mandou o dito Juiz la
vrar este ttH'mo de Juramento em que assigna com o depo
ente e eu Luiz Monteiro de Queiros Escrivam que o escrevi.
- Alves-Antonio Pereira da Sitva.

Reconheço a letra e firma do Despacho Retro e Ru
brica supra er do proprio punho do ~Oapm. Francisco José
Alvare Guede Juiz Ordinario da Villa de Taubaté, e bem
assim a letra do depoime:1 to retro, ser elo proprio punho ele
Luiz M nteiro de Queirós Tabelliào ela dita villa pelo pleno
conhecImento que delles tenho de que dou fé. São Paulo 1.0
de Ago to de 1814, Em te temunbo da verdade-.Manoel
Joxé Roix. da Silva.
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XVI

ADMINISTRAÇÃO
DO CONDE DE PALMA, 1815-1819·

1-00RRESPONDENcrA C01l1 o GOVERNO DO Rro DE JANEIRO.

a-Ao SECRETARIO DO ESTADO, 1815.

lllmo. e Exmo. ST.-Levo a prezença' de V. Ex.a para ser
prezente ao Principe Regente os o Senhor assim o Otlieio
,que em 29 de Dezembro do anno pa ado me esereveo o Go
vernador, e Capitão General de Minas Geraes D. Manoel de
Portugal e Castro, acerca elas questoens ele Limites destas
duas Oapitanias, C01\10 tambem a resposta 4ue agora lhe dou:
não tendo mais a accrescentar a este respeito senão rogar a
V. Ex.a muito incarecidamente em meo nome, e no dos Po
vos desta Oapitania queira obter do Principe Regente o so
Senhor se digne quanto antes mandar fixar com conhecimento
de cauza limites certos. e invariaveis para estas duas Oapita
nias: o estado de fermentação em que se aehão a muitos an
nos estes dois Povos sobre os Limites das duas Capitanias
tem dado hum trabalho immenso aos Oapitaens Generaes de
ambas a conte-los no devido re peito ás Leis sobre e ta ma·
teria: V. Ex.a já se dignou annunciar a este Governo no
Ayizo Regio de 22 de Agosto do anno pas adI! que S. A. R.
Ordenara a Meza do Dezemburgo elo Paço fizesse subir a
sua Augusta Prezença com a possivel brevidade a consulta,
que mandou proceder sobre e te" Limite, e hé a Real Rezo
lução da meSlllà, que todos enperamo anciozamente.-Deos
guarde a V. EX,a São Paulo 23 de Fevereiro ele 1815. Illmo.
e Exmo. Sr. Marquez ele Aguiar.-Oonde de Palma.

b-Ao CONCELHO DA FAZENDA, 1815.

Senhor. -He V. A. R. Servido Ordenar na Pl'ovizão
Regia inc1uza que eu infoi'me com o Illeu parecer os Reque
rimentos que na mesma vierão copiados do COl'onel Bartola-
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meu Bueno da Clamara Leme Anhaguera Donatario das Pas
sagens dos Rios Atibaia, Jaguari, Rio Grande, Rio das Velhas,
e Curumbá.

Pede o Supplicante no primeiro se fexe a Estrada do
Dezemboque, para evitar descaminhos de Ouro é Diamantes
para a de Goiazes, servindo-se o Comercio digo do Dezem
baque que desta Capitania vai para a de Goiazes servindo-se
o Oomercio somente da estrada velha para evitar descami
nhos de oiro e Diamantes: pede no segundo que os viandan
tes no tempo das secas ainda que passem a vão os men
cionados Rios lhe paguem sempre os fretes das Barcas e Ca
noas como se del1as se servissem, por que alias elIe fica de
triorado nos seus reditos e para o fucturo V. A. R. os per-
derá. •

Ambos os Requerimentos são filhos do interesse do
Supplicante, e assaz prejudiciaes ao Publico e á. Coroa; por
quanto: A estrada do Dezemboque be boje a principal desta
Oapitania para a de Goiazes particularmente no tempo das
Agua' porque a estrada velha por i so que be atravessada de
grandes e caudallozos Rios ernbarassa os viandantes e lbes
cauza prejuizos irrenlediaveis, ao mesmo tempo que a do De
zemboque, sendo muito mais seca, he mais tranzitada; por
ella não ba descaminhos de Ouro e Diamantes, por que tanto
pela palte da Capitania de Goiaze:>, que eu já Governei como
por esta de . Paulo que ora Governo estão acautelados com
guardas e regi tos os ditos extravios; e tanto assim que o
Supplicante mesmo em seu Requerimento pede se tirem as
guardas que al1i ha: alem disto esta estrada está bem
p6voada de moradores, os quaes fexad~ a estrada ficão sem
Oomonicação para esta Capitania e para a de Goiazes.

He verdade que as antigas Ordens Regias, e dos Go
vernadores das duas Capitanias prohibirão caminhos ex
quisitos, mas a do Dezemboque já não está nestas circu01
stancias por er hoje huma boa estrada publica.

A liberdade franca do Comercio que V. A. R. tem pro
curado augmentar, este nascente Estado exige que se abrão no
vas Estradas principalmente nas Oapitanias centraes; ellas são
08 canaes por onde gira o Oomercio que qunn to for maior
mais lucrozo erá para o Publico e para a Ooroa. O Suppli
cante quer se fexem todas a estradas para que todos os
viandantes vão passar na estrada velha e pagar-lhe os Direi-
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tos das Passagens de que be Donatario. Se V. A. R. por
agora não recebe estes Direitos recebe maiores pelo augmento
do Comercio, no que pagão pelas Entradas e Sabidas dos
Generos.

Quanto ao egundo Requerimento nunca foi costume pa
garem os viandantes digo pagarem o Passageiros que pas
são a váo frete algum a excepção daquellas cargas, que para
sua maior segurança metem nas canoas ou barcas: obriga-los
a pagar aquillo de que não se servem parece huma sem
razão.

He o que posso informar a V. A. R. sobre este negocio
que Mandará o que for Servido.- -8. Paulo, 20 de Fevereiro
de 1815.-Conde de Palma.

C-PROVISÃO REGIA, 1815.

Dom João por Graça de Deos Princepe .Regente de
Portugal e dos Algarves d'aquem e u'alem Mar em Africa
de Guiné, etc. Mando a vós Governador, e Capitão General
da. Capitartia de 8. Paulo, Me torneis a informar sobre a
pretenção, que tem a Freguezia da Franca á ser erecta em
Villa declarando as contestaçõens que houverão entre os seos
moradores, e os da Freguezia da Villa d6 J acuhy sendo en
tão pertencente o districto d'esta (por não estar ainda creada)
ao Districto e Termo da Villa da Campanha da Prineeza ou
antes ao antecedente Julgado de Jacnhy, que havia antes da
creação da mencionada Villa da Campanha; e isto sobre os
limites, e confins tl'uma, e outra Capitania; especificando in
dividualmente as razões, por que se removerão estes do Rio
Pardo, que n'aquelles sitios formava a divizão das dictas a
pitanias, collocando-se diversos llIarco muitas legoas alem do
mesmo Rio por ordens de alguns dos vossos predecessores,
sendo o ultimo d elles o Governador Antonio Jozé da Franca
e Horta; enviando-IIie com a vossa informação huma copia
autbentica do processo, e Termo da collocação d'esses marcos
com os documento, que servirão d'instrucção, e de motivo
para esses procedimentos. O Principe Regente Nosso enhor
o Mandou pelos Ministros abaixo assignados. do 'eo Conse-
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lho, e Seos desembargadores do Paço. João Pedro Maynard
d'Affonceca e Sá a fez no Rio de Janeiro a dez d'Abril de
mil, oito centos e quiuze.-Bel'llarGo Jozé de Souza Lobato a
fez escrever. --JJlonsenhol' .nlú·et1tda.-Joxé de Olú;eim Pinto
Bot.o lJ!Iosq1·.a

d-Ao DESEl\fBARGO DO PAÇO, 1815.

Senhor.-Pela Provizão Regia de 10 de Abril deste an
no da copia em fronte, -0rdena-me V. A. R, que eu infor
me com o meu pareceI' sobre a pertenção, que tem a Fre
guezia da Franca a ser erecta em Villa, declarando as con
testaçoens que ella teve com a de J acuhy, sobre os limites
de huma e outra Oapitania, especificando as razoens, porque
alguns dos Governadores desta de S. Paulo removerão os
Limites para além do Rio Pardo, remettendo copias de todos
os Processos, e Termos que a este respeito se nzerão.

Tem havido grandes questoens sobre os limites desta
Oapitania com a de Mina -geraes, porém o Rio Pardo
nunca servia de limites ás duas Capitanias, mas sim as ser
ra , que ficão 1 legoas além do mesmo Rio pouco mais ou
menos, como se vê da Ordel11 do Conde de Bobadella, que
manduu fazer essa Demarcação, que vai pOI' copia N. 1: por
is::>o a Freguezia da Franca nunca pel'tenceo ao districto de
Jacuhy: o Governadol'e e Oapitaens Gelleraes desta Oapita
nia não mandarão arrancar marcos algun s6 tinham gUal'das
a obstar, que O' moracIores de Jacllhy não pa sas em daqueUa
ena para a parte desta üapitaqia; nem ha marco devizol'io

antigo enão o denominado Marco Velho no alto da erra da
Malltiqueira, mandado pôr pelo Senhor Rey D. João V ao

orte do grande Rio Sapueahy.

Os Povos da Freguezia da Franca tem razão de sup
plicarem a . A. R que se erija aquella Freguezia em Villa,
os Capitaen Generaes desta Oapitania Antonio José da Franca
e Horta e Marquez d Alegrete meus Antecessores já infor
marão a V. A. R a favor dos supplicantes nos Oflicios que
junto por copia Ns. 2, 3 e 4.

E ta povoação vai tendo grande augmento; e como fica
O legoa di tante da Villa de 1úogy-mirim, a que pertence,

he diflicultozo qualquer recurso áquelles Povos.
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He o que me informarão, não tendo eu podido ainda
verificar coIJ,1 o conhe imento proprio todas e tas couzas, por
que no POllCO tempo de Governo que tenho desta Oapitania
me vi obrigado a empregar a minha attenção em outros ob
jectos mais pressantes do Real erviço, e da Publica Utili
dade. Comtudo eu estou pelas informaçoen que houverão,
as quae' me parecem mui exactas e pelo. Docnmentos que
e.x:i tem na Secretaria deste Governo. V. A. R. Mandará o
que for Servido.-S. PauJo :0 de Maio de 1815.-Conde de
Palma.

e-PROVISÃO REGIA, 1815.

DOlil João por Graça de Deos Principe Regente de
Portucral, e dos Algarves d'aquem, e d'alem Mar, em Africa e
Guiné, etc. Mando a vós Governador, e Oapitão General da
Capitania de S. Panlo, Me informeis ácerca do Termo la
vrado em dez d'Oitubro de mil setecentos sessenta e cinco o
bre os limites d'essa Capitania com a de Minas Geraes (que
veio por copia na informação que rlestes bobre o requerimento
de Manuel Ribeiro Pinheiro) e sua execução, e observancia;
remettendo-Me copia da Ordem que o acompanhou, e hum
Mappa Topographico dessa Capitania, ou ao menos caso haja difi
culdade em appromptal-Io, hum Mappa dos districtos dos seos
limites: cumpri-o assim com a brevidade po ivel. O Principe
Regente Nosso Senhor o Manelou pelos Mini tros abaixo as
signaelos, do seo Conselho, e seos D($embargadores do Paço.
João Pedro Maynard d'Affonceca e Sá a fez no .Rio de
Janeiro a dez d'Abril de mil, oito cento. quinze, Bernardo
Jozé de Souza Lobato a fez escrever.-J.llonsenho1' Mi1·andct.
Joxe de Oliv1·.o Pinto Bot.o e .Mosql'°,

f"-":"Ao DEZEMBARGO DO PAÇO, 1815.

Senhor.-Pela Regia Provizão de 10 de Abril. da copia
em fronte me ordena V. A. R. que informe acerca do Termo
lavrado em 12 de Outubro de 1765 sobre os limites desta
Oapitania com a ele Minas-geraes, sua execução e oh ervancia,
remettendo copia da ordem que o acompanhou e hum Mappa
Topographico desta Capitania, ou ao meno dos De trictos de
sellS limites.



584 -

Logo que tornei pos e de 'te Governo mandei levantar
hum Mappa da Capitania, e em estando lprompto o l'emette
rei a V. A. R: agora lJoré~ remetto hum do que diz res
peito ómente ao limites com a Capitania de Minas-geraes, (*) e
além di so a discripção dos mesmos limites já foi rernettida a
essa Meza pelo Ma.rquez de Alegrete meo Antecessor por
quanto: Tendo-lhe V. A. R. ordenado em Provizão de 2õ de
Maio de 1812 informa se bum Requerimento de Raimundo
Alves de Oliveira; determinou-lhe qne o fizesse e tambem so
bre os limites desta Capitania; e do Rio de Janeiro, elle as-
im o executou na segunda parte do seu Oíficio de 18 de

•'etembro do dito anno da copia incluza referindo-se princi
palmente á Memoria que então mandou fazer pelo actual Se
cretario deste Governo a qual acompanbou o dito Oflicio, e
onde se acha tractado amplamente tudo quanto V. A. R.
agora me pede; pois vê-se 110 Documento . 32 da dita. Me
moria o Avizo Regia de 4 de Fevereiro de 1765 que man
dou fazer o Assento ou termo de 12 de Outubro do me mo
anilo: vê-se em N. 33 (1 mesmo Assento, e em N. 34 a Or
dem elo Marquez de Lavradio sendo V. R. deste Estado o
qual em ob ervancia do predito Real Avizo mandou executar
o mencionado Assemo: que ainda não se tem observado até
o prezcnte; porque da parte da Capitania de Minas querem a
Demarcação anterior mandada faze)' pelo Conde de Bobadella:
Documento N. 27 da indicada Memoria.

Finalmente estão descriptos na mesma Memoria quaes
sejão o limites desta Capitania com a suas limitl'opbes: eu

(*) E' provavelmente o mappa con ervaclo no Archivo Militar
do Rio de Janeiro onde foi litographado em 1 74. Este mappa é
a reprodncção de uma parte do de :\1ontezinho de 1792 com o ac
crescimo apenas da Villa de JI'l'anca (em posi,:,ão que corresponde
melhor com a de 8ajl1l'ú) com as tl'es linhas ue divisão conforme a
ordem do Conde de Bobadella em 1749, ao a sento de 12 de Outu
bro de 1765 e a «dissão que actualmente e observa», sendo esta
ultima traçada por todo o cm' o do Rio Pardo, nào obstante que no
documento cl o govel'1lador aflil'ma que este rio nunca f:serviu de li
mite. A dita linha concorda com a tra~'ada n'um outro mappa sem
data 0\1 nome de auctor tambem conservado no Archivo Militar e
que parece er urna linha de conciliação lembrada pelo 'lUctor do
mappa que era tahrez o Coronel João da Costa Fel'l'eÍJ:a. A linha
deixa a Mantiqueira acima das cabeceiras do Rio Jaguary e corta
pela Campanha de Tolp.do (as im deixando ao lado o Morro do Lopo)
e dahi e dirige ás cabeceiras do Rio Pardo para acompanhar este
Rio até a foz. (N. da R.)



- 585 -

me reffiro a todos esse Documentos; á vista dos quaes V. A.
R, Mandará o que for ;Servido.-S. Paulo 11 de Maio de
1815.- Conde de Palma.

g-·Ao SECRETARIO no ESTADO (no GOVERNADOR

DE MINAS), 1815.

Senhor·.-Tenho ainda agora a honra de cumprir as
Reaes Ordens, que Vossa Alteza Foi Servido Expedir-me
pela Meza do Dezembargo do Paço em Provisão de 10 de
Abril do corrente anno, por isso que, alem da expedição dia
ria dos negocias' consernentes a e te Governo, foi mistel' pro
ceder ao exame dos documentos, e registos existentes no ar
chivo da Secretaria deste Governo, que se referissem ao obje
cto de limites entre esta, e a Capitania de S. Paulo.

Em resulta pois do refferido exaDle devo declarar, que
não aparece Ordem do Vise Rey do Estado, que mandasse
observar por esta Capitania o limites, que designava o Termo
lavrado no Rio de Janeiro em 10 de Outubro de 1765;
pOj'ém que, existindo apenas em Registo avulso, até o pre
sente não se tem adoptado a divisão neUe projectada; mani
festando-se pelo Officio do Governador de S. Paulo, junto
por Copia em N. 15, que-ncará supitado no Rio de Ja
neiro, e só se effetuará a remessa pelo Vice Rey Marquez do
Lavradio-talvez pelos motivos, que occorrerão, e que farão
ponderados pelo Governador Luiz Diogo Lobo da Silva nos
seus Of:flcios por Oopia em N.· L

Cumprindo-me porem informar) e interpor o meu pare
cer a este respeito) apresento aquillo mesmo, que se infere
da correspondencia) que qua'i todos os meus Antecessores
tem entretido com os Governadores de . Paulo. Que o
Conde de Bobadella foi authorisado pela Regia Provi ão da
Copia N. 8.° para determinar os limites por onde lhe pal'e
cesse mais conveniente: Que o Ouvidor do Rio das Mortes
Thomaz Roby de Barreto não excetleo o que) em con ecuencia
da dita Regia Provisão, lhe fol'.l orclenado pelo referido Conde;
autes passando-se áquelles lugares) procurou executala com a
devida circunspecção, com cando as peR 'oas mai~ pratica e
de verdade) que se poderão de cobrir e reconheceo com ella
justa) e mais camada a demarcação insinuada, o· que tudo se
expressa no Termo por Copia em N.o. 9, e la: que o sobre
dito Governador Luiz Diogo Lobo da 'ilva nos exames, a que
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pessoalmente procedeo e na reivindicação de terrenos perten
cente a esta OarJitania, estabelecendo nelles as Guardas ne
cessarias para evitar extra vius, & e regulaudo as respectiv1:ls
Milicias, o que tudo con ta do Assento, Bando e Instrucção,
em N. II, que merecerão a Approvação Regia no Aviso N.
III, se circunscreveo aos limites pelo seu Antecessor estabe
cidos, e mesmo bem aceitos pelo Vire Rey Oonde da Cunha,
como se evidencea pela Oarta da Oopia inclusa em N. IV,
dirigida ao Ouvidor de ~S. Paulo: que não consta fosse Oon
firmado o Termo de 1765, antes pelos Avisos das Oopias N.oS
22 e V se manifesta ser do Agrado de Vossa Alteza Real
que se con ervasse tudo sem alteração, até que se decidisse
sobre esta materia, occorrendo posteJ'iormen te a creação da
ViIla da Oampanha da Princeza, que deu lugar a reconhece
rem-se sem impugnação limites uo novo Termo, aquelles
mesmos estabelecidos em 1749; que, a pezar destas ultimas
Ordens, e da recomendação de meus Antecessores ás guardas
pertencentes a esta I iapitania, as de S. Paulo, e mesmo as
Ordenanças comandadas pelos respectivos Capitães Mores, e
até as Oamaras das Villas visinhas, tem procurado, á força d'
armas, avançar áquem dos limites, já pela SeITa da Manti
queira, e já principalmente pele lado de Jacuhi o que se mos
tra pelo Mappa junto á informação do Ouvidor da Oamara do
Rio das Mortes, que levo á Augu ta Presença de Voo sa Al
teza Real com outro Officio desta mesma data pertendendo
que faça parte de S. Paulo a Freguezia da Franca, situada
dentro da liuha de demarcação entre os Rios Pardo, e Grande,
e cujos primeiros povoadores são quasi todos Mineiros, que
para a11i se passarão.

Tudo quanto acabo de expor, não tem certamente por
fim o desejo de alongar os Districtos da Capitania, cuja di
recção Vossa Alteza Real Houve por bem Oonfirmar-me, mas
unicamente manifestar os fundamentos com que se concide
raião meus Antecessores obrigados a zelarem, e não altera
rem huma Demarcação, que, ainda quando não concorressem
as circunstancias ponderadas, pejo menos se acha presente
mente com huma posse não interrompida de mais de sessenta
annos.

E como Vossa Alteza Real Se Dignou Permittir, que
eu interponha o meu parecer ácerca deste objecto, acrescento
o mesmo, que ja. expuz peja Repartição Oompetente dos Ne
gocios do Brasil; quando a isso fui obrigado á vista das par-
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ticipações dos excesso praticado pelo Capitão :MOI', e Oa
mara de Pindamonbangaba, atacando a Guarda do De tacamento
de Jaguari' que he de Ulllllla nece .'iuade huma nova De
marcação de Limites entre e.ta. e a Capitania de '. Paulo,
afim de ce sarem por buma vez a que tõe.. que se tem
suscitado. Esta Diligencia porem ~ó se poderá effectuar á
face de buma Carta mui circun tanciada, e exacta na qual de
mon trando-se o terreno limitrophes ouvidas toda' as parte
intere adas, e a pes oa mai~ intelligente d'aqueHes Paizes
possão escolher os Rio, e ,'erras, que melhor sirvão de di
visa ás duas Capitania , tanto para a seO'urança do Direitos
Regio e paTa acautelar extravio n

, como para II oll1odidarle
do Povos: enviando- e depois copias authentica~. não ·ó do
Termo da Demarcação, mas e pecia1.J.nente da dita Carta ás

ecretarias dos Governo re pectivos. para se communicar a
todo o Empregado. que pOT ella e devão diTigir.

o Mappa inclusso em . VI, que aqui ajunto, conforme
me foi ordenado cuja exactidão não afianço porque ignoro,
quem o levantou. (*) mo tra que até boje não pôde con eguir
ne ta Oapitania buma Carta Geo!ITapbica da mesma. que autho
risada eja. e a con equente nece sidade de e de tinaT En
genheiro ou EnO'enheiros que procedão a e te trabalho, afim
de e decidirem a conte taçõe. que 'e ofierecem, e offere
ceráõ para o futuro; j.í não digo . ómente, pelo lue e re
peita a limite com as Capitania de . Paulo Bahia e Goyaz
(vi to q' as Povoaçõe e vão alongando ao . ertt es. que er
vião de Divi ão em outro tempo) ma ao centro da Capitaoia
entre o differente Termos. e COIrulrca., q' se di putão Ter
renos: ao que acresce a cooveniencia. que re~ultaria de e po
derem melhorar a estradas, evitando- e o rodeio' que ad
mittirão os primeiros de cobridore~. e que ab:asão a n relaçõea
commerciaes destes Povo .-V"illa Rica 30 de AO'o to de 1 15.
-D. Manoel de Portugal e (à troo

(*) O mappa referido era tal,ez copia J. de C. L. Miranda
de 1804, ou do de Luiz }Iaria da il,a Pinto elO·, am o tra-
balho de merecimento. ( . da R.). b
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2-CORRESPONDENCIA COM O GOVERNO DE MINAS. (*)

a-Do GOVERNADOR DE MINAS, 1814.

lilmo. e Exmo. S1·.-Senelo-me forçoso levar á Soberana
Prezença a pmticipaçõe, cuja copias inclusas remetto a V.
Ex. huma elo Brigadeiro Inspector dos D~stacamentos d' esta
Capitania José Dia' Coelho. a outra a este dada pelo Alferes
ele Linha, 00mmandante do Registo de Jaguari, José Pereira
Mascarenhas Pessanha, e solicitar de novo as Reaea Decizões,
que si1'vão de marcar fixamente os limites desta, e da Capita
nia ele S. Paulo; j'ulguei que não devia deixar de escrever
igualmente a V. Ex. na mesma data, aprezentando ·as ditas
copias elas referidas participações da quaes consta o ulterior
procedimento ãa Camara da viHa de Pinelamonbangaba, tão
acerrima no projecto incono,iderado de ampliar o seu Termo
o l' a V. Ex. não he occulto, bem como o não he de que
por parte de ta (;apitania não se emprehende a acquisição de
novos terreno: o que communico a V. Ex. tão sómente para
prova do quanto elezejo a conserva\iào ela melhor in telligencia,
que enh'e nó deve, e ha de haver.-Dro Guarde a V. Ex.
-Villa Rica 29 de Dezembro ele 1814.-Illmo. e Exmo. Sr.
Conele de Palma.-D. Manoel de P01·tugal e Cast'ro.

lUmo. e &1710. Sr.-Levo á respeitavel presença de V.
Ex. a parte que acabo ele receber do Alferes José Pereira
Mascarenhas Pessanha Commanelante do Registo ele Jaguari,
com o fexo de 29 de Novembro mez proximo passado, na
qual me faz vêr a continuação dos despotismo da Oamara da
VilJa ele Pindamonhangaba manelando queimar o Quart~l desta.
Capitania fundado na Serra da Mantiqueira, diviza desta Ca
pitania com fi ele S. Paulo.

Exmo. :r. Eu como fiel \'assalo e na qualidade ele
ommandante do Regimento de Linha, Inspector do Desta

camento de ta Capitania, upplico a V. Ex. haja de novamente
levar aos pé do Thronu a violencias e despoti mos com que
aCamaras daqueUa Oapitania auxiliada pelos Oapitães Mores
ela confinação inq uietão a guardas militares e perturbão o so
cego tio Povo. desta Illesma Capitania, chegando a ponto de
os prender, e impedir sua culturas.

A decisão de Sua Alteza Real sobre as elivi7as desta

(*) Os officios do Conde de Palma ao Governador de Minas
não foram encontrados. (N. da R)
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com aquella Capitania, fará cessar todas as desordens, e vio
lencias que se po são suscil;qr, pois de outra ortc llU temo
consequencias funestas, pela de e peração em que vivem os
Povos confinantes sem saber a quem hão de obedecer, e para
onde devem pagar os Reaes Direitos.

V. Ex.• 'r., a quem Sua Alteza Real encarregou o Go
verno desta Capitallia, e o socego e tranquilidade los seus
VassaLLos, acurla ele huma ve:r. a reparar tanto clamno que re
ceio para o futuro.- Villa Rica 22 de Dezembro de 1 14.
IIlmo. e Exmo. r. D. Manoel de Portugal e a tro.- tnlonio
José Dias Goelho.-Brigadeiro e Chefe.

lUmo. S1°.-No dia 28 do presente me deo parte o Ca
pitão Commandante do Distrito de Camandueaia Manoel For
quim de Almeida que botárão fogo no Quartel que . e fez na
Serra da Mantiqueira, e que tudo se queimou, e que forão
mandados os que deitarão o dito fogo pelos empregados na
Camara da Villa de Pindamonhangaba: o povo está muito al
voroçado porque fizerào o quartel com muita satisfacção, e
temo haja alguma novidade. A Camara está tão atrevida
que veio dentro da nossa Capitania prender a Salvador Joa
quim Pereira, e conduzIrão para a dita Villa; est~ homens
não respeitão a nada, e como Sua Exellencia me determina
no seu Officio que por ora nada innove, por essa razão es
tou aturando semelhantes insultos, e por temer maior de or
dem o 1I0SS0 povo lhe não tirarão o dito prezo. V. S. man
dará o que for servielo.--Deos G-uarde a V. S.-Quartel do
Regi"to ele Jaguari 29 de Novembro de 1 14.-Illmo. r.
Brigadeiro Inspector Antonio José Dias Coelho.-José Pe
1'eini Ma r-a1"enhas Pessanha, Alferes Commandante.

b-Do GOVERNADOR DE MINAS. 1 15.

lUmo. e E'X1no. 81'.-Tendo ele accusar o recebimento
do Officio q'. V. Ex. me fez favor de dirigir, ervindo ele
resposta ao que levei á Presença de V. Ex. em data de 29
de Dezembro do anno proximo pl'eterito, relativamente ao
procedimento da Camara e Capitão Mór da VilIa tle Pindamo-



- 500-

nhangaba sobre os limites desta Capitania com essa de S. Paulo
cumpre assegurar a V. Ex. igu~lmente que em dias do meu
Governo espero que V. Ex. jamais seja inquietado com ques
tões ele semelhante natureza, e que agora mesmo vou repe
tir na Real Presença do Principe Regente nosso Senhor, pela
Estação competente, minha representação sobre as Providen
cias que se fazem mister, para que por meio de limites natu
raes, e perpetuos se possa alcançar o melhor Serviço do
Principe, e o socego lios habitantes elas duas ditas Capitanias.
Folgarei infinitamente que minhas , upplicas, unidas ás que
V. Ex. tem levado á Augusta Presença. como expoem pro
dllSâo o etfeito desejado; ficando V. Ex. tambem intimamente
persuadido que meus. entimentos no Governo de Uinas Ge
raes tem sido, e hão de ser os da moderação, que V. Ex.
recommendou sempre ne ta Capitania. e que eu me darei
por muito afortunado imitando a V. Ex. no de empenho de
minhas obrigações.-Deus guarde a V. Ex. - Villa Rica 17 de
Abril de 1 15.-Illmo. e ExUlo. ,'I'. Conde de Palma.-D.
JJi[anoel de Portugal e Cast1·o.

c-Do GOVERNADOR DE iINA8 1816.

JUmo. e Exmo. 81·.-Creio haver desempenhado até o
presente a promessa que a V. Ex. fizera no meu offieio de 17
de Abril do anno [iroximo preterito de nâo inquietar mais o
animo de V. Ex. soure limites de sa com e ta Capitania pois
não tenho de então para cá e crito a V. Ex. sobre seme
lhante objecto, e continuaria a obrar de ta forma se V. Ex.
não me dirigi se o eu Ofticio de 29 d~ Fevereiro passado
ao lJ.ual tenho a honra de responder pela maneira seguinte.

A repetição das incursões novamente feitas por alguns
dos moradores confinantes desta Gapitania sobre as terras
dessa pela ViUa de Bragança, e· o 'procedinlento, que acaba
de ter fi Camara de Jacuhy no dia 12 de Janeiro do correntp.
anno mandando deitar a baixo o Quartel do Atterrado, e ar
rancar o marco divis.orio, que ali . e achava, pondo-o no Ri
beirão de Canoas sinco legoas para dentro d' essa Capitania,
são facto, que me erão óccultos até o receuimento do dito
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Officio de V. Ex., e por isso nenhuma providencia podia eu
ter dado sobre tal-materia.

Agora, sendo muito sensivel pelo que V. Ex. affirma
no Officio, que dirigia á CalrJara da Villa de Mogi-mirim
quando lhe faz ver, que os mencionados factos jamai podião
ser por mim authorisados eu tenho a honra de ratificar tudo
quanto a V. Ex. disse acerca de limites, e não sendo o meu
modo de pensar a tal respeito differente do de V. Ex.. apre
sento a V. Ex. a copia do Officio, que nesta mesma data es
crevo á Camara da Villa de Jacuhy. e terei muito prazer e
a V. Ex. agradarem as providencias que no lI1e<;IOO Officio
expresso, estimando muito, que V. Ex. se digne dar-me esta
certeza. e que quando sejão necessarias outra, queira insi
nuar-m'as, a fim de que poso a cabalmente manifestar a V.
Ex. a minha fiel corre pondencia a tudo quanto ele mim exi
O',r.-Deos guarde a V. Ex.-Villa Rica 26 de Março de
1816.-IIlmo. e Exmo. r. Conde de Palma.-D. Jifánoet de
PO?·tugal e Casi1·o.

o Exmo. Governador e Capitão General da Capitania
de S. Paulo acaba de dirigirme hum Officio, em data de 29
de Fevereiro pl'oximo preterito, no qnal me expõe o e. canda
loso e estranhavel procedimento que e sa Camara praticara em
12 de Janeiro do corrente anno ab.'evenclo- e a mandar hum
Alcaide com o seu Escrivão, auxiliado por hum Official pago,
e mais pessoas a deitar abaixo o quartel do Atterrado, e ar
rancar o marco divisaria que alli e achava pondo-o no RI
beirão das Canoas sinco legoas dentro daquella Capitania: e
não podendo eu deixar de estranhar hum tal vrocedimen.to,
alia bem digno de exemplar castigo, comtudo, como o me mo
Exmo. Governador, pela sua excessiva bonc1aJe, me lembra os
meios de moderação e de indulgencia para conl VY. Mcê . que
lendo dar provas da contemplação que me merecem sua ro
gativas a semelhante respeito, deixando de puni-los. como e
fazia mister; Ordeno a VV. l\icês. que limnJediatamente fação
repôr o dito marco divisaria DO lugar do Atterrado, onde
se achava, ficando advertidos que serão ca tigados com toda
a severidaJe das ley , logo que me con te que rein idem em
semelhantes attentados, pois a VV. ês. nada compete inno-
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var a tal respeito e s6 esperar que Sua Alteza Real Se
Digne Ultimar a questão dos limites das ':luas Capitanias, fa
zendo entretanto aquelles protestos que lhe parecerem conve
nientes. Ordeno outrosim me declarem o nome tio Official
pago que auxiliou a mesma diligencia, e que este meu Otfi
cio seja regi tado nos Livros des aCamara, remettendo a
esta Secretaria do Governo certidão do mesmo Registo, e de
que com effeito farão cabalmente executadas estas minhas
Onlens.- Deus Guarde a Vv. Mcês. - Villa Rica 27 de Março
de 1816.-·Dom ~lalloel de Port~lgal e Castro.-Srs. Juiz Pre
sidente) e Officiaes da Camara da Villa de S. Carlos de
Jacuhy.

d-Do GOVERNADOR DE MINAS, 1817.

lUmo. e Exmo. 87'.-Tivemos a honra ele receber o Of
ficio, que V. Ex. dirigia ao Exmo. Sr. Governador, e Capitão
General desta Capitania, em data de 7 de Janeiro proximo
preterito, acompanhado da copia de huma carta, que o Com
mandante das Ordenanças de Ouro "Fino Antonio Corrêa de
Abranches Bisarro havia escrito ao Capitão Mór de Mogi-me
rim, e ele outras, que contém as providencias, que V. Ex. se
dignou expedir sobre os objectos constantes do dito seu Of
ficio e mai copias ao mesmo juntas; e proceqendo nós aos
devidos exames, á vista dos Livros de Registo desta Secre
taria, não encontramos Ordem alguma, que se dirigisse ao
mencionado Capitão BisalTo para de intelligencia com aquelle
l'apitão Mór de Mogi-merim proceder ás diligencias, de que
faz menção no Officio ao mesmo dirigido: porém como pode
acontecer que pelo Capitão M6r Regente da Campanha, a
cujo Termo pertence se expedisse algum Officio sobre seme
lhante materia, achamos acertado não castigar por ora, como
merece o referido Capitão sem que primeiramente nos seja
presente o resultado dos mencionados exames; podendo segu
rar a V. Ex. que não s6 o dito Commandante, e todos os
moradores desta Capitania, que forem comprehendidos em
taes procedimentos não deixarão de ser punidos immediata
mente, lOas tambem que este Governo jamai:; deixará de sus-
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tentar quanto o sobredito Governador, e Capitão General tem
asseverado a V. Ex. officia!mente a respeito de Limites.
Deos Guarde a V. Ex.- Villa Rica 21 de Fevereiro <ie 1817.
-Illmo. e Exmo. I r. Oonde de Pallua.-João Gados Xavie1'
da Silva FeITão.-Antonio José DUa?·te d) .d1'a1.lja Gudim.

3-VARIOS DOCUl\:IENTOS.

a-REQUERIMENTO DE 'ALVADOR JOAQUIM PEREIRA, 1814.

lllma. e Evma. Sn1'.-Diz Salvador Joaquim Pereira
da Freguezia de Camanducaia, Capitania de Minas Geraes,
que a Camara da VilJa de Pindamonhangaba de1:ita Oapitania
entrara dentro tios Lemites IJOCessorios daquella, fazendo di
vizas arbitrarias, em que cortarão as terras elo Snpplicante
deixando para 1\/finas o Sitio, e incluindo nesta Capitania as
Roças, e Paiol; as im como incluirão muitos moradores, que
anelarão por 60 pessoas, ponelo tranqueiras na arbitraria de
viza: e porque o Comandante do Registo Jagnari mandas e
tirar aquellas trallqueiras, e pol-as no Lugar antigo, o Juiz
Ordinario ele Pilldamonhallgaba forsou hua Dan sa intitulada
de Assoada, em que crilllillOU o 8upplicante, e outros por te
rem auxiliado aquella deligencia obedecendo a Seus 'uperio
res; e passou a fazer prendeI-o dentro daquelle Territorio,
que pelo menos pocessoriamente pertenêia a Minas, Destricto
da Campanha. Desta violencia recorreq () Supplicante ao Ou
vidor da Comarca, que declarou nulio. e abuzivo o procedi
mento do Juiz Onlinario: porem recêa ser novamente inquie
tado por saber o grande e forço, com que o Capitão Mór, e
Oomarca daquelJa VilIa procurão por intere se particular alar
gar naquelle ponto o Lemite tle. ta Capitania, quesJão qne
ao Supplicante nada intere a. porque em hüa. ou outra deci
zão sem pré tem a honra de ser Va~ alio de Sna Alteza Real;
porem interessa-lhe muito saber a quem cleve obedecer, e não
ser incomodado com confiictos de Jurisdição: pelo que recorre,
e Pede a V. Exa. Seja servido on1enar ás Justiças, e Orde
nanças da ViIla de Pindamonhangaba que respeitando os Le
rnites pocessol'ios da Oapitania de Minas. se abstenhão de
Actos de J urisdi~ão dentro das terras do SuppHcante; con-

..
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servado este na posse de pertencer a aq uella Capitania, em
quanto as contestaçoens não forem radicalmente derididas.
E. R. Mer.ce

Despacha- em perela de tempo, dar-se-ão todas as pro
videncias que forem Iiecessarias, para o Socego do Suppli
cante e todos os outros que estiveren, em iguaes circunstan
cias. S. Paulo, dezenove de Dezembro de mil oitocentos e
quatorze.-Cancle de Palma.

b-A CAlI1ARA DA VILLA DE BRAGAl"\'ÇA, 1815.

o Principe Regente Nosso enhor por Aviso Regio de
22 de Agosto do anno passado deregido a este Governo so
bre questoen de Limites desta Capitania. com a de Minas
gentes, foi servido recomendar que (em quanto não :e fix:lvão
o verdadeiro, e permanentes Limites das duas Capitanias,
para o q.' já tinha dado as Ordens necessarias) não se per
turbe a boa armonia entre os Habitantes de huma e outra
Capitania, lemitando-se interinamente as Camaras lemitrophes
a protestarem contra as uzurpaçoens q.' entenderem lhes são
feita; o que tambem . A. R. mandou participar ao Exmo.
Governador Capitão General da Capitania de Minas geraes:
Ora enuo-me agora feito o requerimento incluzo em que
Theodoro Rodrigues Tavares Ajudante das Ordenanças dessa
Villa, se queixa que hum Reginaldo Maciel m0rador no des
tricto de Minas tell! rompido as Areas prohibidas das duas
Capitania e por caminhos exquezitos o tem vindo a inquie
tar em ua Fazenda, não ob tante terem já sido fechados os
ditos caminho pelo Capitão mór dessa Villa -athé de accordo
com o Comandante do Regi to de Minas: Ordeno a V. Mcê.,
que of'ficiando a este respeito á Camara da Vil1a da Cam pa
nha da Princeza remettendo-Ihc por copia o me mo requeri
mento, e este meu Of'ficio, tractem com ella de remedear esta
dezordem, a fim de não serem inquietados os Povos das duas
Oapitanias, reeomendando eu a V. Mcês., cumpram esta minha
Ordem com toda a prudencia, e polidez, para aS$im se con-
ervar a boa arLllonia que S. A. R. manda insinuar naquelle

Real Avizo ficando \. Mcês. responsaveis por qualquer falta
que haja de sua parte, e de tudo o que se passar neste ne-

I ~
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gocio me informarão immediatamente. Deos Guarde a V. lVIcês.
8. Paulo, 2 de Março de 1815.-Conde de Palma.

'nres. Juiz Prezidente e mais Offi.iaes da Oamara da
Villa de Bragança.

C-DA OAMARA DE PINDAMONHANGABA, 1 15.

Illmo. e E.rJ1nG. Snr. -Reprezentando Ignacio Oaetano
Vieira de Oarvalho do termo de ta Villa ao Exmo. Sm. lVIar
quez de Ale<Trete antece~~or de V. Ex." que algun individuas
Mineiro sUITateiramente pas ando a Arcas que tlividem esta
Oapitania com aquella e tleixando tanto do lado direito, como
esquerdo moradores desta mesma YilJa, tinhão penetrado so
bre a Fazenda do mesmo na pertenção de estabelecerem- e
em suas terras, as quais possue por titulo de Si~maria con
firmada a cem anno : foi o me mo EXTIlo. nr. servido man
dar que o Oapitão mór e Oamera desta Villa na conformidade
das Ordeins de seus anter,essores vedaçem estas invazoins de
limites; mudando para aqueIJa paragem a guarda que por
outras invazoins a annos fora estabelecida de outro lado da
fazenda do mesmo Ignacio Oaetano; em observancia do que
foram a aquelle lugar) e praticarão o que con::.ta da certidão
N. 1.0 que contem hUI1l termo de Vereança; vindo depois
di~to ao referido lugar o Alfere Oomandante de .;aguari J ozé
Pereira ele lascarenha Pe sanha re peitou a guarda, e apro
vou tudo llanelo por belll feito, c opa adas inca para eis
mezes principiou a atacar tudo por meio dos seus subordina
dos mandando abrir a tranqueiras das Aria deIJois chegando
a guarda com força de gente anllada, e trondc de tiros trau
carão de hum lado e outro o caminho 110 moradore desta
ViUa deixando no meio a gnarda incol1lonicavel, e só com
caminho aberto para Minas o que tudo imediatamente foi a
Camara e Capitão mór providenciar, e por no antigo estado;
passados tre meze veio em pe soa 6 me. mo Alferes Co
mandante com mais de essenta homens, e entre este o a
pitão Manuel Furquim de Almeida, e hum 'alvador J oaquiru
ambos principais agentes das invazoins em transgressão elas
Ordeins ele S. A. R. romperão a~' Aria n no proprio lugar das
tranq ueiras onde se procedeu o Auto de exame e vistoria
COlll o Dezembargad.or J_uiz de Fora da Campanha cujo auto
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tãobem asignou o mesmo Oapitão Furquim e consta da cer
tidão . 2.0 e passando pella guarda que por cautella se tinha
posto, distante <la outra hua lecroa com pouca difel'ença pella
fnma que se ispalhava de que vinhão por allllella parte abrir
11úa estrada, a que na verdade realizou sem re peito algum
a aquelle Auto solemne,. e a goarc1a, e veio lev'lntar sobre a
Serra da Parahiba outra comprehendendo terreHO grande e
muitos moradores desta Villa foi a mesma aboliua pella Oa
mara nossa antenessora pelos urgentes motivos expecificados
na certidão N. 3.0 que contem hum Officio da mesma a S.
A. R. Estas, e todas as mais diligencias praticadas só a fim
de reparar as invazoins no nosso destricto em conformidade
elas Orcleins de "8. A. R. sobre as alteraçoins de limites the
o prezente não tem sido bastante para conter os atentallo_,
e insulto daquelle Oomandante, que transgridinclo as Ordeins
que tem sobre este objecto colóra seus iniquos procedimen
tos com pretestos falços, e razoins apare-lltes conservando
efectivanJente hum soldado de nome Oandido, feito hum sal
teaJor que danelo repentinamente com força de gente nas
caza elos moradores confinantes não só conduz seus e cravos
como a todoti os mais que bem lhe pareçe como agora acon
tece com hum Alferes desta Villa de nome Leonel Pedrozo
da Silveira que o levou prezo e todos os mais que e acha
vão em caza do mesmo, amente por ter seguido por aquella
e trada elos moradore corrigida por duas vezes pellas Oama
ras nossas antecessoras que agora querem inculcar Aria, e
por e te meio se poderem apossear das terras que deu lugar
ao requerimento de Ignacio Oaetano porém inclinandosse o
mesmo Oornanelnnt.e a hum escravo do mesmo Alferes, que
tambem se achava prezo, logo que e te se deo no aju te do
preço a medida do dezejo do Comandante foi solto com todo
os mai , o que tãobem con ta do documento .1' • 4. 0 que con
tem hum depoimento do mesmo Alferes Leonel. Estes proçe
diOlentos EXlllo. Snl'. são dignos da maior atenção húa vez.
que tendem a reparar o vexame dos PO\70S, e perturbação da
Republica pelo que recorremo a V. Ex." para que e haja
por bem fazer ver i to me mo ao Exmo. m. General de l\li
nas afim de que haja por bem punir estes desatinos sedicio
zos e tão fora de todos o limites e que os procedimentos
justificão não serem em zelia do direitos de S. A. R. por
quanto ne sa Villa n~o havendo invazão para a parte de li
nas falçamente acomulla o mt:smo Oomandante para poder
veixar e pello destricto da \ illa de Taubathe nos consta estar
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concentinelo em sahidas de carregaçoins, boiadas, e entradas
de escravos por caminhos de picadas particulares. Deos "uarde
e felicite a V. Ex." por muitos anno. Villa Real de Piuela
monhangaba em Camara de 3 de Junho de 1 15. De V. Ex."
os mais obedientes subditos.-Juiz. Domingos de Serqueira
C'ew1·.- Vereador, Fabiano da Sit-ra Salgaclo.-Vereador, Luú
~Ia1'co1uleB do A:lllam/..-VereaJor. ..t1nionio 11101'eim de Souxa.
-Procurador, Bla:noel Joaquún da Sih__ ao

N.o l.°-Francisco Xavier Leite Tabellião elo Publico
Judicial otas e mai' anexo ne ta Villa Real ele No a e
nhora cIo Bomsucesso de Pindamonhancraba nella e eu termo
por Provizam de ua Alteza Real que Deus guarde l!tcetera.
Certefico em fé Judicial em como em observancia do mandato
da Camara que im vósse me determinou reviçe o Livro de
Vereanças desta Vila e delle extrahice por certidão a Vereança
seguinte:-Aos deza ei dias do mez de Novembro de mil oito
cento e treze anno. nesta. Villa Real de "ossa I enllora do
Bom ucesso em as cazas da Camara estando prezente o Juiz
PrezicLente Domingos Vieira. do Prado e JS Vereadol'es o Al
feres Ignacio Bicudo de iqueira João Monteiro do Amaral
Jozé Romeiro de Oliveira e o Procurador do Conselho Fran
cisco Salcrado Silva com migo Escrivão da Camara ao diante
nomeado e sendo ahi se fez amara e e abrio correição e
se seguio pello caminho do certão para tomar conhecimento
de humas aberturas feitas pellos destrictos desta Villa Real
entre as Fazendas ou cituaçoins dos moradores Ignacio Cae
tano Vieira de Carvalho supplicante e o Sargento MoI' Ma
noe] Marcondes de Oliveira e Amaral e o Alferes Claro Mon
teiro e de outro lado J ozé Pereil'a Alvares Manoe] Rodriauez
da Fonseca o Oapitam Joze Marcondes do ",Amaral Antonio
Correa e outros para. e examinar conforme o requerimento
de Ignacio Caetano Vieira de Carvalho pejo Rio abaixo da
pedra de Itajubá e chegando no dito lugar do requerimento (*)
e paragem do Rio que vem da dita pedra em buma Barra
ljUe faz em outro Rio tudo aberto por bum morador de nome
Salvador Joaquim Pereira com rossas e aberturas de cami-

(*) Acha-se o local no districto da actual,cidaue de ão Bento
do Sapucahy. (N. da R)
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nhos metendo Gado só a fim de abrir e romper as Arias de
que foi trancado antecedentemente por Ordem do Oapitão
101' incarregaJo para e~te fim pelo Excelenti SilllO. enbore

Capitaen Generai de que esta mesma Camara ne teacto to
mOIl posse do seu terreno mandanrlo apregoar 1 requerimento
do Procurador do Conselho pelo Alcaide Pedro J oze Harboza
dizendo que naquelle lugar estando os dittos officiae da Ca
mara elll correição tomavão posse apreguaurlo o ditto AlcaiJe
]lo se pos e que toma o ditu Procurador do Concelho daquelle
districto quanto comprende as Sismarias tiradas pela Secreta
ria de Sam Paulo cortando ramos cavando telTa e levantandu
para oar dizendo posse posse que tomou o ditto Procurador
sem 11ue' neste acto ouveçe pessoa ou pe8soar:: que duvida
puzeçe o que tudo foi em prezença do respectivo Oapitão
&101' e mais testemunha abaixo a signada e para constar
mandarão lavrar este termo de pos e ficando a correição por
fexar the acabar de concluhir onde assignarão o Juiz Prezi
dente e Oficiais da Oamara e o dito Oapitão lar Sargento
MoI' Manoel ]\farcondes de Oliveira e Amaral o Capitão Joze
Marcondes do Amaral e eu Manoel de Oliveira I 'ilva Escrivão
que o escrevi-Domingos Vieira do Prado-Ignacio Bicudo
de Siqueira-João Monteiro do Amaral-Jaze Romeiro de
'Oliveira-Francisco Salgado l::lilva-Ignacio Marcondes do
Amaral-Manoel Marconcles de Oliveira e Amaral-JozeUar
conde do Amaral-Pedro Jaze Barboza-E logo no mesmo
lugar e paragem da barra dos Rios que vem da ja ditta pe
dra se poz huma guarda para impedir os extravios de hUllla
Oapitania e ontra de que- se deu parte ao cJmandante de Ja
guari o Alferes Joze Pereira Pessanha por hum Oficio e na
mesma correição aparecerão prezentes João Manool da Anun
ciação Ignacio Barboza de Lilllcl agregado do ditto e Leonel
Nuue da Roza e di serão que elle por conhecerem estarem
nos limites deste termo desta Villa por estarem metidos en
tre os moradores desta Villa e por terem com prado terras ele
hum morador elo me mo termo e outro dito Leonel estar
muito para dentro obre a cituação do Capitão Jozé llIarcon
Jes e Joze Pereira Alvares e que querião dar obediencia a
esta Villa e sugeitarçe a si e todas as suas familias e agre-

• gado como he Joaquim Barboza e si listarem nas listas do
Capitão lY10r da meSUla Villa e termo e obedecer a seus man
dado e querião que foçe asei to e sendo visto e ouvido seus
requerimentos e ser justo de que obrigamos aos ditos de que
ja mais e comoniquem com outros moradores da parte de
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Mina:; antes acautelar qualquer abertura ante trancando como
.ia confeção ter tapado o caminho que vem ou que vai para
a cituação de Sal vaelor Joaquim Pereira e que querião assig
nar o prezente termo e que por não . aberem e crever . e
a ignavão com cruz.-Cruz ele João Manuel da Anunciação
Cruz de lanacio Barboza de Lima-Cruz de Leonel unes
da Roza-e por não haverem mai requerente mandarão la
vrar este termo em que asignarão e eu lanuel de Oliveira

ilva Escrivão da Camara que'o escrevi-Prado-. iqueira
Amaral-Romeiro-Salgado-E nada mais se continha em
ditto termo de Vereança que se acha escripto em o livro de
Vereanças de folhas cento e quatro the folhas cent.o e inco
verso que aqui bem e fielmente cupiei do proprio registo e
vai e ta em couza que duvida faça e havendo a ao proprio
original me reporto e por er verdade pas o a prezente que
vai por mim escripta conferida c a iguada ne ta Villa Real
aos nove dias do mez de Maio do Anno do Nassimento de
No so Senhor Jesuz Ohristo de mil oitocentos e quinze e eu
Francisco Xavier Leite Escrivão que o escrevi conferi e asiO'
nei.-Francisco ~Ya1'ier Leite-Conferida por mim Escrivão,
Xavier.

N.O 2.o-Francisco Xavier Leite Tabellião do Publico
Judieial otas e mais anexos ne ta Villa Real de Nossa e
nhora do Bomssuces.'o de Pindamonhangaba nella e eu termo
por Provizão de Sua Alteza Real que Deu guarde etcetera.-
Certifico que revendo o Auto de Exame e averiO'ua ão feito
no lugar das tranqueiras o qual e acha regi tado em meu
poder o qual he da forma e maneira seguinte-Auto de exa
me e averiguação sobre o lugar mais proprio para o estabe-

.lecimento do novo registo para a nova estrada que se tem
requerido a Sua Alteza Real com discução da Freguezias de
Camanducaia, Ouro fino, e Pouzo ale!!re do Mandú para a
Corte do Rio ele Janeiro AnnodoNa cimento de TOS o enhor
J ezus Christo ele mil oito centos e onze ao vinte e sinco dias
do mez de . etembro do dito anno neste lugar do certão ca
beceiras do Rio de Sapucabi mirim no citio das tranqueiras
que fica a cominuição de Minas com a da cidade de ão
Paulo onde eu me achava o Doutor Dezimbargador JozeJoa
quim Carneiro de 'Miranda e Costa Juiz de Fora e Orphams
com alçada no civel e crime na Villa da Oampanha da Prin-
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ceza e seu termo junto com migo TabeIlião ao diante no
meado e o Furriel Comandante Lucas Jaze de Araujo do re
gisto de Jaguari convvcado para e.. ta me l1Ia averiguação ahi
no dito lugar da tranqueira compareceu prezeute o Capitão
MoI' Ignacio Marcondes da Amaral da Villa de Pindamonhan
gaba e juntamente o Juiz Prezidente e Oficiais da Gamara
da dita Villa aos quais o úitto Ministro aprezentou a ordem
que tinha do Illustricimo e Excelentissimo I 'enhor Conde de
Palmas General da Capitania ele Minas Gerais para efeito de
informar sobre a nece 'sidade publica da estrada requerida por
Manuel Ribeiro Pinheiro e iguafmente para informar .sobre o
lugar niais proprio para o estabelecimento de hum novo l'e
gisto que erá precizo no cazo de Sua Alteza Real mandar
abrir a pertendida e trada e logo depois que foi lida a tlitta
ordem requereo o dito Ministro ao ditto Capitão Mal' e Ofi
ciais ela Camara que por bem do Real erviço e como bons
servidores de Sua Alteza Real foçem declarar com toda a in
genuidade se hera ou não de utilidf\de a pertendida estrada
e pafa que ella se abriçe onde eIJa seria mais convenieute
e tabelecerem o registo para al'ecadação do Reais direitos o
que sendo ouvido disserão que 3 dita e trada hera util para
comonicação dos po vos deste lado da Capitania de Minas e
mais com os verinhos de São Paulo e tãobem para que os
moradores pudeçem seguir com mais comodidade para a Oorte
do Rio de Janeiro emquauto o lugar para o asento do re
gisto disserão que sobre a serra denominada pelos naturais
de ão Paulo ,'erra da Parahiba que nesse lugar havião mui
tas roturas e aberturas de ambo::> os lados maiormente para
as partes da Villa de I ão Joze e Freguezia de Nazareht
aonde não ha ataque para defeza dos Reais direitos e que
portanto lhes parecia ser mais conveniente asentarçe o registo
nas Arias que prezentemente se achão prohibidas tanto ele
huma como de outra parte e Oapitauias vedandoçe os ca minhas dos
lados que estiverem abertos porque da parte direita estão as
Arias prohibidas elo Regi to de Jaguari e da parte esquerda
estão as Arias prohibitlas sobre a Villa de Pindamonhangaba
que o dito Oapitão 101' SP. obriga a defender assim como the
o prezente o tem defendido, sertificando mais o dito Oapitão
:MOI' e Oficiais da Oamara que não havia outro lugar onde s6
com hum registo se possa defender os Reaes direitos porque
fora deste lugar se achava tudo abe/to pelos povoadores eleste
certão e por assim o terem ditto e por ser a mesma verdade
se asignarão com todas a mais pessoas que se achavão pre-
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sentes neste lugar da. Tranqueira que serve de Arias probi
bielas e prezenteluente de limite <.las duas Capitanias e para
con tar-mandou o ditto Ministro fazer este Autto em que
asigna <.lepois <.le lhe ser lido por milll João J acomo de ão
J oze e Araujo Tabellião Publico do Judicial e ota que o
escrevi.-lliranda-Ignacio Uarcondes <.lo Amaral, Capit:io
Mor-O , arO'ento MoI' Juiz Prezidente Manuel Marconde de
Oliveira e Amaral- \ ereador Domingos de Serq ueira Cezar
- Vereadllr lzidoro Antunes da , ilva- Vereador Joze 1\1ar
condes do Amaral-Procurador Ignacio Correa Leme-Lucas
J oze de Araujo, Furriel-Joze Ferreira Gois, Capitão Mili
ciano-Manuel Fnrquim de \.lmeida, Capitão COll1andante
Joze Correa Leite, Capitão-Joaquim Ramos de Oliveira Ca
pitão-E não se continha mais couza alguma em dito registo
de Auto de exame e averiguação que se acha registado em
o livro actual de registos desta Villa Real ~ folhas sessenta e
quatro verso the folhas sessenta e seis e vai esta sem couza
que duvida faça e havendo a ao proprio me reporto e para
constar passo a prezente por mandado da Camara que invoçe
me determinou extrabiçe a prezen.te certidão a qual vai por
mim e~cripta oonferida e asignada nesta Villa Real de Nossa
Senhora do Bom ucesso de Pindamonhangaba aos nove elias
do mez de Maio do Anno do Nascimento de Nosso Senhor
Jezus Christo d(~ mil oito centos e quinze e eu Francisco
Xavier Leite Escrivão ela ('amara que o escrevi conferi e'
a ignei.-Francisco Xavier Leite.-Conferido por mim Escri
vão-Xavier.

•0 3.0 -Francisco Xavier Leite Tabellião do Publico
Judicial Notas e mais anexos nesta \Tilla Real de Nos a Se
nhora do Bomsucesso de Pindamonhangaba nella e seu termo
por Provizão de Sua Alteza Real que Deus guarde etcetera.
-Certifi.::o em fé Judicial em como revendo o livro actual de
registos desta Villa nelle a folhas oitenta e huma the folhas
oitenta e duas verso se acha recrist.ada a carta de Oficio que
a Camara escreveu a Sua Alteza Real a qual he do theor e
maneira seguinte :-A Camara da Villa Real de Pilldamonhan
gaba commarca de São Paulo teado proximamente com a
maior submição e respeito reprezentado a "o sa Alteza Real
os vexames que a taJ,ltos annos oprimem o povo desta Villa
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eUI rebater as invazoins dos confinantes de Minas Gerais
como tãobem a violencia feita ao goarda desta Capitan ia
destinada só a fim de evitar extraviu e conter aquelles 01'

"ulhozos confinante nos eus limites como tãobem o estabe
lecimento de huma guanJa intruza junto ao Serrote do Rio
Purahiba pelo Alferes Joze Pereira de Ma c:J1'qnhas Pessanha
Comandante de Jagual'i com falças prOl1le as de não vexar
nem cauzar novidade alguma aus moradores de ta 'nlla pas-
ando a serra que devia ervir de verdadeira divizão pela ca

paciuade do feix0 e esperançados de que Vossa Alteza Real
logo daria huma nova e deciziva proviuencia querendo por
'este meio mai suave e proprio promovermos o sucego deste
povo a vista da continua tran gres.'ão da ultima deriztio Re
fria rn-pectiva as alteraçoins de limites pelo qual devia aquela
Capitania conterçe na exLenção de limite que então tinha e
não invadir a legitima e anterior \la se desta: porem Sobe
rano Senhor este COl11andante estranhando não incontrur lIIai
lima imediata rezistencia \len ou ter com seu ingano realizada
a ua conquista pas 'ados alguns dias determinou a intruza
guarda a violencia e vexame elos moradores a qual logo pro
hibio todos os seus recurços tanto ue sahidas como de en
tradas aos que se achavão fora dizendo que foçem passar no
registo de Jn.guari com huma jornada acressida pelo menos

. de se senta leg0:t e que aq uela guarda vinha feixar o cami
nho uaquelle terreno pertencente a j\Iinas impedindo pela
mesma fOl'll1a ao dizimeiro a admini tração dos Reais dizi
1110S naquella povoação que faz huma parte esencial do ramo
!lo mesmu contracto e a entrada da guarda que rua render a
outra. que ainda :'ie conservava não ob tante não ser respei
tada. O excesso deste Alferes Comandante pêlreçe ser fundado
em intereçe particular por quanto no principio de eu co
mando re 'peitou por algun lIlezes a guarda desta Capitania
e as Aria prohibida e agora sem motivo algum da nossa
parte entrou a utaear tudo; por outras I'::tzoins semelhantes
ja o Governo ele ,'ão Paulo a anllos fez ver ao Governo de
Mina que o 'eus Comal\dante sahião ricos de seus desta
camento, e que os de 'ão Paulo sahião poMes. O clamor
de ta violencia chegou aos no os ouvidos e as justas re
prezent::t 'oins dos moradores e Dizimeiros a nos a prezença
requerendo a observancia da llleSllla ordem Regia que tãobem
manda vedar toda e qualquer inovação ao Dlesmo respeito
sem pozitiva ordem Regia, Estes motivos urgentes e que re
dundão só em vexame e prejuízo do povo e por conseguinte
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dos direitos de Vos a Alteza Real nos obrigou a não e pe
rarmo pelas providencias que ainda esperamos da paternal
clemencia de Vossa Alteza Real para com seus leaes Vassal
lo~ afim de evitarmos huma guerra civil que no ameaça e
firmado na mesma Ordem Regia sem ter havido alteração
algu ma da no a parte nos delib'~ramos hir incorporado a
aquelle lugar e por bem do Real 'erviço enl razão de no so
cargo mandemos que o Comandante <la guarda no aprezen
taçe a Ordem Regia que tinha para o estabelecimento da
me ma no nosso clestricto e Oapitania de São Paulo e não
o fazendo se retiraçe para o destricto de Minas a Orelem de
Vossa Alteza Real tudo em ob. ervanria daquella ordem Re
gia o qual não aprezentando ordem alguma se retirou o que
tudo consta do documento junto e por que os no os conhe
cimentos são fracos e por essa razão o no so comportamento
poderá não ser conforme ao agrado de Vos a AJteza Real

I humildes e prostrados aos Soberanos pé ele Vo sa Alteza
Real nos oferecemos para receber o castigo merecido. Deus
guarde e felicite por muitos annos a Real pessoa de Vossa
Alteza para amparo e proteção de seus vassallos. VIIIa Real
<le Pindamonhangaba em camara de trinta e hum de Agosto
de mil oito centos e quatorze. De Vossa Alteza Real os
mais obedientes vassallos.-Juiz, Joaquim Ramos de Oliveira.
- Verea<lor, Joaquim Carllos de Araujo. -Vereador, Permino
Bieu<lo do Amaral.-Vereador, Luiz Marcondes do Amaral.-
Procurador, Franci ':0 Salgado ilva. E nada mais e conti
nha em ditta carta que e acha regi tada a qual bem e fiel
l1lente cupiei do proprio regi to Originario e vai esta sem
couza que <luvida. faça e havendo ao proprio Originario me
reporto em todo e por todo e para constar pas o a prezente
por mandato da Oamara que invoçe determinou a extrahiçe
eru fé do que passo a I rezente que assigno nesta Villa Real
de ns a enhora do BOIT\::>ucesso aos nove dia, do tnez de
Maio do Anno do Nassimento de No so Senhor Jezus Christo
e eu Francisco Xavier Leite E crivão da Clamara que a es
crevi conferi e asignei.-.F1·anú. co Xcu;iel' Le'ite. C.onferida
por mim Escrivão.-Xavie1'.
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N.O 4°-AuTO DE PERGUNTAS QUE FIZERÃO O JUIZ PREZI

DENTE DOMINGOS DE OERQUEIRA OEZAR E OS .OFICIAES
DA OAMARA AO DIANTE NOMEADOS E ASSIGNADOS.

Ânno tlo .r assimento de .r osso Senhor Jezu'> Ohristo
tle mil oito centos e qllinze aos tre dia do mez de Junho
do ditto anno nesta Villa Real (le No sn. SelJhora do 13om
sucesso de Pindamonhangaba em as cazas tla Camara della
onde se achavão }Jrezentes o Juiz Prezidente o Alfere Do
mingos de Oerqueira Cezar om os Vereadores Fabiano da
Silva Ralgado e o Ajudante Antonio Moreira de Souza com
o Procurador do Ooncelho o Oapitão Manuel Joaquim da Sil
va conllnigo Escrivão da Cam ara rio diante nomeado e sendo
ahi mandarão vir a sua prezença ao Alfere Leonel Petlrozo
da :'1ilveira a requerimento tlo Capitão Mór Ignacio l\lu rCOIl
des do Amaral para se lhe fazer perguntas o qual e tando
prezente pelo dito Juiz e Oticiaes da Oamara lhe difil'irão
Juramento dOH Santos Evangelhos elll hum livro delles em
que poz sua mão direita na forma devida e lhe incarregarão
que bem e verdadeiramente dis eçe a verdade do que soube-'
çe e perguntado lhe foçe e recebido por elle o dito J uramen
to as im o prometeu cumprir na forma em que lhe hera in
carregado. E perguntado elle pelo dito Juiz e Oficiae. da
Camara sobre a prizão que lhe :fizerão os Mineiros o modo
com que foi feita e o lugar em que foi feita se hera ou não
districto desta Villa e ultra:jos com que o conduzirão disse
que foi prezo em suas proprias terras onde se achava traba
lhando por hum soldado de nome Oandido e ontro compa
nheiro Francisco Jozê Pereira acompanhados de vinte pedres
tes sendo comandante da prizão o dito soldado Candido o
qual dando lhe a voz ele prezo respondeo o dito Leonel que
não conhecia ali uperior para o prender e logo pelo dito sol
daelo foi dito que havia conhecer se tinha ou não e bottou
lhe as mãos e logo pedia cordas para o amarrar não fazendo
cazo do po t.o de Alferes ao que se opoz o dito Alferes Leo
nel dizendo que por bem hiria e não amarrado tendo-lhe nes
te tempo o dito soldildo andido incostado huma pistola ao
peito prometendo deitar lhe fogo ao que re pondeo elle teste
munha que por bem tudo e nada de amarramento e as::;im
foi conduzido debaixo de prizão mandando depois amal'l'ar lhe
os escravos e camararlas com que e::;tava trabalhando na sua
agricultura e a sim os conduziu athe o regi to de Jaguari com
jornada de dezaseis legoas conservando em tronco de pé aos
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seus camaradas e escravos e tãobem tronco de pescoço, e per
guntarão Ibe mais o dito Juiz Prezidente e Oficiaes da Ca
mara se o caminho por onde elle testemunha entrou para a8
suas terras ,e hera franco para o povo desta Villa e se já a
Gamara desta Villa corregeo t) dito' caminho ou não ao que
respondeo que Rim pois o caminho be dos moradores desta
Villa e jJor duas veze foi corrigido pelas Camaras antecesso
ras em coneição e elle mesmo testemunha tem pas, ado por
elle varias vezes sem impedimento algum só sim agora de
proximo tinhão os ditos Mineiros mandado derrubar em dito
caminho varias páos os qu~is elIe testemunha desviou para
poder chegar em seu citio e este foi o movei da sua prizão
debaixo da qual lhe disse o Comandante o Alferes J ozé Pe
reira de Mascarenha Pessanha que a sua prizão provinha de
ter passado a tranqueira posta por elle, e logo lhe facilitou
a soltura comlJrando delle te temunha hum mulato de nome
J ozé que tãobem estava prezo por preço nlOdico de onze do
blas e meia tendo ingeitado pelo dito dezaseis doblas por
vezes e juntamente lbe franqueou a entrad:::. e sahida para
sua habitação menos pelo caminho trancado: e proguntarão
lhe mais os mesmos Oficiaes da Camara quem he o maior
moveI das prizoins e de te inrredos entre o moradores des
ta Capitania e aq uella (Ie Minas dis e elle te 'temllnba que o
maior nlOvel de toda as dezordeins bera o Capitã,o Manuel
Furquim de Almeida ]Jelo que tratou com elIe te temunha
dizendo qne sobre a c!evizão de Capitania inda que, 'ua Al
teza adiantaçe·a devizão a favor dos moradore de -'ão Pau
lo que não e tavão por ella como tão bem que e apropria
Camara e (iapitão Mór Juiz das :Mediçoins foçem medir as
terras .da Sismaria de Ignacio Caetano donde o dito Capitão
FUl'q uim botou hUlI1a rossa agora de procimo por cuja cauza
fez ahi no caminho <.los moradores hUllla tranqueira que por
elIe testemunha }las ala o prenderão e que havia prender a
tudo qnanto lá foçe. e infiar em butna corrente a mais gro a
que ouveçe e ma bucal' de tronco ao Capitão Mór Icrnario
Marcomle rio Amaral ao ai'gento i\íór Mannel l\1arconrle,
de Oliveira e Amantl e ao Capitão Jozé Marconde do Ama
raI e que tinha grande sede no tres asima nomeados expe
cialmeute ao Capitão J ozé Marcondes que lhe di e o Capitão
Furquim que elle testemunba dice e ao dito Capitilo Jazê
Marconde que foçe cultivar sua terras e aproveitala para o
poder ca:::sar e que se desinganaçe das terra que litigava COllI

Leonel Nunes da Roza que só por morte as tomaria, e que
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mandou dar hum pulo pelos pedrestes a caza do Sargento
Mór Manuel Marcondes e o agarraçelll e conduzissem prezo a
sua prezença com tor10 o risco prometendo dous frascos de
vinho a quem o couduza e se o levarem prezo com a cabe
ça quebrada que dará quatro frascos e mais não disse a este
re peito e novamente lhe perguntarão o mesmo Jillz Prezi
dente e Oficiaes da Camara quantos dias de viagem ga<;tava
elle testemunha e seus vizinhos para virem a esta Villa pelo
caminho que os Mineiros prohibem e quantos gastão pelo
que lhe facultão a enlrada e sahida disse que pelo caminho
que de lá probibem ga taçe escuteiro hUIll dia de viagem e
pelo outro que por neces idade por elle passão gastão esetl
teiros dous dias e nada mais disse e lido o seu juramento
que achou estar COnfOJ'llle ao que havia deposto asignouse
com o Juiz Prezidente e Oficiaes da Camara que para cons
taI' mandarão lavrar este auto por mim Francisco Xavier

. Leite Escrivão da Camara que o escrevi.-Domingos de Se?',
queira C'exar- F'ab?:ano da Silva Salgado-Antonio ]101'eira
ele Sou a - illanoel <Joaqllim da Sitl'a-Leonel p(jdroxo da
Silveira.

d-A CAMARA DA VILLA DE PINDAMUNHANGABA, 1815.,

Rel~ebi o Oflicio de V. Mcês. de 3 de Junho deste
anno. em que me partlCipão os disturbios, que de mão ar
mada faz nes e Destricto hum soldado da Capitania de Mi
nas aeraes de nome Candido de ordem de Joaquim José
Pereira :Mascarenhas Pessanha Comandante do Destacamento
de Jaauari, como aconteceu de Proximo com o Alferes des
sa Vilia Leonel Pedrozo da Silveira, a quem levou prezo e
a todo o. mai que se achavão em sua caza, por ter segui
do por huma estrada que V. Mcês. dizem perten e ao Des
tricto de sa Villa, e Capitania, o que V. Mcês. pertendern
comprovar com o Alltto de pergunta. que fizerão a es e re.;
peito <la me mo Alfere, e me remetterão com outros Do
cumentos que todo vi, e examinei.

Eu não respondi logo a V. M:r.ês., porque tinhase-me
queixaclo uivador Joaquim Pereira da CalJitania de Minas,
que V. :M~ê. com o Capitão mór Ignacio Marcondes do
Amaral tinhão entrado arbitrariamente por aquella Capitania,
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e feito devizas arbitraria cortando a Fazenda do mesmo,
deixando para a parte desta Oapitania as roça do Paiól da
mesma Fazenda. incluindo para o De tricto des a \'illa mais
de secenta Pes oa dHlluella dita Oapitania, e tudo isto por
que o mencionado Oapitão mór se queria apoderar das Ter
ra delle Supplicante a titulo cie huma •'esmaria que tinha'
e eu para melhor conhe il1lento deste negoclO bavIa III<:lIldado
chamar o Oapitão mór.

A' vi ta pois do que elle me reprezentou, e do. Docu
mentos, que Y. nlcê. me remetterão com o seu Officio, e
que existem na Secretaria deste Governo, ell vou Officiar ao
Exmo. Governador e Capitão General de :Mina (Terae a e te
respeito' e Ordeno a V. il'Icês. muito pozetiv~l1l1ente debaixo
de toda a re ponsabilidade á S. A. R. e a mim que não al
terem hum palmo os Lemite. interinos. nem O' Registos. que
essa Oamara e o Oapitão mór de sa Villa convencionárão
com o Juiz de Fóra da Villa da Oampanha José Joaquilll
'ameiro de Miranda e Oosta a 25 de • etembro de 1811.

quando em Autto de Vestoria veio de l\linas in peccionar
por onde e podia fazer a Estrada. e estabellecer o Regi to.
que tinha requerido a S. A. R. Manoel Ribeiro Pinheiro, e
de que se fez hum Autto assignado pelo dito lIini tro e pela
Oamara, e Oapitão mór de sa Villa, e isto atM , . A. R. de
cidir afinal a questão de Lemites destas dua~ Oapitanias.

Porém e con tra o que eu espero da parte da Oapitania
de Minas se tenha feito 0\1 haja ue fazer alguma entrada so
bre esta Oapitania: essa Oamara executando á risca o que
dispoem o mesmo Angusto Senhor no AVlZO Regia de 22 de
Agosto de 1814, e lemitará . ómente a irem em Oorpo rle
Oamara ao lugar da questão, e a protestarem a Gamara da
Villa da Prineeza contra as uzurpac:oen' que entenderem lhe
são feitas. remettendo-me logo hum traslado authentico dos
ditos Prote~tos, . em embaras arem por outro algum lllodo
que da parte de :Mina e derrubem a tranqueira. que ser
vem de Deviza, ou e mudem o Regi tos.

Outrosim lhes Ordeno não con-intâll que o ({ito Oapitão
mór. nem outra algnma pe, soa de a Villa por titull) algum
dê cauza a se su citarem questoens, nem obre Lelllite , nem
obre pos es de terras daquelle que se dizem pertencente, a
Capitania de Mina, e que mostrarem ter pago o Dizimo', e
mais tribu tos a mencionada Oapitania, bem que eu estou
erto do ho.nrado caracter elo dito Capitão mór de""a Villa,
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que ha de se conciliar com aquelles Moradorés de Minas, que
elle supoem estarem (lentro de terras 3uas. Não cesso de
recomendar a V. Mcês. que eu confio do zelia que os deve
animar para o bem do Real Serviço, e socego dos Povos,
que hão de cumprir muito exactamente quanto lhes tenho
Ordenado, para que eu só tenha occazião de os louvar, e não
de os reprehender. Déos Guarde a V. Mcês. S..Paulo, 1 de
Julho de 1815.-Conde de Palma.

e-DA CAMARA DE BRAGANÇA, 1815.

nlmo. e Exmo. SII,r.-Tendo nós em vista a hordem
que por ofilcio de V. Ex. lI1e f0iclirigida, em observancia do
avizo de S. A. R. O Principe Regente N. Senhor que Deos
guarde para, que vigilasemos sobre a conservassam, dos limi
tes da Arias desta Capitania. com a de Minas Geraes (ao
que deo ocazião o requerimento do Ajudante das ordenanssias
Theodoro Rodrigues Tavares pel1a reprezentassal1l, que fes a
V. Ex. dQS caminhos, que daquella Capitania abria hum Re
ginaldo lVIaciel rompendo a. Àrias a ahir neste termo em
terras do dito Ajudante) semlonos igualmente determinado
por V. Ex. que por officio ele participassam do mesmo ob
jecto o fizeçemo scientes a Camara da villa da campanha da
J'rillceza Mina Gerais, o que logo cumprimos como tambem,
o mandarmos trancar, os ditos canJÍnhos; Oferesesse agora,
que hUIl1 Capitam Abrange. e hum Capitam Rodrigo mora
dare do dito termo de l\Iina Gemes comvocando os solda
dos ua guarda, ou Patrulha de hum c.aminho que se acha
frequentado para a vil1a de Mugi JYDri 111 , não só os tornaram
a destrancar o ditos caminhos trancado, como destrosaram o
selero de hum morador de te termo, e o levaram para dentro
debaxo de prizam que por fingida, logo em caminho, o de
xaram voltar, ficando porém os ditos caminho abertos e fran
cos, COIll o preteisto de que sam terras suas. E suposto ja
dirigimo hordem para serem tomadas a trancar; na confor
midarle da hordem, que por V. Ex. nos foi dengida damo
parte a ,. Ex. do acomtecido, para determinar o que for ser
vido. Deos Guarde a V. Ex. Villa Nova Bragansa em Ca-
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mera de 2 de Setembro de 1815.-Manoel Jorge Lima.
Joaquim Pais de Almeida. -Joaquim Joxe de Oli7 eim.-JfJa
q1tim de Souxa de Momes Sa?·dinhn.-Joxe P?'eto Cardoxo.

{-Ao CAPITÃO MOR DE MOGI-MIRI:M:, 1815.

Recebi o oflicio que V. Mcê. me dirigia em data de 10
do mez proximo passado, no qual expoem o pouco cuidado
que tem o Oomandante da Franca Hipolito Antonio Pinheiro
em prender os malfeitores, e remette-los ás Justiças, estando
como está aquella Freguezia 40 leguas distante dessa Villa,
e outro sim me participa que se achão clentro do Destricto
da mesma Freguezia da Franca sinco fogos, que sendo soc·
corridos de Sacramentos pela mencionada Freguezia, se inti
tulão Freguezes de Jacuhy por cuja cauza os desta Vila se
querem apossar de humas poucas de leguas de Terreno desta
Oayitania.

Quanto a primeira parte do seu Officio respondo que,
por ora dispenso do Comando da Freguezia da Franca ao
Capitão Hipolito Antonio Pinheiro vistas as suas molestias, e
idade, até que eu delibere se ha de ter baixa do Posto, ou
ser reformado, e entregará V. Mcê. o comando ao Alferes
Heitor Ferreira de BarceJlos, a quem de minha parte reco
mendará tenha todo o cuidado em prender aos Facinorozos,
e remette-los ás Justiças dessa Villa.

Pelo que respeita a questão com Jacuhy me admira
que sendo esses fogos soccorridos de Sacramentos pela Fre
guezia da Franca se digào Freguezes de Jacuhy, porém em
tal cazo para obviar contestaçoens com a Oapitania de Minas,
deve a Camara dessa Villa de Mogi merim ofliciar á de J a
cuhy expondo -lhe que aquelles fogos estão dentro do Terri
torio desta Oapitania, e sào soccorridos de 'aCl-amentos pela
Freguezia da Franca, devendo por isso pertencer a esta
mesma Capitania, quanto mais, que no Alvará de 19 de Ju
lho de 1814 que creou a dita "\ illa de Jacuhy se lhe pres
creveo por Termo sómente o Territorio actual da Freguezia
de Jacuhy e o Territorio da Freguezia de Cabo Verde (N. B.)
pelos seus actuaes Limites.
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Este Protesto porém ueve ser feito debaixo de toda a
polidez, e civilidade, remettendo-me essa Oamara por copia
assim o Officio que elirigir á de Jacuhy, como a respo. ta que
se lhe lier. He isto o que se deve praticar entre Vassalos
do mesmo Soberano: he isto o que o Mesmo Senhor Deter
mina em suas Reaes Ordens.-Deos Guarde a V. Mcê.-São
Paulo 7 ele Outubro de 1815.-Conde de Palma.

g-A' OAMARA DE BRAGAJ.~ÇA, 1815.

Tenho prezente o Offieio que V. Mcês. me derigirão em
2 do mez passado, no qual confuzamente me participão que
escreverão á Oamara da Villa da Oampanha da Oapitania ele
Mina.' geraes, sobre as entradas feitas por moradores daquella
Oapitania no Destricto desta como eu lhe tinha determinado
na minha Ordem de 2 de Março deste anno, e que não obs
tante isso entrarão ele novo os Oapitaens Ahranches, e Ro
drigo de tal com soldados, destrancarão os caminho, e leva
rão fingidamente prezo hum morador desta Oapitania. que
depois soltarão.

Oumpre que V. Mcês' J se receberão resposta ela Oama
ra da Oampanha áquelle eu Officio, me remettão por copia,
e se não, disto mesmo me dem parte, e novamente escrevão
á mesma Camara participando-lhe todo o acontecimento, e me
enviarâ() a resposta, que ella der abstendo-se V. Mcês. no
emtanto de todas as vias de facto, corno lhes tenho recomen
dado; por ser as im conveniente ao socego dos Povo e con
forll1f\ com as Reaes Ordens do Principe Regente Nosso Se
nhor.-Deos Guarde a V. Mcês.-S. Paulo 7 ele Outubro de
1815.-Conde de Palma.

h-Ao OAPITÃO MÓR DE MOGI MIRIM, 1816.

Recebi o Officio que V. Mcê. me dirigio em data de
20 do mez passado, no qual me participa haver toda cJ. cer-
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tez&, de que pessoas de Jacuhy, da Capitania de Minas ge
raes estão dispostas a entrarem pelas terras desta Capitania,
e se aposi'iearem dellas tá o Ribeirão das Oanôas seis legoas
para dentro dos mal cos divizorios, com o dissimulado pre
texto de acautellar o extravio dos Reaes Direitos, e que para
V. Mcê. obstar a esta entrada lhe era necessario reforçar a
guarda do Aterrado com dez soldados de Tropa de Linha, ou
de Milícias.

Venho a colJigir, que o auxilio que V. Mcê. me de
preca no dito eu Oflicio. he sem duvida com vistas de op
por-se com força armada á projectada incursão elos Mineiros
no Destricto dessa Villa; e clevenuo eu acauteUar hum tal
procedimento que he totalmente opposto ás Ordens ele S. A. R.
a este respeito que só dezeja manter a boa armonia entre
seus Vassallos. Determino a V. Mcê. passe quanto antes a
dar aS mai efficazes providencias a fim ue evitar qualquer
dezordem, ou oppozição que se pertenda fazer com mão ar
mada da parte dos moradores desta Capitania, ne se Des
tricto quando se verifique a mencionada tentativa dos Minei
ros; competindo unicamente, ne te cazo, á Camara dessa
Villa, o ir ao lugar, que estiver ol:cupado pelos referidos Mi
neiros, e que pertencer a esta Capitania. formar hum Auto
de prote to pelo terreno, que julgar se lhe uzurpou, cujo
Auto me remetterão, acompanhado de huma mui circunstan
ciada participação de todo o facto; executanuo-se assim mui
pontualmente as mais terminantes Ordens do Principe Re
gente osso Senhor sobre e te olJjecto cotnlllunicadas a e te
Governo pela Secretaria u'E"tado cOlllpetenre.-Deos Guarde
a V. Mcê.-S. Paulo 4 ele Janeiro le 1816.-Concle de Palma.

i-DA CAMARA DE MOGYMIRIM, 1816.

lllmo. e Exmo. Sn?·. Conde de Palma.- o dia vinte do
mes de Janeiro do prezente anno Recebemos do Capitam Hi
palito Antonio Pinheiro as dua cartas emduzas a V. Ex. a

sobre o expendido nas me IDas carta e no mesmo dia pe110
Capitam MoI' desta Villa nos foi mandado aprezentar duas
cartas de V. Ex.a ao me mo Capitam MoI'. A primeira de 7
de Outubro de 1815 e a segunda de -± de Janeiro do pre-
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zente anno que ambas constelo sobre as providencias que se
deve dar sobre a opozição ou avanço de Terreno dos mora
dores da Villa de Jacuhy; porém como já está cometido o
Excesso pellas Justiças da dita Villa de Jacuhy, nos Paresse
acertado dar esta Parte a V. Ex." para determinar o que for
servido na ponderação que . A. R. só quer a I az e tran
quiüdade de seus vasalos' e por isso só c1eve prevaleçer o
determinado por V. Ex." e não Excesso; He tambem certo
que os Marcos que se ac.havão no Aterrado farão postos pello
Tenente Ignacio Alves de Tolledo of:ficial de linha e determi
nado pello Exmo. Senhor Antonio J ozé da Franca e Horta
de cuja deligencia o mesmo Tenente fez funnulario, ou re
zumo que se não axa nesta Villa e talvez na ecretaria do
Governo de V. Ex." a quem Deos guarde. Villa de l\1ogYllli
rim em camera de 4 de Fevereiro de 1816. De V. Ex.a os
mais atentos suditos.-R'ubm·to Vieim. da Silva.-Joào 1J1a
nuel dr- Queú·ox.-Joxe Peel1'o ela Silva.-Joaq1tim Fe?"1'ei1·(t
elo Prado.-.Antonio Gonçalves de Oliveira.

IUmos, Snrs. elo Nobre Senado da Villa ele j1.ogimú·i1n.
-Nesta oCGazião se me faz percizo pôr nas respeitaveis pre
zenças ele V. Mc!· que no dia 12 do corrente veyo da villa
de Jacuby mandado pela Camara da mesma um Alcaide e
seu Escrivão auxiliado por hnm official pago e muitos apes
sados e botarão o Quartel do atterrado abaixo e arranca
rão o marco da devizão desta Capitania fincando outro no
Ribeirão das Canoaz e desfalcando por este modo o ~erl\lo

dessa vilJa entrando cinco legoas para dentro desta Capitania,
e fazendo official de Almotac.e e Meirinho e juntamente Alfe
res commanclante e como vejo que clevo dar parte a V. Mc.e

e por er esta ação feita p'3la justiça daq uella VíÍla afim de
abuzarem das orclenz de te termo, e porque e!-'tão os de J a
cuhy mofando de Quartel, e dizendo que eu o não devera
pôr o dito Quartel, o que fiz com ordem do meu Suprior,
Espero que V. Mc.e

• dem toda a providencia necessariaz afim
de que eu não fique desfeitiado por este modo. He o que
tenho de dizer a V. Mc.e• a quem Deos guarde. Franca 19
de Janeiro de 11 16. De V. Mc.C8 Attento e venerador.·-Bi
polito Antonio PinheiTo.
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f-A' OAMARA DE MOGYlIfERIM, 1816.

Tenho prezente o Officio que V. Mcês. me derigirão em
data de 4 do corrente no qual me participão que no dia l~

de Janeiro vierão da Villa de Jacuhy mandado~ pela Oamara
da mesma hum Alcaide com seu Escrivão, auxiliarlos por hum
Official paao, e muitas outl'a pessoa, deitarão abaixo o Quar
tel do Atterrado, e arrancando o Marco. da Divizão destas
Oapitanias vierão po-Io no Ribeirão das Oanoas sinco legoas
para dentro desta, segundo a parte que deu a V. Mcês. o
Com mandante da Freguezia da Franca Hipolito Antonio Pi
nheiro.

Se o Oapitão mór dessa Villa tivesse logo communieado
a V. Mcês. o que lhe determinei nos meus Oflicios de 7 de
Outubro do anno proximo paosaclo, e 4 de Janeiro deste
anno, em resposta aos que elle me escreveo participando-me
a pertenção dos de Jacuhy, talvez com tempo se fizessem os
Protestos, que eu mandei faz Ar, em observancia das Reaes
Ordens do Principe Regente Nosso Senhor, e aquella Oamara
não se despenhasse naquelle absurdo mas em fim o mal está
feito por ella porém elle não nos authoriza a infringirmos
pela nossa parte as Ordens de S. A. R., que só respirão a
paz, e socego, que o Mesmo Senhor tanto quer e manda
promover entrn os seus Vassallos.

Executando pois as ditas Reaes Ordens Ordeno a V.
Mcês. passem pessoalmente á Freguezia da Franca, e vão ao
Ribeirão das Oanoas, onele se diz e tal' posto o novo Marco,
formem disso um Termo, que 1110 remetterão, e dirijão hum
Protesto á Camara de Jacuhy, no qual lhe exponhão, que
sendo prohibido' por muitas Ordens Reaia existentes nesta
Oapitania, e na de Minas geraes alterarem -se os Lemite sem
ordem Regia até que este se pre crevão. e fixem. devendo
evitar-se qualquer questão a semelhante re peito, limitando-se
tão sÓlllente as Oamaras a protestarem contra as uzurpaçoens
que entenderem lhe são feitas; não devia aquella Camara pas
sar ás via de facto; e mudar o marco divizorio. e as im que
ou abrão mão deste expolio, ou participem officiallllente a V.
Mc.ês. a Ordem que tiverão para deste IDodo obrarem, o qual
Protesto, e a resposta, que a elIe der a Oamara de J acuhy
V. Mcês. me remetterão tambem depois de ficarem registrados
nos Livros dessa Oamara: porém V. Mcê . não farão a menor
alteração no marco posto no Ribeirão das Oanoas, sem ex:-
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pressa Ordem deste Governo, e isto mesmo insinuarão de or
dem minha ao Ofticial encarregado do Oomando da Freguezia
da Franca.

Sendo este hum negocio de muito melindre por ser de
pessimas consequencias entre Povos do mesmo Estado, o em
pregar meios de força que tanto . A. R. desapprova, eu não
cesso de recommendar a V. Mcês. appliquem toda a po sivel
vigilancia, e dem as mais efficazes providencias para que se
não perturbe a bo·t armonia, que deve haver entre os habi
tantes de huma e outrLl Oapitania todos Vassallos de hum
Mesmo Soberano; muito mais quando eu não esppro, que se
l1leJhante's invazões sejão feitas com approvação, e muito me
nos de ordem do Exmo. LTovernador e Oapitão General de
Minas geraes, o qual pozitivamente me tem affirmado, que as
suas Ordens a este respeito são todas dirigidas a moderação,
que deve haver elltre Vassallos Portuguezes: lTlas eu vou es
crever a S. Ex. a este respeito. Deos Guarde a V. Mcês.
S. Paulo 24 de Fevereiro de 1816.-Conde de Palma.

k-DA OAMARA DE lVIoG"YMIRIM 1816.

lllmo. e Exmo. Senho?' Conde de Palma.-Euc!uzo a
esta Remetemos a V. Ex." por eertidão a copia da carta que esta
Oamera, e creveo a Oamera da Villa deJacuhy, ela qual the o fazer
desta não tivemos resposta; tambem remetemos o Auto, que se la
vrou na Freguezia de ossa Senhora da Franca que tudo
fica registado no Livro competente, o que asim Pl;aticou esta
Oamera em vertude do officio de V. Ex.a de vinte e quatro
de Fevereiro em reposta ao desta Oamera de quatro de Fe
vereiro do prezente anno cujo officio de V. Ex." não foi Po
civel a esta Oamera dar lhe cumprimento com brividade re
gular. por caUZ3 rla Infermidade do Escrivão da mesma Oa
mera. Deos Guarde a V. Ex." ViUa de Mogimirim em Oa
mera de 2 ele Agost.o de 1816.-De V. Ex." os mais attentos
suditos-João Baptista Vieira-João Ma:noel Queiroz-Joze
PedTo da Silva-Antonio Soa?-es de Siqueim-Antonio Gon
çalves de Oli1:ei1'a.
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Auto de exame e vestoTia

Anno do _ ascimento de No so Senhor Jezus Christo de
milloitocentos e dizaceis aos cinco dia do mez de Julho do
dito anno nesta Fazenda do Ribeirão do Chapeo Termo da
Villa de Sam Joze ele Mogi rnirinl Comarca da Villa de Ytu
em o lugar denominado o Aterrarlo honrle por ordem elo
I1lustricill10 e Excelentiscimo Senhor Conde ela Palma Dom
Franciseo de Acis Mascarenha, Governador e apitam Gene
ral desta Capitallia foi vindo o Juis Prezidente o Capitam
João Bati. ta Ferreira e os vereadores João Manoel de Quei
ra , Jo. é Pedro da Silva, Antonio nare de Siqueira, e o
Actual Procurador Antonio Gonçalves de Oliveira, comigo
Escrivão de seu cargo ao diante nOllleado para Efeito de
Examinarem e tomarem conhecimento do atentado cometido
pella Camera da Villa de Jacuhy em mandarem por seus ofti.
ciais derubar o Quartel que se achava neste dito lügar do
Aterrado, e arancarão o Marco que se achava di. tante do
quartel ao mesmo rumo dua leguas mais ou menos vertente
alI rio grande cujo Marco foi fincado pello Tenente Ignacio
Alves de Toledo official de linha por .ordem do I1ustricimo e
Excelentiscimo Senhor Antonio J oze da Franca e Horta Go
vernador e Capitam Gelleral que foi desta Capitania para di
vizar a mesma com a de Minas Gerais que para cujo Exame

.e cedeza mandarão o dito Juis Prezidente e officiais da Ca-
mera chamar ao Capitam Comandante Hipolito Antonio Pi
nheiro, e ao Capitam Joze Gonçalves de :il'Iello para e tes de
clararem se com efeito se achava no mencionado lugar o dito
Quartel, e Marco, pelos quais foi dito que na rialdade neE'te
lugar do Alerrado hera a deviza desta Capitania com a de
minas Gerais e que o Quartel e J\Iarco fora demolido e de
rubado por Ordem da Camera da Villa de Jacuhy vindo para
o dito effeito hum Meirinho e hum Espreçado Pago da
dita Villa de J acuhy, e mais pessoas que Excoltarão e aran
carão o Marco da Divisão e emtupirão os lugares do Marco
e testemunhas com Pedras e o levarão distante do lugar para
a Parte do Rio grande distancia de trinta e cinco braças, e
cobrirão com .Pedras, e dahy passarão a entranhar pellos li
mites desta Captiania e avançando o terreno de cinco leguas
mais ou menos chegando ao lugar do RIbeirão das canoas e
fincarão hum Marco de Pedra com tres testemunhas ao pé
do dito Marco com a Marca R. di!';tante do ribeirão das ca
noas cin('o braças mesmo na estrada dos moradores que vay
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para a Freguezia da Franca no qual derão por divizado esta
Oapitania com a de Minas Gerais honde com efi'eito vio o
dito Juis Prezidente e officiais da Camera o Marco fincado
de que de tudo para constar mandarão lavrar este Auto em
que asignarão com as duas testemunhas nomeadas e Eu Tho
maz Carlos de Souza Es(:rivão da Camera que o escrevy.
João Baptista Ferreira-João Manoel de Queiroz-Joze Pe
dro da Silva-Antonio Soares de Siqlleira-Antonio Gonçal
ves ue Oliveira-Hipolito Antonio Pinheiro-Joze Gonçalves
de Mello.

Registada no Livro de Registo desta Camera a f. 9 v.
eu o Escrivão da C'ame)'a-Souxa.

Thomaz Carlos de Souza Escrivão da Camera nesta
villa e seu termo, &-Certifico que revendo o Livro do Re
gisto que serve na Camar~ desta Villa nelle a f. 8 se acha
registado o Officio com que a mesma Camara officiou á Ca
mara da Villa de J acuhy que seu theor hé o seguinte: Se
nhores Juiz Presidente e Officiaes da Camara da Villa de
Jacuhy.-Tendo vossas merces em vista o Real Decreto, para
a Fundação da sua VilIa que lhe::; servia de Governo, os li
mites em que se achavão, e sendo por Sua JUagestade Fide
li sima muito recomendado aos Excelentissimos Senhores Go
vernadores e Capitaens Generaes, a Paz e União de seus
Vassallos e sOQre que toens de Lemites não haver alteração
sem especial Ordem Regia; com tudo mesmo assim passarão
Vossas merces ao excesso de mandarem dllmolir pelos seus
Officiaes, o Quartel e Marco que se achava no Aterrado Le
mites desta Capitania com essa de Minas Geraes; adiantando
e firmando o dito Marco digo outro Marco no Ribeirão das
Canôas, cinco legoas ao interior desta Capitania; pelo que ro
gamos a Vossas merces em attenção ás Reaes Ordens qne
tanto aspira a Concervação de seus Vassalos em boa e são
tranquilidade ajão de abrir mão desse espolio e attentado;
mandando retroceder o dito Marco e firma-lo no lugar onde
estava em o Aterrado bem como o Quartel na forma em
que se achava, ou nos participem por Officio a Ordem Supe
rior que tiverão para assim obrarem e quando Vossas mer
ces se esqueção de condescenderem r.om esta nossa Rogativa
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por concervarem em si a ambição de maior terreno} sem ad
vertirem que somos Vassallos de hum I só Monarca a quem
compete decipur os Laços dos nos os dezatinos; desde já Pro
testamos pela antiga posse do contravertido Terreno, parte
do Patrimollio Regia que Sua 1I1agestade Fidelissima tem am
pliado seus Vassallos, dando a quem de direito pertencer
Deos Guarde a Vossas merces Villa de Mogimirim vinte e
seis de Junho de mil e auto centos a dezaseis.-De vos<ias
merces Os mais Attentos Oollega -João Baptista Ferreira-
João Manoel de Queiroz-Jaze Pedro da Silva-Anlónio Soa
res de Biqueira-Antonio Gonçalves de Oliveira. E nada mais
se continha nem declarava em o dito Officio que aqui bem e
fielmente o fiz escrever em cujo Livro me reporto em . fé do
que fiz passar a prezente por me ser mandado pelo Juiz
Prezidente e Officiaes da Oamera, que asigno nesta Villa de
Mogimirim aos seis dias do Mez de Agosto do Anno do Nas
cimento de Nosso Senhor Jezus Ohristo de mil auto centos e
deza eis e Eu Thomaz Oarlos de Souza Escrivão da Oamera
que a sobescrevi e asignei.-Thomax Ca?'los de Souza.

l-Ao OAPITÃO MÓR DA VILLA DE MOGY-MERIM, 1816.

Recebi o Officio de V. Mcê. de 29 do proximo mez pas
sado, o qual acompanhou {) que lhe dirigia o Oapitão Antonio
Oorrêa de Abranches Bizarro Oomandante do Arraial do
Ouro fino da Oapitania de Minas geraes [3} n.] e nelle diz
o dito Comandante estar authorizado por ordens superiores
(que eu suponho serão do Exmo. Governador e Oapitão Ge
neral daquella Oapitania) para revistar todas as Areas da
mesma Oapitania, que confrontão com e ta, prendendo qual
quer que se ache arranchado nellas ou tiverem feito caminhos.
furmando de tudo Autos judiciaes, e deprecando a V. Mcê.
assista a esta deligencia por .si, ou por algum seu Delegado.

Bem que eu não tenha algnma participação do Exmo.
Oapitão General da sobredita Oapitania a semelhante respeito
com tudo para que não se pratique por parte de Minas al
gum facto em prejuizo dos Direitos desta; Ordeno que V.
Mcê., com a Oamara desta Villa concorrão com o mencionado
Oapitão Oomandante, a quem pedirão lhe faça saber por es
cripta de quem he a Ordem que elle vem executar, e sendo
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Regia ou do seu Exmo. General V. Mcê. e a Oamara se
prestarão a qualquer deligencia que for necessaria mostrando
a ultima pos e sobre lemites destas duas Oapitanias por essa
parte vereficados no Auto incluzo feito no Governo do Exmo.
Oonde de Sarzedas Bernardo José de Lorena pelo Ouvidor
que então era da Oomarca de S. Paulo Miguel Marcellino
Vellozo e Gama, o qual pl'ezumo estará regi tado nos Livro
da Camara dessa Villa. e quando não esteja erá ahi regis
taria, e depois remettido a . ecretaria deste Governo.

Se contia os lemite declarados no dito Auto V. Mcê.
e a Oamara acharem que por parte da Capitania de Minas se
tem feito al rru11la entr::tda na terras de ta. protestarão imme
diatamente por essa intruzão, porém nada mais farão, con
tando eu que o Exmo. General da dita Capitania fará logo
restituir tudo ao antigo estado. Assim tambem se algum in
deviduo desta Capitania contra as luinhas expreçus Ordens
tiver ultrapassado aquelles lemites para a parte de Minas se
lhe ordenará, que ou abra mão da illegal posse em que esti
ver, ou dê obdiencia ao Governo daquella Capitania, e quando
nada disto cumpra (o que eu não espero) V. Mcê. os remet
terá prezas á minha prezença com parte circunstanciada de
seu crime para eu proceder na conformidade das Reaes
Ordens.

Não cesso de recomendar muito a V. Mcê., e aos Ofli
çiaes da Camara dessa Villa toda a moderação neste negocio,
c que não percão jámais de vista, q.' todas as terras deste
Reino são de hum mesmo Soberano, do qual todos nós assim
0& moraclores da Capitania de Minas como os desta temos a
ventura de ser fiêis Vassallos.-Deos Guarde a V. Mcê. São
Paulo 12 de Ago to de 1816.-6onde de Palma.

m-A OAMARA. DE MOGY,-MERIM, 1816.

Remetto a V. Mcês. por copia a Ordem que ne ta occa
Zlao derijo ao Capitão mór desEla 'illa José elos Santos Oruz
sobre os Lel1lites desta Oapitania no Destricto dessa Viii a
com a de Minas geraes V. :i\Icês. executarão pela parte que
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lhes toca quanto nella determino ao dito respeito. Deos
Guarde a V. Mcês. S. Paulo 12 de Agosto de 1816.-Conde
ele Palma.

n-Do COMMANDANTE DE OURO FINO, 1816.

nZmo. e Exmo. Sn1".-Dou parte a V. Ex. que çendo
eu emcarregado do Comando do Oiro ffino, tão bem fui em
earregado pelo Dr. Dezembargador e Juiz de Fora Procura
dor da Serenissima Prinçeza Nossa Senhora, de acautelar o.
seus Reais Intereçes defendendo os Lemites desta Capitania
nas Arias comfrontantes ao Termo da Villa da Campanha por
este pertencer a mesma Senhora.

Mandou-me o Dr. Dezembargador e Juiz de Fora que
eu fosse a parage xamada O Rancho grande, e vIsse e avre
goasse o estado em que se achava huma Picada 'ou Estracla
que tinha varado dessa para esta Capitania, e que do estado
em que a achaçe fizesse fazer hum Enzame pelos Ventenas
desta Freguezia, e aucto de Corpo de Delito feito as mesmas
Arias, e que fizesse asignar aos ventenas juntamente commigo,
e lhe remetesse, e juntamentes que prendesse a qualquer que
achaçe morando dentro d'as ditas Arias;

Preçizando eu dar Exzecuça m a esta Ordem Superior
fuy a dita Parage, e I'ogo em distancçia de çinco Legoas
mais ou menos desta Freguezia achey huma pequena Tran
queira tres Legoas pouco mais ou menos no sentro desta
Oapitania, feita a dita Tranqueira por huns moradores dessa
Capitania, e como me era perçizo avregoar o Estado das
Arias segundo a ordem que tenho não pude paçar sem abrir
nova mente o Caminho e paçando!:oe a fazer o dito Exzame
achey huma Estrada franca que varava todas as Arias tanto
dessa eomo desta Oapitania, e .tão seguida que querendo eu
tapar o não pude fazer por o Estádo em que se achava;
Dei parte çle ter feito a dita deligencia e do modo em que
a fiz em the o pl'ezente não tive solução. e como me constou
que os moradores dessa Oapitania tornarão a vir dentro desta
tornar a tapar o Oaminho afim de se autolizarem de tres
Legoas pouco' mais ou menos que pertençem a esta Capitania
me rezolvi para Exzecução das Ordens tornar a fazer segun-
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da Vestoria, e prender quaesquer que achaçe l:'egundo a or
dem que tenho.

E neste tempo me constou que a Camera da Villa da
nova Bragança por Onlem de V. Ex. hê que vierão fazer a
dita tranqueira, e por essa razão hê que determiney não dar
mais hum paço nesta Cauza sem Authoriclade ele V. Ex.

E como nestas cauzas pertencentes ao Real serviço não
devem os suditos acobardar-se fazer reprezentaçoins aos su
periores, essa hê a razão quc- me anima fazer este Offi,;io a
V. Ex. afim de acautelar os Reais intereçes:

Espero merecer a honra que V. Ex. me determine al
gumas ordens ou aos moradores dessa Capitania para que
nüo perturbem ao Publico.

Deos Goarde a V. Ex. por muitos annos. De V. Ex.
menor sudito.-Antonio COT?'êa de Abmnches Bt'ntm.

Oiro flino 15 de Agosto de 1816.

o-AQ CApi\l MOR DE BRAGANÇA (DO SECRETARIO), 1816.

Sendo presente ao Ex.mo Sr. Conde da Palma nosso
Governador e Capm General o Despacho do Ex.mo Sr. Bispo
Diocesciano posto no Requerimento da Copia inclusa do RevO

pro J oaq ui 10 Manoel Fi uza Vigario Collado da Fregn de S.
Francisco de Padua do Ouro Fino, Capitania de Minas Ge-'
rae, , mas de te Bispado. no qual S. Exma Revma, concede
que o Rio do Peixe sirva de diviza interina entre as Fregue
zias de Ouro Fino e Bragança, . Ex.a o Ex.mo Sr. Conde
General hê servido mandar declarar a V. Mce. que não deve
por ob taculo algum aquella medida intt'rina do Exmo Sr.
Bispo, que pelo eu Despacho so attende ao bem espiritual
dos seu Dioce cianos, sem que dahi deva rezultar algum em
baraço ao negocias temporaes dessa Oapitania que devem
continuar da me ma forma que atê aqui. O que participo a
V. Mce. de ordem do me mo Snr. D" ge a V:YIce. 'ecretaria
do Governo de S. Paulo, 28 de Agosto (le 1816. O Secret.o

do Governo Manuel da Cu,nha Hxeredo Coutinho s.a Chi
chOTro.
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p-Do VIGARIO DE OURO FINO, 1816.

fllmo. e Exmo. Sr.-Dou parte a V. Ex. que depois
de ter mandado intregar a respeitavel Ordem de V. Ex. ao
Capitão tvlor da Villa ele Bragança fui ao Rio do Peixe para
o fim de I tomar o rol, confesar e batizar aos moradores ela
quem do dito Rio, como com efi'eito fis a muito gosto da
quelles moradores, fazendo-lhes ver que esta obediencia era
só quanto o que pertencia ao Eclesiastico, a emitação ela
Campanha de Toledo, que sendo os moradores do Comando
desta Freguezia Iam obediencia ao Vigario de Bragança, por
mais perto, e comodo aos ditos moradores; porém, Exmo.
Senhor, agora me avizão os moradores do dito Rio do Peixe
que o Capitão Mor os manJara notificar por hum orgulhozo
Sargento, que ha naquelle bairro Ide nome Joze Barboza,
para me não darem obediencia, sim ao Vigario de Bragança,
pena de serem asperamente castigados, sem se lembrar este
impertinente Capitão Mor da sempre respeitavel Ordem ele
V. Ex. que lhe orelenava nâo im barasase a estes moradores
para que dessem obediencia a minha Freguezia. conservando
o mais no estado antigo: portanto rogo a V. Ex. se digne
ordenar segunda ves a este obstinado Capitão Mor q'. se deixe
de ambiciozamente querer governar no foro _ Eclesiastico, e
que me deixe desputar os meus direitos com o Vigario de
Bragança.

O preteisto a que se apega o Capitão ~1:or de Bragança
he que estes moradores não podem nem devem dar obedien
cia a minha Freguezia por não romperem as Areas prohibi
bidas, o que he hum frivulo preteisto; porque as matas que
servião de ataque, e fexo desta Capitania com a de S. Paulo,
estão toLla~ varadas, e povoadas pelos moradores de Bragança,
que estão unidos com os moradores desta Freguezia, que são
os Povos de que trato: Eu fui a dita paragem, e vi muitas
estradas por onde podem passar carros; os moradores desta,
e daquell,+, hU111 quarto, e meia legoa distantes huns dos ou
tros, como 11e passivei Exmo. Sr. que se vede a comonicação
d~stes moradores 'I e'mfim, conservar no antigo estado, como
dis o Capitão MoI', ja he imposível, porque ja não eisistem
estas matas em ser.

Eu fico rogando a Deos pela vida, e saude de V. Ex.
e o mesmo Senhor Guarde a V. Ex. por dilatados annos em
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sua santa graça. Ouro fiuo 5 de ovembro de 1816. De V.
Ex. Subdito muito obediente-Joaquim .,.lIanoel .F'iuÃa-Illmo.
e Exmo. Sr. Oonde de Palma.

q-A CAMARA DE MOGI MERIM, 1817.

Recebi o Oflicio de V. Mcês. de 17 do mez p. p. em o
qual respondendo ao que eu lhes derigi a 12 de Agosto do
anno findo me participão o rezultado da sua deligencia so
bre os confins desta Oapitania, com a de Minas geraes pela
uenominalla Serra negra: no Oflicio que então deregi ao Oa
pitão mór dessa VilIa, e remetti IJor copia a V. lVIcês. fazendo
parte do que lhes escrevi, eu determinei expressamente que
se contra os lemites, que existião ao tempo do Governo de
meu Pre lecessol' o Exmo. Conde de Sarzedas, V. Mcês. achas
sem, que por parte da Uapitania de Minas se tinha feito al
guma entrada nas terra desta, protestassem por essa intru
zão, e sem nada mais fazerem me de em parte: V. Mcês.
porém excede"ndo o que lhes determinei mandarão fincar hum
marco nos antigos [emites sem esperarem pelas minhas Or
dens.

Não approvo po,is o procedimento de V. Mcês. antes o
e tranho mui severamente, e lhes Ordeno reponhão tudo no
antigo estado, limitando-se sómente ao Protesto, que de\ em
deregil' á Oamara daquelle Destricto ela ('apitania de Minas,
emquanto por S. Magestade, ou por este Governo não se lhe
determina outra couza. He isto o que El Rey Nosso Senhor
Determina em suas Reaes Ordens, e o que nós devemos exe
cutar mui pontualmente, sob pena de ermos responsaveis
ao Mesmo Augusto Senhor, quando obremos o contrario, e
me darão parte de haverem executado o que lhes determino.
Deos Guarde a V. Mcês. S. Paulo 7 de Janeiro de 1817.
Conde de Palma.

r-A' OAMARA DE BRAGANÇA, 1817.

Recebi con ba tante demora o Officio de Vm.ces de 22
de Março deste anno, em que expondo-me as contestaçoens
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que tem havido entre os dois Parochos, do Oiro fino, e dessa
Vil/a. sobre os lemites de uas respectivas Parochias. me par
tecipão terem prenditlo a Salvador da Ounha de Moraes por
ter rompido as Areas prohibidas de Ordem do Vigario de
Oiro fino, o que o dito Ounha confessa em hum Requerimento
que agora me fes: Ordeno a Vm. ces o mandem logo soltar e
lhes repito a prohibição de evitarem vias de facto, conti
nuando sempre nllS protestos a Camara da VilIa da Princeza,
e dando-me sempre parte 'do que occorrer a este respeito.
Deos guarde a Vm.ces S. Paulo 20 de Junho de 1 17.
Conde de Palma.

s-A' CAMARA DE PINDAMONHANGABA, 1817.

Accuzamos a recepção do Ofíicio que Ym. ces nos dirigi
rão a 17 do corrente em que no parti pão que oOadeteJoão
José da Silva Theodoro Oomandante elo Registo de Minns, e
mais outros daquelIa Oapitania adiantarão o me mo Regi:-it,)
entrando pelas terras do Destricto dessa Villa ao que nada
mais temos de responder senão que Vm. ces devem reRular- e
neste negocio pelo que Exmo. Oonde de Palma Ex-Governador
e Oapitão General cI'esta Oapitania lhes determinou por Ofíi
cio do 1.0 de Julho de 1 '15, que justamente conforme á
Ordens t1'EI Rey N. Sr. a. semelhante respeito. Deos o'uarde
a Vm. cos S. Paulo 30 de Dezembro de 1817.-D. ]laiheus
Bispo--D. Yano Eugenio de Locio Scilbs-Migllel José de
Oliveira Piuio.

i-PORTARIA AO OAPITÃO JOZE DIAS LOPES, 1 18.

Estando encarregado o Capitão J ozé Dias Lopes pelo
Exmo. Governador e Capitão General da Capitania de :l\Iinas
Geraes para proceder a certas indagaçõe no Regi to ele a
pocaby mirim como nos participou por Officio de 3 do cor-
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rente: Ordenamos as .A.uthoridades constituidas desta Oa~i

tania a quem esta for aprezentada n~o embaracem a que o
ctito Capitão fàça as mencionadas indagaçoens se elle ás jul
gar nesseçarias nos Lemites desta Capitania que confrontem
com aquelle Registo: o que cumprão. Quartel General de
S. Paulo 7 de Fevereiro de 1818.-0om rubrica de S. Ex.B

e S.S.
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XVII.

ADMINISTRAÇÃO DE JOÃO CARLOS AUGUS
TO DE OEYNHAUSEN, 1819-1821·

l-CORRE PONDENCIA COM O GO' ER O.

O-PROVISÃO REGIA, ] 20.

Dom João por Graça de Deos Rey do Reyno- nielo de
Portugal, e do Brazil. e Algarves d'aqneIlJ, e d alem nIar enl
Africa, Senhor de Guiné, e da ConquUa, Navegação, e COOl
mercio da Ethyopia. Arabiu, Persia, e da India etc. Mando a
vós. Governador. e Capitão General da Capitania de São
Paulo, 1\1e relllettaes a Memoria feita pelo Secretario d'e' se
Governo obre os lilllites d'essa Oapitania, e mencionada pelo
vo o antece sor na informação daela a onze de Mayo de mil
oitocentos e quinze. El Rey o. o enhor o l\landou pelo
Ministro abaixo a. ignados, do eo Con olho, e Seos Desem
bargadores do Paço. João Pedro Mayuard d'Afl'onceca e Sá a
fez no Rio de Janeiro a vint' p ei~ de Junho de mil, oito
centos e vinte. Bernardo Joze dd Bouza Lobato a fez escre
vel'.-JJIonsenhm· Al/lZeida.-Anlonio lt'elipe SO(l?'es d'Andmde
de HrrderocLe.

ú-Ao SECRETARIO DO GOVERNO, 1820.

Accuzo a recepção da Provizão Regia de 2(1 de Junho
ultimo, pela qual V. Mag-estade foi 'ervido Ordenar-me re
m. tta ~1. Memoria feita pele actual ~ecretario de te Governo o
Ooronel ~[anoel da unha rle Azeredo. obre O' lilllite~ de ta
Provincia, e mencionada pelo meu Autece SOl' o Oonde de
Palma na infol'lllação dada a 11 de Maio de 1 15 illlmediata
mente fi. constar 'ao dito erretario a Real Determinação de
V. l\IaO'estade, e ó haverá de demora na reme' a o tempo
que for precizo para a copiar com o documellto. de q' ella
!le campo ta. o que já e está fazendo. S. Pau lo 21 de J u
lho de 1"20. -João Carlos .dllgU.5tO de Oeynha/l en.
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c-Ao SECRETARIO DO GOVERNO, 1820.

Ordenou-me V. Magestade em Provi ão Regia de 26
de Junho ultimo que eu remetesse a essa Meza a Memoria
que fez o Oommendador Manoel da Ounha de Azeredo Se
cretario de te Governo sobre os lemites desta Oapitania, e
que já em tempo do Marquez de Alegrete foi mandada a
esse Tribunal. Agora remetto, e uão foi a mais tempo por
se estar copiando, como já participei a V. Magestade em
outra occazião. Supplico a V. :iliagestade queira tomar afinal
huma rezolução sobre a materia dos Lemites desta Capitania
com as suas lemitrophes; principalmente pela parte de Minas
Geraes; assim o exige o bem do Serviço de V. Magestade, e
o socego dos Povos e das Authoridades Oonstituidas: neste
mesmo Oorreio eu participo á V. Magestacle pela competente
Secretaria d'Estado que os moradores claquella Oapitania estão
fazendo continuadas incursoens sobre esta em quazi todos os
pontos, e isto pode ter más consequencias. V. Magestade Re
zolverá o que mais convier ao Seu Real Serviço. S. Paulo 21
de Setembro de 1820. -João Oarlos Augusto de Oeynhansen

d-AvISO ReGIo, 1820.

Foi presente a El Rei Nosso Senhor o Officio de V. S.
N. 58 de 21 de Setembro proximo passado, (*) em que repre
senta que não obstante se achar tratando a Meza do Desem
bargo do Paço ela Oon3ulta sobre os lemites dessa Oapitania
e da de Minas Geraes. por parte desta se fazião ainda cOl1ti
nuadas incursoens n'aquella, pelos Districtos de Mogimiriin,
Bragança e Pindamunhangaba, já mudando-se Registos já ~n

trand o individuos particulares: E Deferindo o Mesmo Senhor
ao que V. S. requereo para se evitarem conflictos de Autho
ridades e se manter o soeego dos Povos, Houve por bem,
por Aviso da data deste, Ordenar ao Governador e Oapitão

(*) Parece ser outro officio da mesma data que o preceden
te, porém registrado em outro livro que tem desapparecido do Ar
chivo. (N. da R.)
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General da Capitania de Minas Geraes que informasse do que
tem havido a e::>te respeito, dando as providencias para que
emquanto se não fizer a demarcação dos Lemites, se não
mude Regi to algum, nem alguem estabeleça Fazendas nos
Lugares duvidoso. Deus Guarde a V. S. Palacio do Rio de
JanE\iro em 27 de Outubro de 1820.-Thoma~ Antonio de
Villanova Portugal. -Snr. João Carlos Augusto de Oeynhau
seno

e-AVISO REGIa, 1820.

Foi presente a EI Rei Nosso Senhor o Officio de V. S.
de 21 de ovembro deste anno' e por elie Ficou Sua Ma
gestade sciente de ter V. '. recebido os Avisos de 27 de
Outubro e 8 do referido mez de Novembro, relativos aos li
mites dessa Capitania com a de Minas, e á concessão feita á
Oasa da Misericordia dessa cidade, sobre a administração de
uma quantia que se achava, ha muito, no cofre dos Orfãos
em .Parnahiba. Deos Guarde. a V. S. Palacio do Rio de J a
neiro em 4 de Dezembro de l.'2ü.-Tlwmax Antonio de Vil
lano?ia Portugal. -Snr. João Carlos Augusto de Oeynhausen.

2-CORRESPONDENCIA COM: DIVERSOS FUNCCIO
NARIOS.

a-Ao SARGENTO M:ÓR CO:MItIANDANTE DAS ORDENANÇAS DE

PINDAMUNHANGABA, 1820.

Recebi os dois Officios de Vm. de 24, e 29 de Agosto
proximo passado, nos quae::> me partecipa, que o Cadete João
Theodoro da Capitania de Minas Geme.:;, e Com mandante do
Registo de Itajubá mudára as tranqueiras da Deviza da
quella Capitania obre e ta: eu agora mando e crever ao dito
Cadete, a este respeito e Vm. lhe remetterá a Carta, e me
enviará a resposta que elle dér: brevemente heide Officiar a
'ua Magestade sobre as que toens de Lemites destas duas

Capitanias, e emquanto à mesmo Augusto enhor não rezol
ver, ou eu mandar novas Ordens, Vm. suspenda todo o pro-
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cedimento lerrJitando-se a Oamara desse Destricto a fazer os
prote. tos Determinados por Sua Magestade evitando-se quaes
quer vias de facto: o que muito recomendo a \'m. e a Ca
mara. Deos guarde a Vm. S. Paulo 10 de Setembro de 1820.
-Joio Carlos Augusto de Oeynhausen.

b-Ao SARGENTO MÓR C01t1i\IANDANTE DE PINDAlIIUNHAN

GABA, 1 20.

Havendo eu mandado Officiar ao Oadete João José da
Silva Theodoro OOl11l1landante do Registo de Sapucahymirilll
de Minas Geraes. sobre o que 1m. me 'havia participado em
o seus Officios de 2-1, e 29 de AgoRto ultimo. elle me deu
as respo tas, que Vm. verá dos dois Officios qne lhe relllet
to; e sobre os qnaes Orr1enu a "\ m. 11Ie informo de accordo
com eu Pa}': não acho que s~ia precizo que por occazião da
po se Eccleziastica, que so hade tomar do terreno doado pJr
Salvador Joaquim PeJ'eita, para a erec(;iio de huma Capella
eja precizo tOllla-la tambolll civilmente; já porque o De~tri

cto E c1eziastico por óra !te maior que o Oivil nessa parte da
Oapitania, já porque basta a antiga posse, que a Oamara to
mou' e se o lugar doado está para alem da posse tomada,
pela dita Oamara, eu nào quero. e prohibo, que se innove
coiza algunJa por parte desta Oapitania emquanto Sua l\Iages
tade não Rezolver afinal sobre o !omites da duas Oapila
nia , de que me con ta se e::?tá tratando na 1\leza do Dezem
bargo do Pac:o. Remetto a Vm. o RefIuerimento de Antonio
Oorrêa Leite, para que me informe sobre seu contheudo, e
de huma maneira, qne o Supplicante conheça, que Ym. não
lhe he contrario, como allega no dito R Cjllerirnento. Deos
guarde a "\ n1. S. Paulo 15 ele Setembro de 1 :20.-JoDo Car
los Augusto de OeYJlhaasen.

c-Ao AJUDANTE LUIZ ANTONIO PINTO, 1820.

Fico certo de que Vm. porá todo o exforço. eomo diz
no seu Offieio de 6 do corrente. em concluir a acommodação

ue lhe recominendei entre o Sargento mÓi' Jeronimo Gon-



- 629 -

çalves, e l\Iaria Thereza. logo que houver obtido as noçoens
que espera. Como no mesmo Ofticio VIll. me participa, com a
Carta original do OOlllmandullte Lio Rio do Peixe as novas
em prezas praticadas pelo iUineiro, o qnaes por totIa a par
te da nossa Raia perseguem os moradore' desta Capitania.'
eu vou por este me, mo Correio intenLier-lI1e com o Exmo.
Capitão General de Minas Geraes, para obter terminante di
poziçoens daqnelle Governo, em beneficio do futuro. e reci
proco soceo'o dos vezil1hos de huma, e outra Capitania. En
tretanto tenha Vm. mão na (lit'as em prezas. ob ervanclo para
isso aquellas Orden , que lhe tenho dirigido iillmediatamente
imanadas da Real Dispozição de Sua l\lagestarle, a qual ab
solutamente prohibe quaesquer vias de facto, que nunea Vm.
consentirá que tenbão lugar' para se dicidir lJela força. o que

Ó e deve determinar pela razãú. e ju tiça. Deo guarde a
VIll. S. Paulo 18 de Setembro de 1820.-João Carlos Au
gusto de Oeynhauselt.

d-·Ao CAPITÃO MÓR DE ORDENANÇAS D'ATIBAIA, 1820.

Remetto a Vm. n Reprezemação que me fes o Revdo.
Conego Arcediago, e Vlgario Geral deste Bispado Manoel
Joaquim Gonçalves de Audrade, sobre bUIll caminho que de
novo abrirão os Geralistas para esta Capitania pela Fregue
zia de .l' azareth contiguo a sua Fazenda por onde estào pu.
sanclo malfeitores, e Dezertores, e ba bem pouco tempo os
dois de que trata a Notta junta a lllesma Reprezentação. Or
deno a Vm. me informe de tw!o quanto há a semelhante res
peito, e da razoens porque não se tem executado a Ordem
de meu Predeces 01' o EXllJo. Marquez de Alegrete, pura se
trancar aquelle caminho, e as que eu tenho daelo lJura se
perseguirem os malfeitores, e Dezertores dando Jogo todas
as provideJlcias nece", arias para essar os vexame que sofre
o SUJlplicante em sua Fazenda. Deas guarde a V"m. S. Paulo
23 de Outubro de 1820.-João (}ados Augusto de Oeylthau
seno

(*) Parece er este·o caminho actua! qne pa ~a pnr . João
do Curralinho e Santo Antonio da Cachoeira. ( da Ro)
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e-Ao AJUDANTE Lurz ANTONIO PINTO, 1820.

Havendo-me reprezentado o Capitão Ignacio Xavier Ce
zar, dessa Villa, que pela terras de l1uma fazenda de que he
Senhor na extrema desta CalJitania com a de Minas Geraes,
se acha huma picada que vai para a mesma Capitania, por
onde passão malfeitores, e criminozos, cauzando-Ihe grave
prejuizo, requerendo-me por isso houvesse eu por bem man
dar tapar a mencionae1:l picada: e porque pela informação
que me deu sobre o mesmo Requerimento o Coronel Daniel
Pedro Muller, vim no conhecimento de que he conveniente
tapar-se a dita picada, do que não rezulta prejuízo publico:
Ordeno a Vm. a mande tapar sem perda de tempo, para se
evitar não só o prejuizo do Supplicante mas tambem dos di
reitos que se devem pagar no Registo, e que os moradores
extravião, seguindo occultamente por aquelle caminho. Deos
guarde a Vm. S. Paulo 20 de Novembro de 1820.-João
Ca'rlos Augusto de Oeynhausen.

{-Ao SARGENTO MÓR D'ORDENANÇAS DE PINDA1tIUNHANGA

BA, 1820.

Havendo eu reprezentado á S. Magestade as continua
das incursoens, que por parte dos moradores da Capitania
de Minas Geraes se tem feito nos Districtos das Villas de
Mogimirim, Bragança, e Pindamunhangaba de ta de S. Paulo,
Foi o Mesmo Augusto Senhor Servido Mandar expedir-me o
Avizo Regio de 27 de Outubro deste anno da Copia inc1uza,
Ordenando que emquanto não se fizer a demarcação dos Li
mites, se não mude Registo algum, nem alguem estabeleça
Fazendas nos Lugares duyidozos. Em observancia pois do so·
bredito Real Avizo (que será registado na Camara dessa VilIa
de que remetterá Certidão ao Secretario deste Governo) Vm.
não fará e Dem consentirá mudança alguma de Registo, nem
tão pouco que alguem estabeleça Fazendas nos Lugares duvi
dozos. Deos guarde a Vm. S. Paulo 21 de Novembro de
1820. -João Carlos Augusto de Oeynhausen.
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g-Ao SARGE "TO MÓR COlllMANDANTE DE PINDAMUNHANGA
DA, 1820.

Estimei saber pelo seu Officio de 3 do corrente, que
seu Pai o Capitão Mór dessa Villa está restabelecido da
graude enfermidade de que foi acolUlDettido, e da lDinha par
te lhe dará Vm. o parabem: fico illteli.genciado de quanto
me expoem acerca elas contextaçoens com o Cadete João J o é
da ~)ilva Theodoro Com mandante do Registo de Minas; e
estou per uadido da nenhuma razão que acompanha os :Mi
neiros nas continuadas incursoens que fazem sobre esta Ca
pitania porem lemitemo-nos agora a cumprir o Regio Avizo
ele S. Magestacle de 27 de Outubro deste anno que lhe re
Illetti por copia acompanhado elo meu Officio de 21 do Cor
rente, emquanto não se finaliza a demarcação de lemites, em
que se cuida anciozamente no Dezembargo do Paço: fico
igualmente certo de que Vm. mandou intimar ao Alferes Ma
noel de Serqueira Cezar o Despacho) que proferi em o Re
querimento de Antonio Corrêa Leite, e recommendo muito a
Vm. promova alguma amigavel compozição entre estas Partes
para que o dito COl'l'êa não torne a affirmar que Vm. o per
segue por serem os Supplicantes seus Parentes. Deos guarde
a Vm. S. Paulo 25 de Novembro de 1820.-João Cm'los Au
gusto de Oeynhausen.

h-Ao CAPITÃO MÓR DE PINDAMUNHANGADA) 1821.

Tendo recebido o seu Officio de 3 do Oorrente, princi
pio a responder-lhe dando a Vm. os mais sinceros parabens
do seu restabelecimento: fico certo de que Vm. recebeo os
meus anteriores Of:ficios, e cuida na execução delles do que
não duvido, porque conheço o seu zelo para o Real Serviço,
e bem dos Povos que e tão ao seu Commando: Recebi as
signado o Officio elo seu Sargento Mór e filho, e hei de re
mette·lo com todos os documentos que o acompanhavão ao
Exmo. Governador de MiDas Geraes para fazer ce sal' pela
sua parte os abuzos dos Commandantes das suas guardas nos
Registos. Fico igualmente intelligenciado de ter apromptado



- 632

a Invernada de hamoca para a Cavalhada de Sua Magesta
de onde penso já ella e tará, visto o que Vm. a este re pei
to me diz. Deos guard) a Vm . •'. Paulo 2-10 de Fevcreiro de
Ir 21.-Jofio (,tulo. Augusto de Oeynhausw.

i-Ao CAPITÃO MÓR DE PINDA:r.1UNHA1~GABA, 1 :dl.

Tendo eu reconhel:ido pelo Mappa, que Il1e foi prezente,
que o caminho novo que vai da Fazenda elo Bom Succes o
de Marianno Vieira de Carvalho, e seos Irmaons filbos de
Ignacio Oaetano) da E trada geral de Mjnas para Pinc1amu
nhangaba não pode deixar de ser gravi simo incommodo para
os actuaes Possuidores da dita Fazenda, e outros pela grande
volta que são obrigado a dar não ob tante o Oaminho que
Vm. mandou abrir pela Fazenda do Oapitão Jo é Cürrêa Lei
te, quando o antiquissimo da Serra I reta he vizivelmente
muito mai direito, e mais perto para es a dita \ illa. o que
Vm. confessa na informação que deo ao Marechal Arouche
quando Com mandava esse Destricto, e séndo-mc igualmente
prezente vario despachos, e Ordem: de meos Exmo. Ante
cessores, e me mo hum dos Generaes de nIinas do anno de
1774: a este re"peito, conformando-me com elies: determino a
Vm. que faça abrir a tranqueira que de Ordem do predito
Marechal mandou tapar na •'erra preta para OOllltTIorlidatle
do moradore daqueJle Destricto os quaes serão ohrigados
a aeauteliar não só os Extravios. roas a conservar fexadas as
Picadas para a Capitania de Minas, com a qual não devem
ter communicação senão pela Estrada do Registo, e para i o
Vm. os mandará chamar, e as ignarão Termo na Camara
dessa "illa, para a todo o tem po respon lerem pela trangres
são do que determino. Deos o'uarde a '\ nl. S. Paulo 2 de
Maio de 1 21.-João Carlos Augusto de Oeynhallsen.

3--VARIaS DOCUME TOS.

a-REQUERIMENTO (Á CAMARA DE MOGYMIRIM), 1 19.

n'rs. do Tobre Senado. - Dizem Antonio Pinto Ribeiro
Jeronilllo Joaquim da Fonseca Ignacio Pereira Pinto Manoel
Gidos e JoaquiJII Rodrigues Rondon, todos moradores em o
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Rio Loterio assima. rIa parte da apitania de Mina!" Gerais,
enl os Citio . que fabricarão em terra LavrêlJia e Minerais,
que apo::>searão amai tle !]uatro anno. e se achão em
actual Cultura com devizas feita com eos Confinantes, que
são por !lua ]Jarte () Capitam Joze Gome de Oliveira Fran
co, Loteria abaixo. Loteno a illla com J oaquilll Vieira. por
outro Lado, e Capitania com o Sargento Manoel Joaquim e
por outro da parte do Oiro fino eom Franci co Jaze Pereira,
de cujos frutos tem ]Jago os Reais Dizimos naquella Capita
nia que axando- e os upplicantes as ill1 yivendo l\Iança, e
pacificamente Com Sua :Nomerozas Familias, a quem u ren
ta e011l o proprio trabalho de Seo braços; acontece que ha
verá hü anno, que Manoel Joaquim de Sequeira, Jozé Ferrei
ra, Jozé Vicente, João Rodrigues Ilhéo, Estevão de tal Criou
lo . e mais tloiz, Companheiros, Cujos Nomes i"llora por Se
rem c vizeiro a tomar terras a Meyas, Cobrindo as posses,
e Callipos que axâo, para as Vender. Como Setem visto, e
forão introduzir nas terras Sobreclita do Supplieantes e fa
zendo plantaçoens; e depois exigirão destes a quantia de
G $000 rs. para dellas Sabirem' e tendo o Supplicantes
pago, Soube tornarem os me mos a entrarelll, ou parte delles,
por oloio de todo, e já maquinando que aquele Lugar, e
terras pertence a e ta Capitania de . Paulo, dando occaziam
a que por Ordê cio Illmo. e EXlI1o. ·'nr. Conde General, esta
Camera face ayeri"oar' e hindo Com effeito. talvez por mal
informada Lemitm:ão as Capitania. pondo bum Marco em
Lucrar improprio, e dado parte ao me mo EXll1o. Sm., este
não o aprovou: mandando que a mesma Gamera tornasse a
por tudo em o Seu anterior e tado; e I'Ó protestasse á Ca
nlera da outra Capitania. E porque athe o prezeute enão
Cumprio a inl, o SuppJicado Continuão na Contumaeia de
perturbarem aos I 'upplicantes que Requerem a ,. 1\1es. I e
'irvão por pro\'idencia ao expo~to, afim de Evitar má on-

sequencia. mandar. por eu Acorclão. ou Despachos, que o
l'upplicados Se abntenhão ele tae procetllmentos irritantes.
emquanto V. Mes. não oltimurem a execu am lia dita Ordem
Soperiol', e e retirem da paracrê, ficando-Ihez im o Direito
Salvo de Ioderem Demandar aos I..:upplicantes pelo Compe
tente Juizo de Seu DomicilJo, a Onlle Se {Jrompteficão a
Protellar o Direito da Sua clefeza té haver Decizão final;
Intimando-se aos Supplicarlos por quaesquer Officiae , ou Vin
tenas, com a pena de prizão: ao que for clezoberliente: pro
cedendo-se logo a esta, e com Certidão da Intimação o pé
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desta, Se entregue aos Supplicantes, para Oonservarem ele
Direito que lhes asiste, pelo qual protestão, em tempo; e
poderem proseguir em Requerimentos ao Illmo. e Exmo. Snr.
Governador desta Oapitania, que Só quer a páz, e Oonser
vassam elos Fieis Vaçallos ele :::lua Magestade Fidelissima que
Deos goarcle.

P. a V. Mes. Sejão Servidos deferir aos Supplicantes,
na forma Regrada, attenta a Razão exposta, e a Conduta, e
procedimentos dos Supplicados; Intimando-se a todos, na pes
soa, ou pessoas dos que se axarem, o que tuelo Sll pplicão
Obielientes os Sllpplícantes que R. M. "

Brevemente ha de Ser' de/m'ido o pr'exente r'eque1'imento.
Villa de Mogimú'im mn Camem de 27 de AbTit de 1817
BUr>no-Lace1'cla-JIIloraix- Coutinhos.

b-REQUERIMENTO DE MORA.DORES DE OURO FINO, 1819.

nlmo. e Exmo. 8nr-,-Dizem Antonio Pinto Ribeiro Jeronimo
J oaq uim da Fonseca Ignacio Pereira Pinto Manoel Gidos, e J oa
quim Roclrigu"es Rondon, moradores em o Rio Loterio assima ela
Fl'eguezia do Ouro Finno da Oapitania de Minas Gerais aonde
vivem de suas Lavouras, que a Camera da Villa de Mogi
Merim sem ordem alguma mudarão hum Marco devizorio da
quella Oapitania com a de Minas Gerais, e requerendo os
Supplicantes ao Illmo. e Exmo. Snr. Oonde anteceSSGr de V.
Exa" foi servido determinar a dita Oamera, que tornassem a
por no antigo estado o elito Marco de divizão, e ultimamente
requerendo os Supplicantes a mesma Gamera obtiverão o des
pacho, que aprezentão a V. Exa. sem que athé agora Jessem
providencia alguma, e porque os Supplicantes padecem gran
de prejuizo nas suas fazendas, e pelas attestaçoins, supplicão
humildemente a V. Exa, haja de attender aos Supplicantes
que esperão da alta clemencia de V. Exa. os ponha no suce
go, e jus das suas fazendas, e P P. a V. Exa. se digne de
ferir aos supplicantes que não cessarão de rogar a Deos pela
vida e saude de V. Exa. e R. 111.

S. Exa, Mandou que ficasse na Saila do G01 er'no athé
2". Ordem este requerimento. J. J. Baumann.
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Joaquim ManoeI Fiuza, Professo na Ordem de Christo,

Vigario Uollado da Freguezia de S. Francisco de Paula do
Ouro fino, por Sua Real Magestade Que Deos Guarde etc.
etc.

Attesto, e faço Certo que J eronimo Joaquim da Fonse
ca, Antonio Pinto ~ibeiro, Ignacio Pereira Pinto, Manoel Gi
des, Joaquim Francisco Rondon, sempre forão e são morado
res desta Freguezia, e meus Parochianos ; por tanto aqui Sa
tisfizerão Sempre os preceitos Quaresmais, e palrarão os Res
pectivos Dizimos: outro Si attesto que a dois anuos, pouco
mais a Camara da Villa de Mogi Merim Sem auctoridade de
mudar devizas de Capitanias, veio a tapagem que avia entre
esta Fregnezia; e aquella, e abrindo-a puzerão hum Marco
para dentro desta Ca.pitania para mais de huma legoa, o que
deo ocaziam a contendas entre estes meus Freguezes, e os
daquella Freguezia. Tudo o que digo he Verdade que afirmo
ln fide Parochi. Ouro fino, 22 de Maio ele 1819. - Joaquim
Manoel Auxa.

J ozé Caetano Monteiro Guedes Cadete do Regimento de
Cavallaria de linha de Minas Gerais, e Comandante das Pi
cadas de Mogi Merim etc.

Attesto e faço serto que a deviza desta Capitania dista
da Serra negra, ao alto da Serra da Boa vista Rumo direito,
o que sertifico pella instruçoens que tenho neste Quartel,
para siguranças dos Riais direitos pertencentes a esta Capita
nia de Minas gerais, e athe o prezente não ha orclem nenhuma
para se muclar a dita deviza, por me ser besta prezente paço
llsta por mim feita assignada e jurarei seporcivel for .. Quartel
da Picada de Mogi Merim, 26 ele Maio de 1819.-Joxé Cae
tano Moniei?·o Guedes, Cadete Comandante. O Cadete Incar
regado nesta picada, Joxé Ga1'cêx de Almeida Fmnt.

Antonio de Moraiz Dutra Capitam de ordenançia feito
por Sua Magestade que Deos Goarde.

Atesto e Fasso serto que a de iza da Capitania de S.
Paulo com esta Capitania de Minaz be da ponta da Serra Ne
gra a ponta da Serra da boa Vista rumo direito adonde por
varias vezes mandei tapar algunz extravios opicadas que cau
zava prejuízos aos emtereçez Reaiz atesto mais que aqneUa
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Oamara da Villa ele Mogi Merim passarão a devizas ela Oa
pitania e Vierão por hUIII 11l3rco dentro da Oapitania de
Mina gerai~ Illas de huma legoa e por e ta me "er pedida e
ser a me~ma Verdade juro debaixo do juramento do meu
OarO'o hido Somente asignado Oiro fino, 2 ele Junho de
1819.-..d.ntonio de JIo]'cúx Dutm, Oapitam.

Bento Joze Tavares Oapitão Oomandante do destricto de
São Pedro doiro fino feito por lua Real Magestade que Deos
goarde.

Ate to e Fasso serto que a deviza da Oapitania de São
Paulo com esta Capitania de Minas geraiz he da ponta da
Serra Negra a ponta da Serra da Boa Vista rumo direito
adonde sempre re~peitou por ser deviza da Oapitania e Ser
ataque dos enteressez de f)ua Real Magestade, atesto mais
que aqueHa Oamera da Villa de Mogi l\Ierim Sem autoridade
de mudar devizas das Oapitanias Veyo a tapagem, que avia
entre esta freguezia e aquella de JUogi l\ierim e pllzerão
hum Marco para dentro desta Oapitania para mais de huma
legoa o quP. deu ocazião a Oontenrlaz entres estes I1loraoores,
atesto maiz que sempre pagarão dizimas de seos ~Iautimentos

nesta Oapitania de 'l\Iina Gerai, tudo o que digo he verdade
que afirmo debaixo oe Juramento do meu cai-go e poresta
me Ser pedida passo prezente indo Somentes por mim asig
nado Ooartel do destricto de ão Pedro doiro fino, 10 de
Junho de 1819.-Bento Joxe Tam1'es, Capita.m.

XVIII.

AOMINISTRACÃO 00 GOVERNO PROVISORIO,
:> 1821-1823·

1.-00RRESPONDENCIA COM O GOVERNO.

a-Aviso Regia, 1821.

Manda Sua Alteza Real o PrilJcipe Regente, pela Se
cretaria de Estado dos Negocios do Reino, participar ao Go
verno Provisorio da PJ'ovincia ele São Paulo que sendo-lhe
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presente o seu Officio de 20 de Outubro proximo passado, (*)
instando pela decizão das duvida que se tem su~citado o
bre os limites dessa Provincia: Houve por bem por Porta
ria de'ta meslIla data, Ordenar á i\Iesa do Dezel1lbargo do
Paço, que á vista do que nelle se expõe e Jas antecedentes
Rellresentaçoens sobre este mesmo ohjecto, consultasse com
urgencia. danelo conta do que ti er praticado e da cau a por
que tem havido tanta demora no cumprimento e decizão das
allteriore onlen sobre este lI1e~lI1o objecto. Palacio do Rio
de Janeiro em 7 de Novembro de 1821. - Francisco José
Vieira.

b-AvISO REGIO, 1822.

Manda Sua Alteza Real o Principe Regente pela Secre
taria d'Estado elos Negocio do Reino participar ao Governo
Provisol'io da Provincia de ão Paulo. que Lhe foi pre::.eute
o eu Officio de 21 de De. embro jlroximo pa sado. em que
reprebenta que estando felizmente a ultimar- e o negocio da
demarcação do limites divi,orios entre a referida Provineia e
a de l\Iina . por accordo amirravel dos respectivos Governos.
parece acertado que se su penda qualquer outra ]lrovidencia
que se tiver tomado a este re peito: E Consideran lo o Mes
mo Senhor no que se expoelll no citado Officio: Houve por
bem ordenar, na data desta. ao De embargo do Paço a sus
pensão da Consulta a que lhe mandara proceder sobre este
as'umpto, por ser absolutamente desnece saria logo lue pócle
termiuar- e e ta anti<ra que. tão. por meio de commis arios
nameado.' por am bos os Governo., eu tre os quaes vê Sua
Alteza Real, com ingular ati. fação. reinar a uudu"el armo
nia e união que re. ulta da abedoria do lrincipio. que re
guião seu procedimentos. Palacio do Rio de Janeiro em 3
de Janeiro ele 1 22.-FmnGisco José Vieira.

(*) Não se encontra mai no Archi,o de São Paulo o lin'o
contendo a corre pondeilcia do Governo Prov:isorio com o do Rio
de J&neiro e Ouro Preto. (N. da R)
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2-CORRESPONDENCIA COM: O GOVERNO DE MINAS GERAES.

a-Do GOVERNO PROVISORIO DE MINAS, 1821.

Illmos. e EX1nos. Snrs.-Accuzando a recepção do om
cio que VV. EExx. dirigirão ao Governo Provincial desta Pro
vincia de Minas Geraes em data de 20 de Outubro acompa
nhado da copia do que a VV. EExx. remettera o Capitão
Mór de Pindamunhangava; o mesmo segura a VV. EExx.
que nunca pode ser de sua approvação, que haja de introdu
zir-se pessoa alguma além dos limittes, que ervem de diviza
entre hurria e outra Provincia, pois as Ordens que nos Go
vernos anteriores se tem expedido são as de não se innovar
couza alguma, emquanto se não decidir a qnestão de muitos
tempos já mandada consultar pelo Dezembargo do Paço.

Este Governo confirmando agora isto mesmo, que ex
poem para dar a VV. EExx. huma não equivoca prova dos
dezejos que tem de estreitar cada vez mais sua união com
esse Goyerno, segura a VV. EEu. que vai expedir as mais
pozitivas e energicas Ordens ás Authoridades Constituidas
dos Lugares contiguos ás divizas, a fim de que mesmo no
cazo de algum excesso da parte dos moradores dessa Pro
vincia, como já tem acontecido, nunca se opponhão, e só pro
testem pelo direito que a esta assistir, quando afinal se tra
tar da ultimação dos ditos limites.

O mesmo Governo tãobem lembra agora a VV. EExx.
que seria conveniente nomearem-se por parte desse GovernQ
duas pessoas inteligentes para com outras tantas desta Pro
vincia hirem aos Lugares questionados, e com conhecimento
de cauza se decidir esta materia por huma vez.

Se VV. EExx, approvarel1l este arbitrio dignem-se de
assim o declarar para se proceder sem demora á ultimação
do negocio pela maneira que melhor aggradar a VV. EExx.

Deos Guarde a VV. EExx. Villa Rica Palacio do Go
yerno 20 de Novembro de 1821. IIlmos. e Exmos. Snrs. Pre
zidente e Deputados do Governo Provincial de São Paulo.
Jo é Teixeim da Fonseca Vasconcellos, Vice-Prezidente. -An
tonio 'l/zomax de Figueiredo Nues.-Teotonio Alrare:; de Oli
vâra Maciel.~Fmncisco Lopes d' Abl'eu.-José Fe1Teym Pa
checo. - Joaquim José Lopes ~Mencles Ribeiro. - José Bento
Soares.-João José Lope Mendes Ribeiro, Secretario e De
putado.-J1lanoel 19nacio de Mello e Sou",a.-Jo. é Bento Lei
te Fe?'reim de Mello.
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b-Do GOVERNO PROVISORIO DE MINAS, 1822.

lUmos. e Exmos. SnTS.- Tendo este Governo respondi
do por huma Parada ao Of:fi.cio, que VV. EExx. lhe dirigirão
em data de 24 de Dezembro proximo preteri to, e cumprindo
agora ao mesmo Governo declarar seus sentimentos sobre a

,materia contheuda no outro, que VV. EExx. lhe enviarão a
2 de Novembro do anno passado, e que fôra entregue pelo
Alferes Antonio Carlos da Costa Aguiar e AnrJrada o faz
pela maneira seguinte.

Devem VV. EExx. estar intimamente cOl1vencidos de
que este Governo tão bem amigo por herança, por interes~e,

e por dever de seos Compatriotas, não pode ter outros deze
jos, e vontade, do que a de promover com os l11aiores ex
cessos, e sacrificios tudo quanto haja de conéorrer para a fe
licidade da Provincia, a abrigo ele huma Constituição a mais
liberal, que pode ser feita pelo Soberano Congresso das Côr
tes Geraes, Extraordinarias e Constituintes da Nação Portu
gueza; e que para conseguir a nossa Politica Regeneração he
indispensavel. e de absoluta necessidade, que as Provincias
do Brasil unindo-se entre si com os laços de huma confra
ternidade pura e sincera hajão de cooperar para seus recipro
cos interesses, e para conseguirem huma felicidade perma
nente.

Sendo isto huma verdade incontrastavel he de esperar,
que nenhuma se recuse á liga, que se torna precisa para não
consentir os ferros, e jugo, que nos tem opprimido, e que se
pertendão introduzir com a capa de Leis Constitucionaes. Se
por desgraça acontecer, qne alguma das Provincias limitrofes
esquecida do deveres de brio, e honra, e mesmo de sua
prosperidade se aparte da união, que devem ter, podem VV.
EExx. ficar certos que esta de Minas jámais auraçará outra
l)ausa, que não seja a de seos Irmaons Paulistas, como este
Governo já teve a honra de segurar a VV. EExx. em toda a
sna corre pondencia Official, e bem persuadidos VV. EExx.
dos pures e cordiaes cntimento do Mineiro, e do Gover
no que os reac, devem tão bem ficar certos de que forão li
dos com a maior attenção os apontamentos, que essa Provin
cia dera aos seus Deputados para serem presentes nas Côr
tes Geraes Extraordinarias e Constituin tes da ação Portu
gueza . apontamento na verclac!e cheios de instrucção pelos
principios liberaes, que contêm, e q1le podem servir de norma
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ainda para outras ProvincLas. que se achão em diversas cir
cunstancias d'e sa de 8. Paulo affirma.nclo a 'lV. EExx. que
esta (Ie Minas tem de aproveitar- e muito do que nos mes
mos e expende para instruir os eo' Deputarlos tanto sobre
os interes es Gerat do Bra ii, como elo particular da Provin
cia. Declarando pois o que e leva (lito, e retificando o mais
que anteriormente se tem manife tado em correspondencia

0111 'lV. EExx. escusado era acre. ccntar mai .. cou a alO'ul11a;
porém como VV. EExx. querem er illimitaclamente O'enero
80 com este li-oyerno a ponto de lhe propôr sua espontanea
deliberação p;!ra qualquer aju te, ou federação, que se enten
deI' neces aria para mais estreitar os vinculos de união, e
fraternidade' o mesmo Governo Que não professa menos ge
nerosidade para com VV. EKx:x.. agradecendo tanto olJzequio.
e distincção, nffirma que seria he. Har sobre a boa fé com qne
tem manHe tado eo. sentimentos se se poze.se em pratica
o ajuste de que VV. EExx. se lem brão.

O Mineiro. Illm0 . e Exmos. 8nrs., são Paulistas seos
interesse~ são reciprocos. e e tão ligado. em confraternidade.
e 0111 palavra de honra. o que é mai' que solJejo para' V.
EExx. r.ontarem com a Provincia de Minas dispo ta a eguir
em tudo as Gonjuncturas e a llIeSOla causa. que defende a
de S. Paulo.

O Governo Provi ioual tãobem agradece sobre maneira
a VV. EExx. o offerecimento que lhe fazem de mandar para
esta Provincúl. alguns Me tJ~es Fundidores, e Refinadores
Prussianos quando sejão necessal'ios, além dos que já vierão,
não podeudo aproveitar-se jú d'este obzequio por ser indis
pensavel entrar [Jl'illleiramen1.e no verdadeiro conhe imento
do e tado da Fabrica do Morro do Pil1ar unica que exi te da
Fazenda Publica. onel já se a hão aIO'un~; reservando- e para
pedir depois a VY. EExx. aquel1es de que e necesjtar con
forme os trabalho da dita Fabrica.

Pelo que respeita ao mai& que VV. EExx. COn1111Ullicão
no fim do seo dito Officio de haver o Principe Real ordenado
á Mesa do De em bargo do Paço. que consulta e com urgen
cia ácerca do limite. desta Provincia. tem e te Govel'l1o de
re. ponder a VV. EExx. qne independente de tal consnlta
está prompto a terminal' a questão pela maneira já a VV.
EExx. propo ta em Officio que lhes dirjerio na data de 20 de
.r o\'cmbro: confirmando arrora o que então dice. parece as im
ruais cOllveniente não só para evitar as delongas de Consulta,
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como tãobem porque este Governo tem o mms vivo interesse
e sinceros desejos ele patentear a armonia e boa intelligencia,
que existe entre os Mineiros, e Paulistas. Se VV. EExx. assim
o approvarem. e quizerem não esperar pelo resultado da re
ferida consulta, dignem-se ele o participar porque sem demo
ra se procederá á mencionada Divisão pela maneira que fôr
profir.ua a buma e outra Provincia; ficando VV. EExx. outro
sim inteirados de que por esta nada se innova a semelhante
respeito.

Deos Guarde a VV. EExx. Villa Rica Palacio do Go
verno 14 de Janeiro de 1822. Illmos. e Exmos. Surs. Presi
dente e Deputados do Governo Provisorio de S. Paulo.
Antonio 'l.'homao;;, de Figueiredo Neves.-Teotonio ALL'ares de
Oliveim M'Lciel. -Francisco Lopes d'.Abl'eu. - José Fel'l'eim
Pacheco.-Joaquim José Lopes Meneles Ribei1'O.-José Bento
Soal'es.--Joào José Lopes Mendes Ribei1'O.-JJ{anoel 19naci,')
de JJIello Soltxa.-José Bento Leite Ferl'eira de Mello.

to-Do GOVERNO Pr:.OVISORIO DE MINAS, .1822.

JUntOs. e Exmos. Sl's.- Com infinita satisfação recebeo
o Governo Provisional desta. Provincia. o Officio que VV. EExx,
lhe dirigirão em data ele 2:? de Dezembro proximo preterito,
o qual he mais uma reiterada prova, com que VV. EExx.
querem patentear a boa intelligencia, e armonia entre os Pau
listas e Mll1eiros.

Inclusa no dito Officio vinha a copia do qne VV.
EExx. TIZerã0 subir á Augusta Prezença de ,ua Alteza o
Principe Real do Reyno Unido de Portugal, Brazil e Algar
ves, supplicando-Ihe se Dignasse de su pender toda e qual
qner rezolução na providencia que se tivesse dado pelo Tri
bunal do Dezembargo do Paço sobre os limites divizorios das
ditas Provincias.

Este Jlrocedimento da parte de VV. EExx. não he
menor prova de consideração em que VY. EExx. têm o
Governo Provisional de Minas, o qnal não podendo já mais
deixar de corresponder-lhes, e de ser dos mesmos sentimen
tos para com VV. EExx. passa a certificar que pela Junta
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da Fazenda se mandêlrão expedir a nece sarias Ordens para
em prompto se pôr em pratica o cstabelecimento do Correio
pelo roteiro que se dirigia a VV. EExx' J e que fica irYual
mente na intelligencia elo que ao mesll10 respeito foi determi
naelo por esse Govel'llo ao Comalluante uo Jagnari, e ao Ca
pitão 1\101' ela Atibaia para recebcrem as malas en viudas desta
Provincia, e serem remettielas a essa cidade por Pedestres
estacionados nos lugares assignalaclos no dito roteiro devenelo
o Administrador elo Correio fazelas regressar no Jia tãobem
no mesmo aprazado.

O Governo Provisional communica igualmente a VV.
EExx. terem nomeado para Commissarios da demarca~ão

divizoria elas dilas Provincias os rs. José Bento Leite Fer
reira ele MeIlo Deputado do mesmo Governo, e Carlos Mar
tins Penna, Capitão do Real Corpo de Engenheiros, os quues
infallivelmente se hão de achar no lugar dezignado por VV.
EExx. no mesmo tempo em que VV. EExx. declaram deve
rem achar-se aIli os 81'S. Com missarias por parte dessa Pro
vincia, e sem duvida se ha de terminar a questão ele lI1f\.neira
que ambas as Provincia fiquem sati feitas, pois os ditos Sr:'.
Deputados desta vão munido. de todos os amplos poderes
para se ultimar o negocio ele maneira tal que se reconheça
quanto este Governo, e os Mineiro vivem unido aos Pau
listas em confraternidade, amor e sentimentos.

Deos Guarde a VV. EExx.-ViIla Rica 7 ele Fevereiro
ele 1822.

1l1mos. e Exmos. Srs. Prezidente e Membros do Go
verno Provisional da Provincia de S. Paulo.

Teot07l'1o AlraFe de Oliueim Maciel. -l!hl1lásco Lopes
cl'Abrezt. -José Ferreim Pacheco. -Joaqllim José Lopes J.llen
des Ribeíro.- osé Bento SOCl1·es.-.!oDo Jo é Lopes Meneie.
Ribeiro.- Uanoel 19nacio de .J.llello e Sonxa.-Jo.·é Bento Lede
Ferreira de jJlello.

cl-Do GOVERNO PROVISORIO DE MINAS, 18~2.

Illmo.. e E:r;/Ilos SI' .-1 o Officio que o Govcmo Pro
vi ional de ta Proyincia de Minas Gerae teve a honra dr.
dirigir a '\ V. EExx. na data de 9 ele Fevereiro deste anno,
certifiquei a VV. EExx. que no oitavo dia depoi. ele Pascoa



- 643 -

se aclial'ião infallivelmente no Rerristo de Jaguari os Irs. De
putarlo do mesmo Governo Jo é Bento Leite Ferreira de
Mello, e Oapitão Carlos Martins Pena, para juntamente com
os Srs. nomeado. por essa Provincia se tnttar ria divizão tios
lillJites de ambas pela maneira expressada no dito Ofticio.

Não podendo porém verificar-se a sahida do referido
Sr. Deputado José Bento Leite de forma q'. se apresente
naqnelle Rerristo no tempo aprazado por ter sofIrido grande
incolllmodo na sua saúde, de que começa agora a restabele
cer-se, acrescendo a isto tãobem a falta do Sr. Vice Prezi
dente deste Govel'l1o que 1;e acha ainda no Rio de Janeiro;
o Govel'l1o Provizional para pôr a VV. EExx. ao facto dos
motivos que tOl'l1arão por agora inadmi..sivel a reunião dos
ditos Srs. no mencionado lugar, expede lluma Parada com
este Officio para participar a VV. EExx. os inconvenientes
que se ofl'el'ecem, e que im11lediatamente que elles cessem
se comll1unicará então a VV. EExx:. quanto convier sobre
semelhante objecto; fazendo-se os avizos com a necessaria
antecipação e de maneira qne este Govel'l1o possa receber a
re posta que V,'. EExx. se dignarem dar-lhe para que, com
binando o tempo em que devem partir, não lJajão de esperar
huns pelos outro.

O Governo Provision.d espera que VV. EExx. se digna
rão acceitar novos votos da mais pura e cordial amizade, que
o liga a n. EExx..

Deo. Guarde a VV. EExx.-Villa Rica Palacio do
Governo 18 de Março d~ 1822.

I111l10S. e Exmos. Srs. Prezidente e Deputados do Go
vel'l1o Provizorio de S. Paulo.

Teotonio Alrares de Olh'eira Uaciel.-]I'ranrisco Lope
rL'Abreu.-Jose 1i'erreim Pacheco.-JoaQuim Lope Jlende.·
RibeirO.-,/osé Bento orll'es.-Joào José Lopes JIendcs Ribeiro.
-J:lanoel Ignacio de Nello e Soum.

3 -CORRESPONDENCIA COM DIVERSOS FUNCCIONARIOS.

a -Ao CAPITÃO JOSÉ FRAJ.~CISCO 1, 21.

O Govel'l1o Provizorio manda remetter a Vmce. o Offi
cio inc1uzo do Cadete João Jo é da ,ilva Theodoro COIl1
mandante do Registo de 'apocahy-mirilll no qual e queixa
da maneira porque o socio tle Vm ce. o Coronel Antonio Jo é

- de Macedo manda cobrar os direitos do Contracto de que !le
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arrematante, para que Vmce inf()rme ao mesmo Governo mui
circunstanciadamente sobre todos os artigos de que trata o
mencionado officio.- Deos Guarde a Vmce.-S. Paulo 28 de
Junho de ] 821.-João CaI'/Oe Augusto de OC!jnha1lsell J-'re
zidente.-Joxé Bom/aeio ele Andracla e Silm, Vice Prezidente.
- J1IaTtilll Francisco Ribeú'o cl'Andrada, ecretario.

b-Ao CAPITÃO MÓR DE PINDAMONHANGABA, 1821.

o Governo Provizorio tendo recebido o Officio de Vm oe•

de 14 do Corrente em qne participa, que Antonio Manoel de
Siqueira dessa Villa, e André Bernardes da de Minas com
varios outros romperão os Limites, que dividem huma da
outra Provincia, e vierão formal' novas tranqueiras huma
legoa para cá das ant.igas. o Governo ordena que Vmoe

mande prender imrnediatamente os subdit.os leste Governo
que cometterão aquella dezordem, e formando-lhes summario
os ent.regue (~om elle a Justiça para serem castigados ]):1

forma ua Ordenação do Livro 5.0 tit. 67; e o mesmo vai
deprecar este Governo ao da Provincia 1e Minas para pro
videnciar pela parte que lhes compete. Deos Guarde a V1IIoo

. Paulo 19 de Out.ubro de 1821.-João Carlos Augusto de
Oeycnhausell, Presidente.-José Bomfaeio de Anclrada e Si/rrt,
Vice-Presidente.- JIaJ·tim Francisco Riúei1'o cl'Anclrada,Se
cretario.

c--Ao CAPITÃO MÓR DE PINDAl\lONHANGABA, 1 22.

O Governo Provizorio bem que reconheça, que a Ca
pella, que por parte dessa Villa se está erigindo na extrema
com a Provincia de Minas geraes está nos limit.es desta de
S. Paulo; comtudo dezejando cooperar com os EXllIos. Gover
nadores daq uella Provincia para o melhor socego dos Povos
de ambas: Ordena Vmco• faça sustar o progresso da Capella
intentada emquanto se não dicide sobre os limittes das duas
Provincias' no que de commum accordo com os dous Gover
110 e approvação de S. A. R. se lJas1>a brevemente a cuidar:
Vm oa• e todas as mais Authoridades Civiz, e Ecc1eziasticas
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dessa Villa ficão responsaveis a S. A. R. e a este Governo
pela menor contravenção desta Ordem, que toda se dirige a
tranquilidade publica, e a executar religiozamente as antigas
Ordens de S. Magestade a este respeito. Deos guarde a Vmce.
Palacio do Govel'l1o de S. Paulo 4 de Março de 1822.-Jouo
Carlos Augusto de Oeyenhausen, Presidente. -José Ronifaclo d.e
Andrada e Silcrt, Vice Presidente.- Uartilll Francisco Bibeiro
d Andrada e Silva, Secretario.

d--Ao SARGENTO-MÓR DA VILLA DE PINDAlI10NHANGABA, 1822.

Recebemos os Officios de VmCO
• de 15 e 17 do corrente,

e ficando certos em seu contheudos, só temos a responder
lhe o ue 17.

Concordamos com o que cxpoem o Oommandante do
Registo de :ThIinas sobre o hir lima pessoa dessa Villa fazer
com elle as tapagens necessarias nos lugares onde se extra
vião os il1diviuuos desta Provincia, e os direitos daquella e
para este filll Vmco. nomeará huma ou mais pessoas do seu
Districto de reconhecida probidade, e em quem Vmco. confie
o bom exito desta diligencia, que se1"<1 unicamente para de
mãos daclas com o dito Commal1dante do Registo de Minas
fazerem as mencionadas tapagem;, para que ninguel1l passe
senão pelos Registos, e munido CO\ll o competente Pas
saporte.

Quanto ao procedimento <10 Ajudante Antonio Moreira
de Souza, em não querer servil' com pretexto de doente Vm co•

o proporá para reforIuatlo se com efT'eito elle estiver impos
sibilitado, e se estiver confirmauo neste Posto; porque não
estando confirmado deverá ter baixa na forma das Oruens:
quanto porem aos Officiaes (lo seu corpo que estiverem alis
tarIo na Guarda de Honra, não devem ser chamados para o
serviço.

Finalmente sobre a necessidade que Vm.cc tem de sar
gentos para as Companhias de Ordenança, em razão de não
haverem pessoas com a itlade determinada pela ley para
Or.cuparem aquellcs Postos, V. M. observará o que ultima
mente foi Determinado por Sua Magestade Imperial na Pro
vizão de 3 de Agosto deste anno expedida pelo Conselho Su-
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premo ~1ilitar a semelhante opjecto e que já lhe enviemos
por copia com a circular de 4 deste mez. Recomendamos
por ultimo a Vmca. faça por conservar esses Povos em tran
quilidade e devida oLeeliencia as Authoridades constituiua.
Deos Guarde a Vmca. Palacio do Governo de São Paulo 2G
de Novembro de 1822.-]Ialheus, Bispo.-Cancliclo Xacier
de Atlllrida e Sow:a.-Joxé Corr&t Pacheco e Silra.

4--V ARIOS DOCUMENTOS.

a-Do COllUllISSIONARIO lVlINEIRO DA DElIlARCAÇÃO, 1822.

lUmo. e Exmo. Snl'.-Tendo de se proseguir por Ordem
de Sua Alteza Real :la Demarcação de Limites que se havia
ajustado fazer entre esta Provincia e a ue S. Paulo, para o
que se achão ja nomeados os Deputados desta que devem hir
encontrar-se com os daquella' e sendo o Sertão de apucahi
Mirim o lugar de Maior duvida sobre deviza, se faz pre<.:izo
mandar tirar do mesmo hUIll mapa Tipografico para ser
melhor conhecido: e como o Cadete João J oze tia Silva
Theodoro, he praÚco daqueIle paiz, e suficiente para o tirar,
o Governo Provisorio 1l1P. inculllbio de commonicar a V. Exa.
tudo i to, para que mande <.:om toda a brevidade este Cadete
destacado a Comandar a Guarda de Sapucahi mirim afim de
que Das vaga que tiver no Serviço da mesma, vá tirando o
dito Mapa para ser aprezentado aos Deputados quando ahi
chegarem, e igualmente para ali acompanhar os mesmos onele
for ]irecizo a bem ela Commissão de que vão encarregados,
a silll como para ser depois de feita a Demarcação, incumbido
de mudar aqueIle Quartel para o lugar que for de melhor
feixo, a bem da segllrança dos Direitos desta Provincia. Deos
guarde a V. Exa. Palacio do Governo de VilIa Rica 18 de
Maio de 1 22. I1111l0. e Exmo. 1:)111'. :iUarechal de Oampo
uovernador das arma', Antonio JOi:e Dias Coelho.-Joxe Bento
Leite Ferreira de .Nlelto.
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b-DO Co:r.ÜIANDANTE DE T\IILICIAS DE PIlI1DAMONHANGABA,
1822.

Por Ordem de Sua Alteza Real O Principe Regente
l' o so Senhor estou dando providencias a reunir os Soldados
da minha Companhia para marxar para S. Sebastião; e como
alguns destes Soldados Se achão em lurrar ou Cituação para
onde I enão pode hir pelo caminho que segue elesta Villa,
por ser este muito distante, e intransitavel, e maiormente
pela necessidade que insta desta Reunião anexa; portanto
Suplico a Vmce., que por bem do Serviço do mesmo Sobe
rano queira deixar pl'lssar por esse Registo do seu Comando
qualquer Inferior, ou Soldado da mesma companhia, tudo
para obviar demoras.

Deos "'uanle a Vmce. muitto annos com saude e feli
cidade. Villa Real ] 9 de Setembro de 1822. Snr. Cadete
Comanuante, João Joze da Silva Theot.!oro.-Ântonio Ferreim
da Cunha, Capitã.o. .

Queira deixar pas ar tambem ° Italiano, ou outro qual
quer pois penção que estào no eyo t.!e Abaham.

fUmo. Snr. Caclete.-Vindo-me com ordens para remetter
as praça que não foríi.o para o de tacamento de São Sebas
tião a defeza da nos a Santa e Justa Cauza do Brazil fazem-me
ver que o Capitão desta Companhia Antonio Fr.n deixou
encombido a sua boa ordem para lhe mandar prezos a Fabiano
Leite do Prado e Joze Vr.n do Prado . oluauos da mesma
Companhia, e porque estes pe::; de xumbo inda não Sahiram
apezar da sua boa diligencia de novo lhe netifico a t.!o Capi
tão qne Vmc. a úelll da nossa cauza Nacional os mande
l/render a todo o custo e me rremeta para esta Villa para
sahirem a servir na ttropa da l.n Linha the que aprendão a
Servir a Nação, pois não !Tepare na confiança que tomo por
que a lllossidade assim permite não so a nossa cauza
.J usta esta pereçendo por encontrar a huns maluados
taes como, caresse serem prezos para exemplo dos maes, e
fi.co certo que VIU ce. nos manda porque estou conformado <lo
seu bom patriotismo. Deos Guarde a pessoa de Vmce. Villa
de Pilldamonhagaba 7 de Dezembro de 1 22. lllmo. nr.
Cadete João Theodoro.-Jo-:-e Franci co Guimarães, Capitão
Mandante de Melicias.
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C-DO COMMANDANTE DO REGISTO DE SAPUCAHYMIRIM, 1822.

fUmo. 8111'. 8m'gento 17101' Francisco Homem de Mello.
A vista de uma carta que reçebo hoje do SUl'. Joze Homem,
irmão de V. S., vejo serem os Heutimentos de V. S. mui
honrados, por isso Illesmo que desejo haja entre nos uma
boa l1annonia, e vizinhança, e t!irijo esta a V. S. a lhe expli
car melhor o assumpto da converça que teve com o dito
Snl'. seu irmão.

O Capitão dessa Villa Manoel Marcondes do Amaral,
quiz por força obsequiar os seus subditos de quem devia
ser pae e não algoz, com hum caminho intransitavel, e por
isso deu ouzadia a que se tirasse a tranqueira posta ali por
mim, por servil' o mesmo de extravio a este quartel, e as
Provincias, e de proveito a ninguem: Eu pouco se me deu
disso, e antes estimei, para aquelles moradores verem o bom
presente que lhe dava o Seu Capitão moI', e podendo tei
mar a trancar o dito extravio, pelo contrario encaminhei os
moradores dessa Villa a seguirem por elle, visto que lh'o
dava o seu Capitão moI', por não querer que elles se sujei
tassem a passar por este Registo; chegando até a imprudencia
de informar ahi um feitor de caluinhos em o requerimento
dos mesmos ao General, que devião ter aquelle caminho para
não passarem aqui, onde recebião desfeitas, e que por ali só
volteavão meia legua, quando volteião mais de tres. Eis ahi
porque os moradores dessa Villa que estão de facto dentro
deste Quartel, e por conseguinte não podem ter outra estrada
mais perto que esta para a sua Villa e Freguezia, tem sido
vexados ;>0 ponto de passarem dias até sem sal para come
rem, por não se meterei!). na temeridade de tal caminho, e o
que eu muito tenho gostado he destes mesmos moradores se
queixarem de mim, pelo mal que lhe acontece, como se eu
fosse o seu zelador em lhe dar aquelle pessimo caminho, para
não levarem aqui desfeitas, (como se se costumasse aqui insul
tar a quem passa) e tambem me acicmira muito de que os
ditos moradores fos el11 só os homens de bem para haver
desprezos de passarem em Registos, quando nesta Provincia
ha tanto homem de bem, e passão por elles; e quando eu
tenho visto negros que são mais homens de bem do que os
ditos moradores, como v. g. Antonio Monteiro, que para se
ver quem elle será basta saber-se que é calvo e cõxo; e hum
pardo Joze Pereira, e outros de pessimas condutas.
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Para eu com toda a verdade mostrar a v. S. elo que
tem servido aquelle ,caminho, basta dizer-se que tem só
sido util para vexar os moradores dessCL Villa, para se extra
viar por eIJe Negros, Bestas e tudo o mais de que os vian
dantes se querem esquivar de pagar of.; Direitos, para passa
rem por elle todos os Criminosos de ambas estas provincias,
e muito principalmente os dessa; pois chegão aqui muitas

. pessoas sem passaporte, e eu os faço voltar para o tirarem
e elles voltão e do Antunes vão ao paiol de Ignacio Cae
tano, e lá os negros ensinão-Ihe o dito extravio, por onde
vão para Minas; e ultimamente serve para Jaze Pereira
Alves entrar para Minas quando quer sem nunca dar obediencia
a este Registo, a breganhar e vender ali animaes, e tudo o
mais que deve aqui ser registado ou pagar Direitos, e tirar
della para o destricto de S. Paulo todo o Gado que quer sem
eu ser sabedor de nada: Em toda a parte he hum crime de
Leza Magestade entrm:-se pam dentro desta Provincia por
fora dos Registos, aqui pelo contrario, os moradores dessa
Villa tem isso por devertimento, pelo pouco cazo das Ordens
Regias e do Governo aq ui estabelecido: Em todas as fron teiras
das Provincias se conserva sempre uma certa distancia
de Mattos para respeito das mesmas, onde llinguem pode
trabalhar, aqui pelo contrario; e ainda a pouco sendo eu
Comanclante em Jaguari, veio hum a Provi ão da Junta
da Fazenda Publica, mandando despejar elas Al'ias todos
os moradores que tillhão CO)l1 pes de lan entrado para
ellas, e 10 uita caza e paioes se queimou, e todos pas
sarão termo de não trabalharem mais nas Arias, e não
se entendeu nisso a utilidade particular, e teve primeiro a
publica, e a segurança do feixo das Provincias; e ahi o dito
Capitão moI' assentou que eu cometi hum grande erro quando
mandei trancar aquelle extravio, por deixar a fazenda de João
Pereira com hum paiol velho fechado e por isso Jozé Pereira
hoje ronca que aquelle he o seu caminho, e por isso ninguem
o pode trancar, como se estivesse em primeiro lugar a
nenhuma utilidade de um fazendeiro que só tem hum escravo
de seu e por conseguinte não pode dar interesse nenhum ao
Estado, do que a utilidade Publica, e a segurança cios Direi
tos das Provincias que está em primeiro lugar liue tudo; e
quando a fazenda de João Pereira he hUlIla e a de Joze
Pereira he outra, e na deviza deslas he que se deve trancar
sem prejuizo de nenhuma.
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Teimando-se nessa Villa que aquele extravio devia ser
conservado para caminho dos moradores da mesma, não se
tem tido vérgonha de mandarem faZCI' todas as Delio·enc.ias
do Serviço Nacional ali, pela estrada deste Registo, fazendo
se-me oi'ficios pela natureza da Copia junta (*) por onde bem
se vê que o dito Caminho não servindo para as Deligencias
do Serviço, tãobem nuo pode servir para estrada de eOlllercio
dos pÓVIlS: pelo que deve ser tampado, e passarem por aqui
aquelles moraclore a quem for mais util e. ta estrada, o que
não acontecerá sem a liita tapagem, pois não devem seis ou
seto moradores desta Villa que estão dentro deste Registo,
ter duas entradas para o mesmo fim, e3ta do Registo para
tirarem todos os effeitos que aqui pagão menos Direitos quc
nos Regi tos de S. Paulo, como gado, porcos, e fumo, e
aqueHa para entrarem com tudo quanto pa.ga neste Registo o
n,ão nos dessa Provincia, que vem isto a ser, não serom uteis
a nenhuma de ambas estas Provincias; e isto he que os
ditos moradores querem: Trancando o caminho devem passar
aqui todos os que estão dentro do Re"istro e hirem pagar os
direitos dos. eus effeitos, nos seus respectivos Registos pois
eu não devo prejudicar a es a Provincia nos Direitos que lhe
pertensem: e até V. S. pode mandar hum Oflicial de Orde
nanças para examinar comigo onde he melhor trancar, tanto
este como qualquer extravio que haja, e ver os moradores
que estão dentro do Registo, dessa Villa, para a todo o
tempo COIl tal', ficanlio V. S, persuadido que ninguell1 os
pode tirar para esta Provincia sem decisão Regia; Pois o
Registo da Malhada está dentro da Provincia da Bahia seis
legoas, todos aquelles moradores pertencem a dita Provincia.
A im Jicão ovitados todos os males, tanto (los extravios, COIIIO
como do vexame que tem alguns moradoro' dessa \Tilla COlll
voltas de CanlÍnhos, e igualmente he util pelo pouco cazo em
que alguns 1l10raliores de~sa Villa desobedecem as Ordens
aqui estabelecidas, entrando para l\linas por fora do Regi to,

01110 co tuma fazer Jozé Pereira. para quem não ha carui
nho algum prohibido por onde não pa e' pois ainda ha tres
(lias entrou por um extra\"io que fica mai' dentro, e pa sando
pelo sitio que foi do Brito, sai já no ccntro da Freguezia de
Pouzo Alegre, pelo que me deliberei mandal-o preuder para
o fazer pagar os Direitos dos gencros que tem extraviado. e

(*) Provavelmente ão o' lnCllmentos da secção b upm. (N.
aa R.)
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remetello depois a S. Paulo, com parte do que tem feito, e
pertendo proseguir na mesma deligencia e remetei-o prezo a
V. S. para o fazer ahi castigar; pois só e te será o meio de
se deixar de atacar esta guarda como continuamente faz; e a
Ordem Regia dcstribuida por este Exmo Goremo a todos os

.Registos em elata de 4 ue Abril de 1811, manda que a
guardas desta Pruvin ia possào dar buscas, ou prender a
qualquer que extraviar, ainda mesmo estando em outra qual
quer Provincia, e então vert- V. S. pela sua sua propria con
fição o qu~ tem feito.

A vista do exposto faça V. S. o que julgar melhor na
serteza de que eu não desejo vexar os moradores dessa Villa,
passem embora por aqui, mas quero tãobem que se olhe para
o que está em primeiro lugar, que he a segurança dus Direi
tos NaclOnaes. Deos guarde a V. S. Registo de Sapul'ahi
Mirim 6 de Novembro de 1822. De V. S. João José da S.fi
Theocloro.

e-Do SARGENTO-lIIÓR DE PINDAMONHANGABA, 1 22.

Desta villa se tem auzentado para a provincia de Minas
grande Numero ele Homeins entre Paizanos, e Soldados Mele
çianos ele 2. fi linha por Desprezo Ao Servisso Nacional afim
ele os deixar perecer estes Indeviduos bem mostrão serem
contra a emportante Cauza do Brazil que Com tanto fervor
esta Recomendado por Sua Real Magestade emperial; Se
ponha todas as providencias, e r.autel1a ~obre a Segurança da
mesma, e portanto ts.>das as Authoridades Constituidas Somos
obrigados á Acautellar, e precaver qualquer novidade, e de
prezen te estão o SoldaJos Melescianos dezertando dos Seus
Destacamentos da pra sa de S. 'eba tião e ubindo a escon
derce na mesma Provincia de Minas que asim me aseverão;
e mesmo Cazas de Familias nesta estabeleçiela se tem au
zentado para a mesma com os seus Filhos Soldados Meliçia
nos de 2. fi Linha com mais Escravaturas o que muito E tra
nho a Darem passagem francamente porquanto os Exmos.
Governadores das Provincias tem E tabeleçido por uas Res
peitaveis Ordens que nas Guardas e fortalezas Se nào De
passagem a pessoa alguma Sem aprezentarem os Sens Com
petentes passa portes, e querendo a Cautellar e precaver
estes aubstaculos: Dep'reco a V. S. por bem do mesmo Cer
visso Nacional aja de dar todas as providencias e Cautella no
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Eizame dos tapumes do Mapa de divizão que divide huma e
outra Provincia Couserv::tndo bem tapadas, e trancadas na
forma das ordeins E tabelecidas e quando haja pessoas mal
atencionadas de Quebrar os presnitos em fazer aberturas ou
Extravios V. S. Sabe bem o que deve obrar com tais trans
gressoins. Deos guarde a V. S. por muitos annos. Villa'
Real de Pindalllonhangaba aos 4 de Novembro de 1822,-
Illmo. UI'. Comandante, João Theodoro.-Fl'Clncisco HOllle1lt

de lI/elio, ' argento moI' Comandante da Villa Real.

f-Do COMANDANTE no REGISTRO DE SAPUCAHYMIRIM, 1822.

Recebi o Officio de V. S. de 4 de Novelflbro do Cor
rente e fico certo elll todo o seu contendo: He verdacie que
me constlJ. terem entracio muitos Milicianos, hnns mudados,
e outros a esconder-se pára dentro desta Provincia, mas tem
entrado todos pelo extravio de Joze Pereira, pois por aqui só
passa quem traz passa porte, que são as Ordens que ha Inda
ontem aqui tive preso hum homem dessa Provincia e confe
çou por la ter entrado para esta, e o soltei por ser paizano,
e o fiz tornar para essa.

Não se admire V. terem passado muitas pes:3oas
dessa Provincia para esta, por se esquivarem ahi do Serviço,
esta tem tido prejuizos muito maiores com os extravios dos
Direitos da Fazenda Publica pelos caminhos que se conser
vão abertos só por caprixos e na la mais. A pouco fiz huma
carta a V. S. sobre este objecto, e por' isso só agora digo
que seria melhor vir dabi hUIlJa pessoa para ver comigo oude
seria melhor trancar qualquer extravio que baja sem prejuizo
dessa Provincia, "isto que o moradores de ambas estão mis
turados, e fazendo-o eu só pode haver assumpto a parte ou
queixas, do que estou farto. Quauto aos Dezertores, qual
quer que V. S. saiba se pas ou para cá e existe por aqui,
mande-me dizer para o fazer prender e remetter. Deos
guarde a V. . Quartel do Registo de Sapocahimirim, 13 de
Jovelllbro de 1 '22.-Illmo. SUl'. Sargento moI' Comandante

Fransisco Homem de Mello.-João Joxe da Sil'l'a Theod01'o,
Cadete Comandante.
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[j-DO ARGENTO-lIIÓR DE PINDAMONHANGABA., 1823.

Na forma da ordem do Exmo. Govel'llo desta Provin
cia, que me foi dirigida affim de se realizarem os intrinxei-

Jamentos em todas Arias probibidas no Districto do meu
Comando e desta provincia com a de Minas Geraes, vai
authorizado o Alferes Manuel Henrique de Paiva, e se ;des
tina the essa Grarda a thratar, e examinar occularmente de
mãos dadas com Vocm., de quem espero como daquelle Offi
cial, que tudo se fasa com o maior zelia, actividade pruden
cia, e mnito boa segurança. Deos Guarde a Vmce. f;nuitos
anuas Villa Real 3 de Janeiro de 1 23. Snr. Cadete Coman
dante João José da Silva Theodoro.-Fmnci co Homem de
lJlello, Sargento-mar.

h-DO COllIMANDANTE DO REGISTRO DE SAPUCAHYlIIIRIM, 1823.

Aqui chegou o Alferes Manuel Hemiques de Paiva,
encarregado, diz V. S. no eu officio, de examinar, e trancar
comigo os extravios, segundo eu lhe havia requerido: o mes
mo Alferes logo que se tratou no primeiro e maior de todos
os extravios, pús duvida, ou não soube dicidir-se se devia
trancar, e em consequencia não me quiz afastar daqui, por
que para hir ver que ha extravios abertos, e não os trancar
não precizo hir, pois a muito tempo que o sei.

Não posso entender porque este Alferes tenha duvida
na Deligencia que vem fazer, pois eu bem claro tenho e crito
a V. S. sobre tal objecto:

Ha seis ou sete moradores dessa Villa dentro mais de
legoa deste Registo estes moradores não podem ter outro
caminho se não este do Registo, porque tudo o mais he
extravio ao mesmo; dês que os mesmos existem dentro
deste quartel inda não ficarão intrinxeirados para Minas
e pem podem ficar porque esta estrada he muito larga, e
cabem todos até juntos por ella para hirem a sua Freguezia
e não tem sido a dita picada que se pretende ahi chamar
o seu caminho, que os tem defenditlo de entrarem dentro do
Registo, porque \Ie facto estãe. Cá em Hinas ninguem os
quer e nem se preciza delles, porque ha muito pôvo; e a
mim não me dá lucro nenhum que haja muito, ou pouco, e
nem ha cá quem os possa tirar sem decizão R.egia ou por
convenção dos dous Exmos. Governos.
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Trata-se de trancar extravios as Provincias, e não de
tirar moradores, pois ninguem tem tal authoridadc, e pOI'
haver a duvida destes dentro do Registo, he que eu requeri
a V. S. que mandasse huma pessoa para ver que estavão'
dentro) e trancasse onde devesse ser; pois para trancar em
devizas das pósses, ou das provincias, onde não ha duvida
não precizava eu de tef':temunbas, porque he minha obrigae
ção fazello, e eu não sei como se ha de trancar aquello
extravio ficando os moradores para fora do Registo, quand
elle" estão dentro delle esteja o dito caminho aberto ou feixa
do; e por eu não querer vexar aos mesmos moradores dessa
Villa, em os fazer passar pelo caminho que lhe se deu in tran
sitavel) he que tenho tratado sobre isto; e ainda hontem me
vchio aqui chorar hum genro de Miguel Homem, a querer
hir buscar um padre para confessar o mesmo que estava a
llloner, e lue não tinha caminho para o fazer) e não sei
então este caminho que não pode ser caminho senão para
laclroens extraviarem, porque se não pode conservar trancado.
Eu já sei que o bom Capitão mor eles a Villa transtol'UOU-O
o que V. . tinha tratado comigo) por querer ostentar a
grande asneira que fez ele pretender que os moradores dessa
Villa deixassem de andar por esta estrada do Registo, unica
e melhor que podem ter, para anelarem pelos galhos elos páos;
e en remeto a V. S. a copia ela reprezel1tação que tinha
feito a esse Exruo. Governo, elo mesmo assumpto, para a
mentira não ficar vitorioza, e rogo a V. S. me queira dar a
ultima deeizão sobre este obj')cto, para eu elar as providen
cias que forem necessarias. Deos guarde a V. S. Quartel elo
Registo de Capucahi Mirim 10 de Janeiro de 1 23. rllmo.
"nr. Sargento MoI' Comandante Fral1ci co Homem de Mello.
João Joxé da Silca Theodo1'O, Cadete Comandante.
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i-ATTESTADO DE M:ORADOllES DO DISTRICTO DE

SAPUCAIIYNIllIM, 1823.

Claro 1l10nteil'0 do Amaral Capitão Comandante tio Destricto
da SelIada e 'apocahi, Elias Jozé Rolim Capitão Comall
dante do De 'tricto de Capivari e Itahi, Bernardo da Costa
Cabral Alferes Comandante do Destrieto da Varge Grande,
e nomeado Capil"iio do me mo .Tozé Ferreira de Castilho,
Alferes do Destricto de Capivari e Itahim todos por Sua
Magestade.

Attestamos que hum c-.aminho que se acha aberto, e
vem da VilIa de Pindamunbangaba ter aos moradore da
Ine ma que tem Citios dentro do Regi.;;to de nlinas erve de
extravio ao me mo Registo por sahir já dentro delIe hUllla
legoa, eucruzundo ali na e>ltrada geral fIue vem do sel1tro de
Minas: Que o moradores daquelIa VilIa para quem se per
tende conservar este caminho aberto tem bum grande vexame
em pass~rem por elIe pela grande yolta que dão, e ser o
mesmo intransitavel, sendo este caminho de~neçessario não só
por isto, como porque tem estes moradores de S. Paulo antes
querido pas ar pelas maiores neces. idades do que eguirem
por elle a Sua VilIa: tenelo a e trada do dito Registo por
anele atalhão algumas quatro legoas, e be o melhor que
podem ter para a mesllJa Villa sua freguezia, vi to que se
a hão 1Il0rando den lro do Regi to mais de legoa, e estarem
alIi misturados com 0:3 moradores de Minas: Que por este
caminho se extravii10 generos para :Minas por fora do Rcgi:to
p:lI'a se não pagarem os Direitos Nacionaes assim como por
elIe he que co tumão entrar os Dezertore~ e crilninozo das
outras Provincias para. esta de Minas. Igualmente attestamos
que pelo mesmo caminho entra continuamente Jozé Pereira
Alves, morador de Pindamonhangaba a negociar com os mora
dores de Minas, sem nunca entrar e manifestar no Registo o
que tras para ser Regystrado ou pagar os competentes Direi
tos, assim como tem tirado pelo dito caminho muito (fado de
:à1inas como temos prezenciado nos nossos Districtos sem
pagar os com petentes Direitos: e senelo a pouco o mesmo
cbamado pelo comandante do Registo para sati fazer os direi
tos do que tem extraviado, e dizer a quem tem vendido Effei
tos dentro de linas para se assegurar o Direitos, não tem
querid f) hir, e antes costuma atacar aquella guarda: o Refe
rido lle verdade e afirmamos debaixo do juramento do nosso
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cargo e por esta nos ser referida a bem do Serviço Nacio
nal, a passemos hindo por nos sómente asignada. Sapocahi
Mirim 20 de Fevereiro de 1823.-Jo..::é Ferreira drt Oosta.
Ehas Joxe Rolim.-Olaro Monteiro do Amaral.-Bemanlo da
Costa Cabral.

j-REPRESENTAÇÃO DE MORADORES DO DISTRICTO DE

SAPUCAHYMIRIM,1823.

8/1,1'. Cadete Oomandante do Registo. Os abaix.o assigna
dos, moradores dentro deste Registo, e do Destricto de S. Paulo,
vem representar a Vmce. o grande vexame e prejuizos que
tem sofrido com o se pertender que elles sigão por hum
Caminho que rodeia esse Quartel, o coai he intranzitavel,
tanto pela grande volta de mais de tres Leguas como pelas
muitas serras que tem, e por isso impossivel de se poder
nunca fazer a ponto de ser estrada tendo muitos dos Suppli
cantes chegado ao ponto de passarem em suas cazas dias
sem sal e outros misteres indispensaveis, por se não anima
rem muitas vezes a temiridade de seguir por hllm tal Cami
nho e bem persuadidos os mesmos da retidão com que
Vmce. se porta no serviço, e que milhar que ninguem sabe
da impossibilidade de seguirem por aquelle dito Caminho
tendo esta estrada onde está o Registo que he a mais perto,
e Camada para seguirem a sua Freguezia, por isso lhe vem
todos rogar os dex.e passar por esta dita estrada do Registo
afim de não continuarem os seus prejuizos e no vexame em
que se achão, ficando esperançados de serem atendidos. E.
R. M.-Autom;o Joaq1âm, Fabiano Leite do Prado, (*) Valerio
.Alves da Oosta, .Joaquim de ~!J1oTaes. Luix Oustodio da Süra,
Franci co da Silva Srtntos, Fmncis('o Ignacio PereÚ'a, Anto
',úo Lu'i;;. BaTTeto, J..~1.iguel Homem de Jlrello, JOne Fabio doIS
Reis.

k-Do COMANDANTE DO REGCSTRO DE SAPUCAHYMIRm, 1823.

lllmos. e ExllZos Sn1' .-Tendo havido delonga na demar
cação de Limites que o Exmo. Governo desta Provincia de
Mina havia ajustado fazer com o EXlI1o. Governo Antecessor

(*) Veja-se o segundo documento do n.O 3. b. (N. da R.)
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de V. V. Exas., fim para que fui mandado para este Desta
camento, C0l110 V. V. Exas. verão da Copia . 1 [3. a] E
vendo ell a continuação dos Roubos que se fazem nos Direitos
desta Provincia, pelo pouco feixo que tem este Registo, assim
como o ingresso continuo de Dezertorcs, e criminozos das
outras Provincias para esta, por caminhos que servem de
extra\'io ao mesmo, o que motivou o Officio n. 2 [3. e] do
Sargento Mar Comandante das Ordenanças cle Pindamonhan
gaba que limita por este laclo com Minas, tendo já eu parte
cipado ao mesmo, os extravios que varias moradores daquella
Villa fazlão em dczobediencia e pouco cazo as Ordens aqui
estabelecidas, como V. V. Exas. verão pela carta N. 3 [3. eJ
e resposta ao seu officio [3. f] em que eu requeria que elle
mandasse hum official de Ordenanças para examinar comigo
onde seria melllor trancar os extravios sem prejuizo de
nenhuma das Provincias, e para nã.o haverem queixas, visto
que os moradores de ambas estão aqui misturados: E tendo
o dito Sargento mar creio, que reprezentado isto a V. V.
Exas. e tido Ordem para o fazer, fiquei esperançado de
acautellar as Provincias emC)uanto se não faz a dita demar
cação. Mas não aconteC'du assim porque chegando do
Rio o Capitão Mar daquclla Villa Manoel Mal'condes do
Amaral, apezar de não ter ali Comandante algum, por estar
na Guarda Imperial, pelo seu orO"ul11o e caprixos, unico
movel de suas acçoens, formou com os seus parentes e o
Vigario, taes intrigas contra o Sargento mar afim de empe
dir 11uma tão util providencia que se hia uar bem do Ser
viço acional, e do feixo das Provincias e foi em conse
quencia sustáda a realização desta r1eliO"eneia; e vendo-se na
necessidade de cum prirem a Ordem tle V. Exas. mandarão
aqui, somente para constar, o Alferes l'Ifanoel Henriques de
Paiva com o oftieio [3. g] ma eom instrucções
particuLares tle não trancar o extravio sobre que té ali se
havia tratado, e voltou o mesmo sem nada se providenciar,
COIllO V. V. Exas. verão da resposta que dei ao mesmo offi
cio [3. h]: e em vez de castigarem aos moradores que extra
viavão para den tro desta Provincia, se lhes deu ouzadia para
tirarem qUltl1luer tranqueira que eu mandasse por no cami
nho por onde costumào entrar para Minas, principalmente a
Jozé Pertira Alves, o Illaior de todos o extra viadores, como
eu provo a V. V. Exas. COII\ o attestado .:) [3. il de
todos o~ Coman<lante' vizinhos tle Minas. em cujo Destri
etos elle vai sempre negocillr sem nunca entrar por este
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Registo, e onde tem vendido muitos animaes e outros efeitos,
e tirado immencidade de gado, sem aqui pagar os Direitos
de nada. E talvez té se fizesse em nome da Camara, ou
outra authoridade daquella VilIa, alguma reprezentação a V.
V. Exas. afim ue se não trancar este extravia, com os
quimericos pretextos de se poder assim tirar algum morador
de S. Paulo para Minas, que he sempre com que se sobcra
e te Capitão 1001' a pouca verdade das suas informaçoens a
tal respeito, vai assignada por quem for a reprezentação. que
todas são forjada" em sua caza na forma do costume; não se
lembrando elle que só Sua Magestacle ou os Exmos. Gover
nos podem tirar ou ceder moradores de humas para outras
Provinçias, e que só ignorantes se persuadem do contrario.

Tem este Capitão mar, Exmos. Senhores, 'a annos con
servaJo tal inimizade a tudo quanto he de Minas, que ape
zar das repetidas recomendações dos Governos para a boa
armonia, não tem sido passivei bavelIa aqui: quiz no princi
pio fazer destas terras hum Morgado para a sua familia, e
fazendo as maiores insolencias aos moradores de Minas, quiz
té a força de armas tirar-lhe terras para isso, obrigando a
alguns a birem a essa Cidade queixar-se aos Exmos. Ante
ce.ssores de V. V. Exas., afinal sempre tomou a Pedro Paulo
da Freguezia de Camandocaia SUfl posse onde fez hum Citio
que depois por não sahir a medida do seu desejo vendeu a
Manoel Antunes. Ultimamente não havendo mais terras sobre
que contender, tem constantemente procurado transtornar
todas as providencias que os Comandantes deste Registo procu
rão dar em observancia das Ordens estabelecidas, além da
segurança dos Direitos, e do feixo das Provincia , como inda
agora acontesse: Havendo dentro deste Registo mais de Legoa
seis Cilios que farão aposseados e são uo Destrito de Pinda
monhangaba, qne quer por força este Capitão mar que os
moradores destes Citios que estão misturados, ou para melhor
dizer elllbrulbados, com os de Minas, vão aquella VilJa sua
Freguezia sem passarem por aqui, e que tenhão hum cami
nho o qual sabindo da estrada geral que vem do centro de
Minas, e rodeando por fora do Registo por grandes Serras,
com volta de quazi quatro legoas, vai já sahir adeante do
mesmo Registo. Este caminho não só transtorna inteiramente
o fexo uas Provincias, pois pór elIe entra e sai quem quer
sem ser visto, como ,exa o mais passiveI os moradores de
S. Paulo que são obrigados a andar por elIe, sendo esta
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estrada do Registo a mais direita e unica qne podem ter para
sua Freguezia, huma vez que estão rle facto dentro destc
quartel, o que está a vista de todo o mundo, e só este pes
simo homem não qner conceder pelo seu Orgulho, pcrsuadin
do-se que estando estes moradores dentro do Regi to, c mis
turados com os de Minas, podem sahir por outros caminhos,
quando he bem sabido não podem haver estradas quc rodeem
os Registos) pois he transtornar o fim para que elles são
postos: e sem pre com a reelicula elescul pa de lhe poderem
tirar estes moradores para Minas quando a tantos annos que
elles estão deutro deste Registro nunca os tiranun, agora só
por passarem aqui como em outro tempo passav!io he que
isto ha de acontecer; e inda o anno passado o Exmo. Gover
no desta Provincia mandou Jll'P-nder por Officio que teve
desse Exmo. Governo, a huns Machados que morão mais
dentro e quizerão-se alistar para 1\1Illas.

Pelos officios . 6 e 7, [i\ bJ e carta 8, l3, e] verão
V. V. Exas. que naquella Villa se conhecem bem que aquele
não deve ser o caminho destes moradores, e que elles estão
dentro deste Quartel, porqnc em hum se me requer que eu
deixe passar aqui, n'outro que eu mande prender a hum dos
ditos, e na carta me diz o mcsmo argento mar quc estes
11Ioradores só eleve11l passar aq ui porq ue tuclo O mais he
extravio as Provincias, e deve·se con ervar trancado; e pela
attestação N. 9 verão V. V. Exa.. que aproprio Viga
rio daquella Villa, que he um dos que se ajunta sempre aos
conclaves para embaraçar que se tranque e te extravio, que
tanto vcxa aos moradores da mesllla, não lhes administra
nunca Sacramcntos por não se animar a passar por e1le,
como inda agora aconteceu COIIl o que estava a morrer, que
foi precizo pagilrem a hUIll Padre tia Freguezia ele Taubaté
e este para o fazer veio eu traI' por este ReO'isto, pai:; de
outra maneira morria o meSlllO sem Sacramentos.

Assim como 'pela aprezentação . 10 [3, jJ que me
fizeram estes moradores) verão \. V. o vexame que tem tido
os mesmos em passarem pelo camiuho que lhe deu o ~eu

Capitão Mar. Logo aquele caminho he intran itavel para o
Sacramento, para as diligencias de Serviço Nacional e para
passarem por elle os ditos moradores, porque então se ha de
conservar só aberto para prej utlicar os Direito acionaes!
antes me parece qUE' muito mais intransitavel sc devia fazer,
visto ser prejudicial ao feixo das Provincias, pois sem ter
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por elIe extraviado os Direitos desta, e entrado chusmas do
dezertores e Melicianos dessa a fugirem dos Destacamentos
Je Batuba, e '.• cbastião. E bem eonvencidos desta verdade
procurou o :::;argento mar daquelIa \ iIla providenciar e te
mal, por isso teve de lutar contra as furias do Capitão mar,
que sempre preferiu aos interesses de sua vaidade, e capri
xos a lJem geral dos povos, e das Provincias: E por isso
mesmo he que eu vou reprezentar a Y. V. Exas. que estcs
moradores de Pindamonhangaba, que tem seus Citios dentro
deste Quartel, e estão misturados com os moradores de
Uinas, devem passar por aqui para hirel1l para a sua Fre
guezia, não só porque esta Estrada lhe 11e mais comoda,
como para n110 haverem entradas para dentro deste Registo
por outra parte; e mesmo l)ara se poder fiscalizar que r.lIes
só levem generos para o consumo de suas cazas, e não para
venderem, como costumão, aos moradores de Minas, que
pagão Direitos: e isto he muito justo e necessario em quanto os
Exmos. Governos não mandão fazer o exame e deman~a(,ão

de Limites que ajustarãn, por ser a deviza destas Provincias
aqui muito confuza por consestir unicamente nas posses que
fizeram Of; moradores que entrarão de ambas, e não haver por
isso arias em alrruns lugares. E como eu não tenho tido
mais resposta daquella Villa sobre este objecto, vou levar
tudo a prezença de V. V. Exas. e rogar-lhes Proviclencias
afim de que este extravio se conserve fexado, não só pelo
grande prejuizo que rezulta a E ta Provincia, como mesmo a
essa, e pesso a V. V. Exas. sejão Servidos mandar aCamara
da VilIa de Taubaté examinar aqui a verdade de tudo que
tenho tido a honra expor a . VV. Exas. para bem se infor
marem e retificarem V. V. Ex."s da verdade pois que em
quanto depender isto de informações de Pindamonhangaba
sempre a verdade ha de ser oculta, porquc são todos paren
tes do Oapitão mor, e procurão seguir o eu partido: V. V.
Exas. contudo Iandarão o que forem Servidos. Deos guarde
V. V. Exas. Quartel do Registo de Sapucahi-Mirim, 6 de
larço de] '23. IlImo . e EXlllos. Senhores do Governo Pro

vizorio de S. Paulo. João Joxé da Siha TheodOl o, Cadete
Comandante.

l-REQ'UERumNTO DE MORADORES DO DISTRICTO DE

SAPUCAHYMIRIlII HH3.

nlmos. e E:X:/lIO<. S7l1·es.-Os abaixo asinados moradores
desta Provincia, do Destricto de Pindamonl1angaba, que tem
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seus CiLios dentro do Registo ele }\finas, vem reprezentar a V.
Vaso Exas. que andando em outro tempo pela estrada do
Registo quando bião para asna Freguezia, por ser o caminho
lnais perto e melhor C]ue tinhã , acontesse C]ue a mais ele
dois annos tendo o seu Capitão mar Reprezentado neste
Exmo. Governo, que se devia conservar aherta huma picada por
anele ent.rarão os primeiros donos daquelles citios nnicamente
aposseaLos, para caminho por anele os Supplicantes de
vião sl"guir aq uella Villa, para não passarem ]leio Regi to de
Minas; e sendo-lhe em consequencia impedida a passagem no
mesmo Registo por servil' esta picada de extravio a l\linas;
tem os Supplicantes passado pelos maiores vexames, prejuizos
e falta muitas ve~cs do necessario em suas cazas, pela diffi
culdade que tem cm seguirem por aquelle caminho, não só
pela volta de quatro legoas como pela incapacidtHle que tem
de fazer delle estrada, pelas muitas serras. Tendo os Sup
plicantes já em outro tempo reprezentado a este Exmo.
Govel'Jlo, farão sempre suas queixas supremidas pela Inentira;
E vendo agora que o Sargento mar Comandante das Orde
nanças daquella Villa convencido da Justiça do Supplicantes
queria trancar aquE'lIe caminho, afim de seguirem pela melhor
estrada qne he a do Registo, foi isto embaraçado pelo Capi
tão mar, que .ia em outro tempo fez os 'upplicantes jurarem
sobre a antiguidade do dito Caminho sem nUllca lhes per
guntar 1'01' qual andavão, ou qual era melhor e mais perto.
Por isso os Supplicantes vendo-se outra vez sem esperanças de
melhorar a sua infeliz sorte vem a implorar a Piedade e Justiça
de V. Vaso Exas. providencias, afim de não continuar o ve
xame em que vivem. Mandando V. Vaso Exas. examinar aos
'upplicantes o caminho que for mais camada ao seu transito.

P. P. a V. V. Exas se Dignem Deferir aos 'upplican
tes Como for justo.-E. R. M.-Jlabiano Leite do Prado.-
Franci co 19nacio Pereira.-Ántonio Lat:;. Bm·eto.- Uiguel
Homem de illello.-José Fabio dos Reis.-L~à Custodio da
Silm.-Fmnri co da Silva Sallto .-Valerio Alrf' da Co.ta.
-Antonio Joaquim Vieim.-Joal]lli/ll de 1Jlomi·.

m-Do COMANDAl.~'rE MILITAR DA VILLA DE ÃO

JOSÉ, 1 23.

lUmos. EX/1/os. Snres.-Tenho a honra de leva.r a pre
zença de V. Vaso Exas.a informação que pMe obter do
req uerillJento incl uzo que V. Vaso Exas. me ordenaram infor-
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masse quando Eu estivesse naquella Villa, d~ Goaratinguetá
e so agora pude fazer apezar de minha molestia, para cum
prir COlIl as sabias ordens de V. Vaso Exas a quem Deos
Goanle.-Quartel na VilIa de S. Jozé, 8 de Maio de 1823
-IlImos. e EXlIJos. Snres. do Governo Provizorio desta Pro
vincia.- G1'egorio Ignacio F'e1Teira Nobre.-Comandante Militar

n-INFORlIlAÇÃO DO VIGARIO DE PINDAMONHANGABA, 1823.

Tenho recebido o Officio de V. S. com data Ide 3 do
corrente mês, incluso o requerimento dos abaixo assignados;
e para eu poder satisfazer COIlI algua individua<;ão, me deverá
ser permitido ampliar lIlinha enforl1lação; mas protesto dizer
com sezudeza, e imparcialidade somente o que for mais cir
cumstanciado ao cazo, e que com evidentes provas verdadei
mente se po sa demonstrar. 1.0 Eu vou denominar Estrada da
Guarda de Sapocahy Mirim, aquella que foi aberta e fran
CJueada, ha poucos annos, por onde os Mineiros, e todos de
vem livremente tranzitar: e-Oaminho da Pedra-aquelle, por
onde, ha seguramente 30 annos, entrarão desta Villa os pri
meiros povoadores para o lugar denomillado-Barra-, onde
agricultãO hoje 20 fogos, moradores vezin!los de hum, e outro
Lado daCJuella estrada alem da mesma Guarda. incluzos os
r1éz rol?aixo assignados. 2.° Aqllella Guardit posta pelos Mi
neiros a primeira vês no alto da Serra da Paraiba, distant~

desta Villa pouco mais de quatro Legoas, foi obrigaGa a
retroceder pelo Oapitão Mór Mm'condes falecido e por esta
Camera. e ficou rezidindo pela 2." vês na Fazenda do Oapitão
Olaro Monteiro do Amaral de trito de Minas, e na estrada de
Camandocaia, de onde se passou para a nova estrada de
Poizo Alegre, e onde prezentemente rezide, termo ainda desta
VilIa 101' posse Legal CJue a mesma Oamara tomou por
termo, cuj1f Copia por certidão se ha de achar na Secretaria
do Governo desta Provineia e Lugar este anterior áquelle
onde já antes esteve rezidindo a Gunrda de S. Paulo. 3.° Eu
estou persuadi rio e bem enformado, que se aqueIles dés
abaixo assignados fizerão hUIIJ somente requerimento não foi
certamente senão por serem de facil convenção, por se izen
tarem de fazer aquelle caminho da Pedra que se vai pondo
intranzitavel. por se pouparem ao Serviço Nacional, e ja can
sados com os insultos de palavras, e prizoens do Comandante
da mesma Guarda o Cadete João J ozé da Silva Theodoro,
por quem forão convencidos, querelll antes sujeitar-se ao seu
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partido, e concorrer para o seo pertinas, e antigo projecto de
fazer trancar aquelle caminho da Pedra, unico refugio, que
tem sido para os moradores perseguidos pelo mesmo; e he
facto verdadeiro, que este Cadete a entrincheirou o dito cami
minha, e Logo foi destrancado por ordem do Governo desta
Provincia. 4.° Este Comandante que tem declarado Guerra
VIa aos habitantes desta Villa, conta como sua particular, e
maior fortuna o preziclir naquella Guarda, talves tão bem por
ali i occupar todos os emprêgos que em hum Registo costu
mão haver; de sorte que senclo nomeallo proximamente para
Comandante do Registo de Jaguary, taes empenhos fês, que,
estando tudo em pacifica ordem, e boa armonia, foi removido,
e volt.ou pela 3." ou 4." vês para a mesma Guarda anexa
áquelle Registo. I-Ie huma verdade sem tluvida, que aquelle
caminho da Pedra não deixa de ser peior, mais 1lI0ntuoso, e
mais extenso duas Legoas pelo menos, do que aquella sobre
dita estrada; mas se esta deve ser franca para totlos por ser
geral, porque não tranzitão por ella todas as vezes, que que
rem os abaixo assignados? Dá-lhes por ventura mais direito
de andar por aquella estrada o requerer que se tranque o
Caminho da Pedra, por onde se desvião das furias do Coman
dante alguns moradores mais atropelados por elle? Por onde
J oze Pereira Alvares tle bfla Fazenda de Lavoiras para outra
v zinha de crear gados vacúns, onde prezentemente, ou pela
maior parte tio tempo rezide, condús todo o mantimento Ile
cessario para a ua sustentação, e de sua familia? Sim quer
por força aquelle ComanLlante que este infeliz l~omem pereça
com sua familia, o que prevaleça não hulU ajustado zêlo, mas
o seu injusto caprixo. G.o I-Ie bem sahido, e notorio, que
com todos os principias no novo Governo aquelle Coman
dante de certo tenta o fazer intrincheirar para Minas os
sobreditos 20 fogos. Todos sabem e não consta, que por
aquelle caminho LIa Pedra tenhão haviLlo extravios, nem o
mesmo Commandante poderá apontar hum só exemplo, ou hum
só confisco, que tenha feito. Melhor seria que o seu zêlo se
em pregasse el1l trancar, e vigiar sobre tres aberturas desta
Provincia para a de Minas; hua, que se dIrige á Fazenda
daquelle Oapitão Olaro Monteiro) outra que pa sa pela Fa
zendfl do Mineiro Manuel DominO"ues l\Ionte Sião, e outra em
hum caminho franco) que vai sahir ao Ribeirão Vermelho, e
e estrada de Poizo alegre, mas o seu zelo não se encaminha
certamente para couZaS uteis, e ·tendentes a beneficio do
Thezouro Publico, mas sim ao seu mero e odioso caprixo.
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7.° Finalmente concluo que a assistencia elaquelle Comanclante
D.a sobredita Guarda se fas muito prejudicial, e por não ser
tão extenso, deixo de referir hum cazo, que me acontece no
exercicio elo meu em prego parochial, e ainda outras couzas
ma.is omitto por decencia.-Deus guarde a V. S. por muitos
annos. Villa Real de Pindamonhangaba, 4 de Mayo de 1823.
-IlIlllo. Sr. Ajudante de Ordens, Gregorio Ignacio Ferreira
Nobre.-O Vigario, L'Il'Íx ,/ustiuo Velho ColumbTeiTo.

o-Do SARGENTO-MOR DE BRAGANÇA, 1822.

IUlmos. e Exmos Sen/zoTe .-Em observancia do res
peitavel Despacho de V.as Ex.as o que posso informar sobre
o requerimento junto pelas informaçõens juntas verão V.ns
Ex.ns o que nellas cO::ltém, e eu a ellas me refiro e V.as Ex.as
a vista disto mandarão o que forem servidos. Deus guarde
a V.ns Ex.ns muitos annos. Quartel de Bragança 29 de
Dezembro de 1822.-IlImos. e Exmos. Srs. do Governo Inte
rino.

De V.as Ex. as Subdito obdiente-GaspM' R1'beú'o da
Roxa Ramos, SaJ'gento-mor ComllJanllante.

Francisco da Cunha Ramos Capitão da 4.a Companhia
do 2.° Regimento de Infantaria da 2.n linha confirmado por
Sua Magestade que Oeos guarde etc. Atesto, e faço serto que
o Requerimento do Suplicantes he verdadeiro por quanto o
Caminho de que fazem menção tem cincoenta annos mais ou
menos por onde trauzitão tropas para Minas por onele vão
a missa os moradores claquelle bairro na Capella de Santa
Rita, e por onele os Soldados vão fazer o Destacamento na
Extrema que terá meia legua mais ou menos e pella volta
ha de ter tres ou quatro leguas por me ser esta pedida passo
a prezente somentes por mim asignado. Villa de Nova Bra
gança 1.0 de Dezembro de 1822. - [f'ranr:isco da Ounha
Ramos.
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Jeronymo Gonçalves Pereira Sargento 1\101' das Orde
nanças Confirmado por S. R. Magestade Fidelicima que Deos
guanle etc.

Attesto de baixo de palavra de llOnra que o Caminbo
pedido pello.' Povos do Bairro do Curralinho hé de muita
nessecidade aos mesmos Povos, e não prejudica e bé de
muita utilitlatle ao Comercio, e aos I oldados Millicianos que
por elle vão fa7,er os Destacamentos das Extremas, e )lor elle
indereita tres legoas e tlahi para simu; e já em outro tempo
me requereu um sugeito para eu o mandar trancar, e vendo
eu que por cauza de hum não podem perecer tantos não
concenti a tlita tranqueira alem da antiguidade que tem o dito
Caminho, e por esta me ser peditla a passo somente por mim
asignado.

Villa de Bragança 28 de Novembro de lR22.-Jero'llynlO
Gonçrttcc Pereira.

Attesto e fasso certo que indo por ordeins do Sargento
MoI' melitar desta "\ illa Gaspar Ribeiro da Roza Ramos tornar
conhecimento tio alegado no requerimento que fizerarn aos
ExmOS

• Sm'Qs. do Governo, Policarpo da Silva Pinto, João
da Silva, Manoel de Oliveira Matozinho, e outros do
Baino do Corralinho do Termo desta Villa, Axo a melhor
parte ou coaze todos o alegado no mesmo requerimento
menos verdadeiro porque o extravio que trancou o Capitão
Ignacio Xavier 0ezara nuuca foi de comercio publico e nem
consta que por ali passaçe tropa algua, senão huma que
velho alias veyo contluzir huns capados que o referido Capitão
os vendeo e não consta que os Supplicantes asima referidos
se cir'.'ão daquelle extravio para a Oapella de Santa Ritta
diO'o para irem a misa a dita capella que e axa nos confins
elos limites da Provincia de minas gerais para onde não
podem pasar sem licença do Comandante desta ViIla, outro
sim mais ate to que na minha mente axo mais prejudicial o
referido extravio do que util em razão de que o mesmo tem
servido mais para maus fins, de que para bem publico e me
perçuaclo de que os Supplicantes por teimozos bê que ainda
intentão a abertura do referido extravio o Referido he ver-
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dade, porque alem do que sei tão bem me enformei de pes
soas verdadeiras e o afirmo debaixo de palavra de honITa,
Villa de Bragança 26 de Novembro de 1822.-Roqne de
Sow:a de Morais, Capitão de ordenanças.

Attesto que hua picada, ou travessia pela fazenda do
Capitão Ignacio Xavier Gezar; por elle nunca administrei
sacramentos a fregues algum, sendo Parocho prezentemtnte a
mais cle vinte e dous annos, e tendo sido da outra vez, me
nos annos, a perto de quarenta annos; sempre conhessi aquelle
travessia, quazi fechado; e hua vés que por elle andei, foi
precizo o dito Capitão mandar hú preto com foice para eu
po(ler passar; nem por tal atalho, veyo mantimentos a esta
Villa, nem para S. Paulo; antes consta que foi hfI caminho ou
pi.cada aberta, por huns estravagantes, para tins odiosos:
Alegão ouvir l\Iissa na Ermida da Capitania de Minas ao pé
da Guarda daquella Provirl(;ia, para onlle não podem passar
sem Licença; inda quando para esta freguezia, lhes fica mais
perto, e camada, ao menos para a mayor parte dos que re
CJuerem; e falando com a devida attenssão, os que requerem
são muito, e os interessados não passarão de tres familias:
Em quanto para 0S soldado~ fazerêm o serviço da Guarda;
apezar que para alguns possa ser mais perto; não he esse o
fim porque requerem; he para hirem ás suas cazas, sem
serem vistos, como muito fazem: Estar aquelle caminho
agora feito, he porque tres familias, querem fa~er ... , e para
isso convidarão gente, que os ajudasse na fatura, depois da
qual hum delles convidou hua tropa de Nazareth para ali
passar para Minas, afim de fazer titulo e força. Quanto tenho
dito alem do llleu conhecimento; me informão os Officiaes
daquelle Bairro, ser verdade. O referido affirmo com jura
mento. 2 de Dezembro de 1})22.-0 Vigario Ignacio .lo é
da AlllulIwiaçtío Cinlra.
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p-Do OOMMANDANTE MILITAR DE FRANCA, 1823.

Illmos. e EX1nos. 8enlz01'es,-Em comprimento ao res
peitavel Oficio de V. Ex.as datado uo 1,0 de Outubro do pre
sente ano fui ao Rio Grande lagar denominado Arrifana com
as auturidades deste Arraial por me constar ter se aberto o
Porto; não obestante ter tratado com-migo o sujeito que per
tendia Rematar; não abrir sem que viesse ordem de V. Ex.'s
como eu axasse o dito Porto aberto o mandei Trancar e pro
testei cujo Protesto incluso remeto a V. Ex.ns que Deos
GUêlrele muitos annos. Quartel da Freguezia da Franca 17
de Novembro de 1823.-Joxé COl'I'é'a de ]1imnda, Sargento
Mór OOll1mandante Melital',

Termo de Protesto e Trancamento do P01·to do Rio
Grande, denominado a Riffana lemites desta Proància de
S. Palllo com a de ]Iinas Gemes.

Aos onze dias do mez de Novem bro de mil e oito sentas
e vinte e trez segundo ela Imlepe[ldencia, e do Imperio Nesta
ParaO'em denominada a Rifanna margens do Rio Grande Termo
da VilIa de São Jaze de Mogimerilll Oomarca da Villa d Ytu
Provincia da cidade de Sam Paulo, onde foi vindo o Sargento
Mór Oommandante Mellitar da Freguezia da Franca, Jaze Oorrea
de Miranda o Juiz Almotaçe o Alferes Manoel Marques de
Oarvalho, O Oapitão Hipolito Antonio Pinheiro, e Sargentos e
Gabas, e o Escrivão das Execuçoens abaixo assignado, e sendo
ahy pelo Dito Sargento Mór OOlllmandante MeIJitar, foi dito
que cm comprimento da Ordem dos Exmos. ~enhores do Go
verno deste Provincia, foi Examinada a Bertura do Porto da
Rifana que as Authoridades de Minas Geraes havião aberto, c
pelo predito Sargento Mór OO1Jllllandante Mellit;lr foi mandado
Tranr.ar o referido Porto' da Rifana e protestou, Percas, e
Danos que possam resultar a esta dita Provincia de . Paulo
o que tudo se fez pela referida Ordem dos Exmos. Senhores
do Governo, e estando prezente o Reverendo Vigario da Fre
guezia do Dezcmboque, Hermogens Oasemiro de Araujo, Estes
ua Provincia de Minas Geraes moradores na aplicação do
Sacramento da mesma Freguezia do Dezemboque, e o soldado
Comandante do Quartel denominado a Rifana Antonio Dias
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Ribeiro da Provincia de Minas Geraes, o que tudo foi feito na
prezença do predito Sargento ~lor Oomandante Mellital' .Tuiz
Almotace, e mais Authoridades e para constar mandou La
vrar este Termo de Protesto em que assignou o mesmo Sar
gento Mor Oomandante e mais Authoridades e Eu Leandro
Gonçalve Dutra Escrivão das Execosoens que o çobescrevi e
asignei.-Leandro Gonçalves Dutra.-Jo:.é Corré'a de Miranda
Sargento 111:01' Oomandante Melital'.-llfaullel 1l1arquex de Cm'
~'alho Juiz AJmotacé.-Bmx de Sande Na.bo, Juiz da ventena.
-Ifipolito Anton'io Piuhei1'O, Oapitão Oomandante do destrito.
-Francisco Roel1'igues Nzmes.-João Caetano de S01lw.-
João Paulo de Souxa.-.Manoel Ribei1'O da Silra, Sargento
do N.

ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO PROVINCIAL, 182-1-1850.

l-AO PRESIDENTE DE MINAS GERAES.

fUmo. e Exmo. Sn1'.-Pelo affieio do Governo Provizo
rio dessa Provincia datado a 7 de Janeiro deste anno fui ciente
do procedimento do Sargento mór Oommandante Militar da
Freguezia da Franca a respeito do novo Porto, mandado abrir
pela Junta da Fazenda dessa Provincia nas margens do Rio
grande, lugar denominado Anefana, o qual me foi muito sen
sivel, por ver, que aquelle Oommandante ultrapassou os limi
tes das Instrucções, que a este respeito lhe foram dadas; e
desejando manter inalteravel a boa harmonia, e intelligencia
entre os Povos limitrophes, passei ao sobredito OOllY,oancfan
te Militar as Ordens que constão da copia inc1uza, na certe
za de que V. Exa. fará que os Oommandantes do Districto
dessa. Provincia se conduzão com igual moderação. Deus
guarde a V. Exa. São Paulo 9 de Abril de ] 824.-Illmo. e
Exmo. Sr. J ozé Teixeira da Fonseca de Vasconcellos, Prezi
dente da Provincia de Minas Geraes.-Lucas Antonio llIon
teiro de Bar'ros.
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2-Ao PRESIDENTE DE MINAS GERAES, 1824.

o COlllmandallte Militar da Villa de Bragança, me 1'e
metteu a parte que jhe déra o Capitão rio Baino do Rio do
Peixe participando a abertura das tranqueiras que c1evidem
esta, dessa Provincia, e as deligellcias a qne tem mandado
proceder para obstar o extravio dos Direitos, como será pre
zente á V. Exa. pela copia incluza: logo que disto fui infor·
mado determinei ao dito COl1llllalldante, que tivesse todo o
cuidado em prohibir que semelhante procedimento seja prati
cado por illdeviduos do seu Destricto, e que elles promovão,
ou auxiliem o extravio dos referidos Direitos; e assim o par
tici po a V. Exa. afim de dar aquellas providencias que lhe
parecerem convenientes, visto que esta arrecadação hé feita
por parte dessa Provinda. Deos guarde a V. Exa. São Paulo
30 de Al.Jril de 1824.-Il\mo. e Exmo. SilI'. Jozé Teixeira da
Fonseca Vasconcellos, Prezidente da Provincia de Minas Ue
raes.-Lucrts Antonio alonteiro de BaTros.

3-DA CAlIIARA DE SÃO PAULO, 1824.

Sendo dirigida a este Senado pelo Sargento-mór Fran
ci co Mariano da Cunha actual Dizimeiro da Freguezia ele
Franca, a representação, que por copia trallsmittimos a V.
Ex. n sobre as -Iesordens e desgostos dos Povos da mesma
que por isso encarando esta Provincia como madrasta per
tendem com assignados, e reprezentaçoens a S. il1. o Impe
rador, desligarem-se para o de Minas-gemes, o mesmo Sena
do faltaria a hum elos ;:;eus mais sagrados deveres, se como
Camara da Capital desta Provincia de •'. Paulo não repre
zentase a V. Ex: para fazer-lhes sentir a benigna influencia
da sua Prezidencia, advogando quam primwn não só perante
•. M. L sobre a deviza desta Provincia com a de Minas
geraes, como promovendo quanto estiver da parte de V. Ex. n

a bem da felicidade, contentamento e progresso d'aquelles
Povos tão industriozos, que sendo protegido pela beneficen
cia, e zelo d'este Governo bem cedo se farião a mais bella
e rica porção desta. Provincia' poisque aquelle continente
promette por suas proporçoeus, e circunstancias hUI1l futuro
interessantissimo a mesma e ao Estado, jà no principal ramo
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agricola, pela admiravel fertilidade de suas mattas, e sertoens
tão frugaes, e productivos tle todos os generos, como de
bellissimo algodão lIo Maranhão para fabricas, em que já se
achão adiantados, já pela ameuidade das suas pingues, vastas,
e razas campanhas, regadas de belissimas aguas, e barreiros
pam a creação, ali tão prolifica de gados vacuns, cavallares,
e laniferos, cujas lans fabricão j,l muito bem para se vesti
rem, e venderem; produzindo mais o seu s01l0 muitas raizes,
madeira!':, e hervas, que dão varias, e finas tintas para tintu
rar as lans, e algodõens; alem d'outras muitas riquezas, e
preciozidades que contem.

Comtudo Exmo. Snr. a indiciza Jiviza tI'esta Provincia
com a de Minas-geraes faz o desgosto, incomodos, prejuizos,
e acanhamento d'aCJnelles Povos, e do ramo de seus Dizimos;
porquanto tendo sido invadida esta Provincia elll antigos
tempos pelo secular da Provincia de Minas-geraes, transtor
nou-se de tal forma a nntiquissima diviza cl'esta, que sendo
a paz prejudicada, existe in(liviza, em tanto mais pequena
pelo secular, que pelo Bispado, que deslle o seu bcrço antigo
goza a mesma c!eviza por padroens esta veis, e in(leleveis de
rios caudalozos, e serras como deve ser, e não a ponta de
detlo por terra firme, e por meio de mattos, e sertoens sem
padroens esta veis, e indeleveis, como thé o prezen te existe
pelu secular; de maneira que alti he ad libitwn pertencer a
esta, ou n aqnelJa Provincia conforme o caso lhes convem;
tatltO assim que quando o Dizimeiro da Franca quer cobrar
os Dizimos dos taes lemitrophes, e das snas creaçoens apa:::
centadas para a Franca, respondem pertencerem a Minas
geraes, e para lá respondem o mesmo nttllius Diocesis per
tencendo elles a deviza da Mitra deste Bispado, e a estolla
Parochial da Franca, cuja deviza se deve quanto antes veri
ficaI' a mesma para o secular com aCJuella Provincia para
reparar-se tantos malles, e incomodos de ambas as Provin
cias athé mesmo para a arrecadação legal dos Dizimos; a
qual se deve fazer pel;:t diviza da Estolla, e Bispado con
forme o Decreto, e novas Instrucçoens: alem de que bé cele
bre, irrizorio, e de costa acima ser a diviza c!este Bispado
buma, e da mesma Provincia outra muito differente; e mais
porque sendo a tal indiciza diviza muito perto da Franca,
velll dali a cada instante muitos perversos fazer latrocinios
e insultos continuac!amente a estes Povos Sf\1ll respeito algum;
por terem a sua Justiça na Villa de Mogi Illiri 11l, 40 legoas
distante acrescendo ainda mais o desgosto d'aqnelles Povos,
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por não ter o ex-Governo desta Provincia mandado executar
o Decreto há dous annos para levantar Villa a Franca para
comodo, e prompto recurso judiciario daquelles Povos, por
isto tão vexados; ou porque não tem tido Ouvidor a C;omarca
de Ittú a qual pertence a Francil; e nesse cazo de nesessi
dade deve ir o Ouvill(lr pela ley, ou o da Comarca mais
proxima, sendo autorizado pela necessidade para remover os
vexames, encomodos, e desgostos d'aquelles Povos, que mais
devem ser protegidos, franqueando-se-lhes as estradas, e
pontes para exportarem os seus grandes carros de mantimen
tos a esta capital, que rlesgraçadamente tem sido há tempos
privada <l'estes bastecimento o que V. Ex.a providente tem
já remediado em contemplação ao nosso Officio e que
ainda mais devem ser protegidos com a izenção ad te7JI]Jlls

dos recrutamentos como colonos interessantes d'aquelle sertão,
vadeado de gentios barbaros, que por isto não se deve despo
voar, e antes crear ali algumas Companhias de Milicias, ou
Ordenanças.

Quanto levamos relatado assaz merece a attenção
ponderosa de V. Ex.a que fará remarcavel bem a esta Pro
vincia que deve mereeer da sua Prezidencia toda protecção,
e beneficencia, levando quanto antes esta com a sua infor
mação a Augusta Prezença de S. "Th1. o Imperador' igual
mente com todos os documentos a este respeito existentes
nesta t3ecretaria do Governo, sobre os pactos recentemente
feitos de boa inteligencia entre o, primeiros Governos Pro
vizorios de Minas, e de S. Paulo acerca rIa mesma deviza em
questão o que por incidentes se não realizou; a fim de que
o llIesmo AU<Tusto Senhor ponha tel'mo a tae referidas
desordens, incomodas e prejuizos d'aquelles Povos, e desta Pro
vincia mandando seja igualmente a deviza secular cl'esta a llIesma
antiquissima, e actual Bispado desde a sua creação, que hé o
grande Rio Sapllcahy, como' hé de Justiça, e pela natureza;
por ser este Rio a deviza deste Bispado, ser caudaloso, e
hum Padrão indelevel para fazer hUlIla uiviza percluravel, e
eterna, livre de duvida; poisque nascendo de uma serra da
Parahyba d'esta Provincia contigua ao Arrayal Tajubá d e, te
Bispado, e correnuo afluente para o Norte, vai desaguar no
Rio grande do caminho da Provincia de Goyazes.

Porquanto este :aio grande faz tambem a diviza d'e ta
Próvincia com aquellas l\Iinas, que senuo amba filha' d'esta
May descobriuora, e povoadora, se deverão sacrifical' a bem
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ela May, que generosa se tem sacrificado a bem de suas filhas;
e não ter a de Minas-geraes invadido pelo secular a deviza,
e lemites da May, de tal forma que da cidade de S. Paulo
em ;34 horas se entra na Provincia ele Minas-geraes, sendo
isto cam~a de innurneraveis dezerçoens de soldados, de emi
grados criminozos. e de fugidos captivos; e a prova evidente
da invazão hé existir a diviza, e lemites deste Bispado
muito maior que os d'esta Provincia que em diferentes epo
chas tem son:ido tantas desordens por isto mesmo que tem
havido alarmes ele parte a parte quaze em todos os pontos
lelllitropbes, indivizos sem P,ldroens perduraveis, e indeleveis,
como são os do Bispaelo, e que devem de Justiça ser os
mesmos para o secular; athé mesmo a bem, e utilidade tio
serviço do Estado, e camadas dos Povos; porque aquelles
lemitrophes pela nimia mesma distancia da capital de l\1inas-geraes
e fazem nullos i1 mesma em todos os ramos, e das Milicias;

"endo privados, ou incolllodados nos seus recursos, c pela
proxima vizinhança a esta de S. Paulo mui prcstaveis ao
Serviço Nacional, e mais felizes para as suas dependencias ele
maneira que desta Provincia se surtem de sal, fazendas c
mai precizoens para a vida. Cazo identico com a desmem
bração da extensissima Villa das lagens desta Provincia
determinada ainda bá pouco tempo para a Provincia de
anta Catharina: a de S. Paulo perdeu talvez a sua melhor

parte ma a de Santa Catharinu emgrandeceu: e aquelles
Povos. se fizerão mais prestaveis ao Serviço Nacional, ao
Estado em tanto mais felices pelo seu prompto, e facilimo
recurso a aquella provincia,

Deos guarde a V. Ex.n S. Paulo em Camara rle 2 de
Outubro de 1 24.-Il1mo. e ExnlO. Snr. Prezidente Luiz
Antonio Monteiro de ;Barros.-Jo":é Correa Pacheco e Süm.
-Antonio Bernardo RUMO ela Veiga.-Ii'ranci co Pinto
Ferra%- Filho.-João Rodrigues de C'amargo PiTes.

4 -Do COIlIIIIANDANTE MILITAR DA FRAl....,CA, 1825.

lUmo. e Ea:nw. 8nr.-Levo á Prezença de V. Extl. a
original carta incluza, na qual se conhece mui bem os funda
mentos da reprezentação, ou assignado, que aqui se fez no
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anno pa sado, afim de ser desmembrada a Franca e Batataes
para Mina., para que tomando V. Exa. em consideração o
contheudo da dita carta, conheça as qualidades de que hé re
vestido o autor do sobredito a signado, o qual, segundo a
certeza que me dão, foi remettido para o Rio de Janeiro em
Novembro do anrlO proximo passado, depois da chegada aqui
do Ouvidor da Com marca. Deos Guarde a V. Exa. muitos
anuas. Quartel da Villa Franca do Imperador 22 de Feverei
1'0 rle 1 '26. Illmo. e Exmo. 'nr. Dr. Lucas Antonio Monteiro
de Barros.-Jo-:-é Joaq/lim de Santa Anna, Gapitão Conllnan
dan te Mili tar.

lamo. Sr. Capitão Jo;;e Joaquim ele Santa Anlla.
Tendo eu chegado a esta Villa em Março do anno passado, e
andando pouco tempo depois, o Capitão Francisco Aut.onio
Diniz Junqueira de porta em porta aliciando e mendigando
a inaturas para huma reprezentação, em que i requeria a S.
M. r. <l desme1l1 bração ria Franca e Batatais para mina
Gerais, e me tendomi o dito Junqueira á cara similhante
reprezentação. eu enadverlidamente, e sem ainda ter conhe
cimento das pessoas do p;lis, a asignei e fis asignar hum filho
meu de nouJe Francisco IlTllacio fIe' ilhena. Conhecendo porém
depois, que a dita reprezentação tem o eos fundamentos
hus falços, outros exagerados. e intempe5til'os, e que ella só
tinha por fim intereci.' IlRrticnlari . declaro peranti V. ~. sem
efeito a minha a inatllrn e a de lIIeu filho, afim de que V.
S. fassa xegar e. te llleu procediluentú, e declaração á pre
zença de osso Pre idente, e e~ta á de S. M. r. para onde
se dirigia a referida reprezentl1(:ão a pouco tempo, poi não
quero em tempo alo'um apoiar falcidade , como convem a mi
nha hon ra. Deo Guarde <1. V. S. muitos annos. Frauca 12
de Fevereiro de 182õ.--De V. 8. Atento Sudito e Ven.or Cr.o
- Micheas Antonio Garlos de Villte/~a.

5~Ao PRESIDENTE DE fINAS GERAES. 1825.

lllmo. e EXlILO. S·".--Fazendo pre ente ao Conselho do
Governo desta Provincia o Officio, que V. Ex". me dirirrio
em data de -± de Ago to (lo corrente anno .ob a que tão)
que i5e tem suscitado entre a. Call1aras das villa Franca do
Imperador, e ele Jacuhy~ a re peito de lilllites o me mo Con
selho deliberou, em se são de 20 lo corrente, que fos em
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levadas ao conhecimento de V. Ex". as circunstan ias. que
occorrem acerca d aquelle objecto, e constão da copia incluza
de hum artigo da re:pectiva Acta, e Documento, que a
acompanhão, tendo eu a sati fação de aproveitar mui e ta
occasião, para reiterar tãobem a V. Ex". os protestos da minha
particular estima e consideração. Deos guarde a V. Ex". São
Paulo 31 de Outnbro de 1 25.-Illmo. é Exmo. Sr. Barão de
Cahyeté.-Lucas Antonio Monteiro de Ba1TOS.

Illmo. e Exnw. Senhor.-Tive a onra de receber o Offi
cio de V. Ex.a de 9 cie Abril de te prezente anno em res
posta ao meu officio de 17 de ovembro cio anuo proximo
paçado; fico eutelegençiado de que V. Ex." no seu re peitavel
offiçio me extranha o protesto e trancamento rio Porto deno
minado o Rifal1as nas margens do Rio grande deviza desta
Provincia com a de Minas qne 1'e por Ordem do Governo
transzato; e juntamente V. Ex." me ordena que eu haja para
o futuro no cazo de qualquer inovação o protestar na forma
determinada; e qne o 11lençionado porto deve ficar aberto
como uesde já fica segundo a Ordem ele V. Exu.n; Eu Exmo.
,'enhor nâo fis mui cio que comprir com as Ordens que o
referido Governo tranzuto lIIe determinou corno "\. Ex." verá
pella copia do Officio que junto tenho 9. Onra de lhe remeter
e elllquanto o eu ter dauo parte dos prejoizos que tantas
aLJerturas de Portos cauzão, a esta Proviueia e mesmo a d
Minas o julguei do meu dever poi~ foi po to ne te lagar não
só para comçervar a paz e êl boa armonia de~te De trito mas
tão bem para vegiar soLJre todo os a ontecinlCntos que p0çào,
soçerler; V. Ex." pode ficar serto que eu sou hum offi. ial que
amo no interior do meu coração ao no o Augusto Imperador
com quelll foi criado e Amo geralmente a todos os Abitantes
deste vasto Imperio do Brazil sem distim ão mais que a
siençia e a vir~llde e nào IlIe afa. tarei hum só momento das
sabias Ordens de V. Ex." de baixo das quais thenho a Oura
de Servil'. Deos Guarde a V. Ex." muitos e dilatados annos.
Quartel da Fregllezia da Franca 30 de Abril de 1 2-1. Ten
nho a Onra de ser ele V. Ex.o o mais omilde e obediente
SIHlito.-Joxe Correia de Mirallcla, Sargellto Mór COlllaudante
Militar.



- 675 -

nlmo. e EXlIlo. Senhor.-Participamos a V. Exa. que
e. ta Camara fes a demarcação do Termo desta Villa com a
rIa Villa de Sam Oarlos de J acuby na forma da POTtaria da
Ereção desta Villa, e posturas deixadas pelo Doutor Ouvidor
Geral, e Corregedor da Comarca, no lugar, em que já em
outro tempo foi o limite desta Provincia demarcada, com
Quartel bonde se achavão postados soldados da primeira linba
dessa cidade e o rlepois foi sempre ali concervados soldados
de Ordenanças, e a mesma Camara da Villa de Jacuby demo
lirão o Quartel, e Marcos dispoticamente em o anno de 1816,
e agora novamente tornou arancar os Marcos que esta ea
mara havia plantado no dia 2 de Junho do corrente, e forão
arancado, no dia 14 de Julho como V. Exa. verá do officio
da Camera de Jacuhy que incluzo remetemos para V. Exc.
determinar o que lhe parecer justo. Deus guarde a V. Exc.
muitos annos. Villa Franca rio Imperador em Camara de 23
de Julho de 18~5. IJlmo. e Exmo. r. Pre~idente Lucas An
tonio Monteiro de Barros.-Antonio llIrtl'tins Rodl'igues.
Hipolito Antonio Pinheil'o.-Franci ('o H)(ll'igues li llnes.
Jo é Justino Falleiro .--José Simão de Almeida.-Jo é Ro
d1'igues Barros.

P. S. Inc1uza remettcl\1os a copia rio officio de Protesto
que dirigllnos a Camara de Jacuhy.

Participamos a V. S.ns que 110 dia 13 do que corre no
dirigimos a este Arraial, e fizemo demolir os Mart:os que
VV. SS. vierão a fexar no territorio deste Arraial do Termo
de nOScia Jurisdição el\1 que para i o \ .V. S. aprezent.as
sem Ordem SUlJerior e protestamo não con entirmo neste,
e em outros semelhantes cazo em quanto não tivermos para
isso Ordem, assim como participamo mai a VV. 'S. a fim
de que não exercitem neste Destrito JurisdiçãO algua em
quanto não nos vier decizão de '. Ex.n o Prezidente de ta
Provincia a quem Ja demos parte. Deos Guarde a VV. '
por muitos annos. Atterrado em veriação ex:traordiuaria de
1-:1: de Julho de 1 25.-Antonio Jo"e da Sitveira.-Bento
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Gomes Ribeiro.-J!'e/iciano Pereira .Marlins.--Dol1lingos Gon
('alces Lopes.-João Francisco Bueno.-IIImos. SDr . Juiz Pre
zitleDte e mais Officiae da Camara ela Villa Franca do
Imperador.

Acuzamos o recebimento do Officio ue VV. SS. datado
de 14 do corrente em (]ue no participão haverem demolido
os Marcos que nós haviamo. fincado, sem oppozição alguma
no lagar, em que há muitos anno" hé extrema desta Provin
cia, como nos foi ordenado pelo Ouvirlor da (iamara na creação
desta ViJla em cumprimento das ordens do Exmo. Prezidcnte
desta mesma Provincia.

A Camara dessa Villa he que sem orelem alguma ousou
no anno de 1816 mudar os Marcos candestinamente para o
ribeirão das canoas. uznrpando desta Provincia o Destrito rio
Atterrado, e praticando em semelhante acto hum attentaclo
contra todos os Direitos' e (]ual foi a ordem; que apre entou,
e que teve para o fazer? NCllhuma: e athe consta que o Ex
Oapitão General DOlIl Manoel de Portugal e Castro I'eprehendeu
asperamente a sobre dicta Cam ara por hUI1l tão extranho pro
ceder. Finalmente nos por este protestamos contra o pre:-elltc
procedimento dessa Camara, a que fica I'esponsavel perante
quem direito for pela violcncia (]ue (,ra pratica em menos
cabo das Leis, que por todos os titulas devemos respeitar ()
obedecer. Deos Guarde a VV. S~. Villa Franca do IlIlpcrador
cm canJara de 23 ele Julho de 1 2n.-A/llonio lIadills Ho
dr~ques. -Franci to Rodrigues ulle.'.-Jos,i Justino Falezro.'.
-Jo'Xe Simão de Jilmeida.-,lo::,e Roclri.gucs Barros.-IIImo

r. Juiz Prezidente e Officiaes da Camara da VilIa ue São
Carlos de Jacuhy.

6-DO CAPITÃO-MÓR DE MOGY-MIRIM, 1826.

lllmo. e Exmo. Snr.- Vejome na precizão de levar a
respeitavel prczença de V. Exca. as partes incluzas, do Oapi
tão ua 1.a companhia das Ordenanças da Fl'egllezia de l\lcgi
GLWÇU. Manoel Fernando Guil1iaraens, e o Oapitão da 0. a

desta '\ illa, José Gomes de Oliveira Franco em quaes me
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participão as pertençoens dos Commanrlantes das Ordenanças
da Freguezia de São Pedro do Oiro fino da Provincia de
Minas Geraes, cuja vizinhan\ja, em rezam dos Commandantes
della, o Capitão Antonio Oorrêa de Ahranxes Bizarro, e Oa
pitão Bento Jozé Tavares infestão, e inquietão o Illeu Des
tricto; E. te Tavares como se acha rezidindo, e morando no
men Destricto, quer por força, que chegue o De~·tricto daquel
la Província ao lugar donde elle rezide para assim dizer, que
e ta dentro do seu Destricto' portanto quer acrescentar para
percoadir aos seus upel'iore~ que elle não e. ta fora do Des
tricto, e da sua Provincia.

O outro Capitão Abranches nlancla fazer Posses nas
Terras dentro dos Limites de ta \ illa e Provincia, depois
vendeas como daquelle Destricto acrescentando aquelle Des
trit'to, em benefficio proprio, e por e tes meios pertende que a
Camara da \ illa da OampalllJa da Prince7.a, venha fiucar
Marco arbitra rio:> tleutro dos Limites de ·ta Villa ell1 e ta
C<lmara, e eu sermos ouvidos tudo cazionado pela ambição
<laq uelles Com mandante, cuja vizlI1bança l1l uito infe ·ta esta
Villa, e eu Termo pella pernicioza protcção do sobre dito
Capitão Auran be que protej,e atto<los os Dezertores desta
Provincia que para lá vão. e criminozo , que aqui acommetelll
qualquer <lIIlito ja contão COIll a proteção uaqllelle OOllll1lan
c1ante e o mesmo aconte e com Severiano Theodoro BelJel\l,
que fazenuo neste Destrieto 111 uitos furtos e desordeius ficando
criminozo se pas ou logo para o De tricto daquelle predito
Capitão Abranches, e com a proteção delle vexando aos mo
muores deste Destricto, como me partiCIpa. o Capitão COI1l
mandante da 1.n companhia da Fl'eguezia de l\logi Guaçú,
em eu Officio j un to' O que tudo Levo a prezellça de V.
Exa. para que se digne dar a providencia, que exigir sellle
Ihantes absurdos perpetrados por semelhantes C011lmaudante
visto que as proyidente' Ordein de S. Magestade o Impe
rador não chegão naquelle remoto Lugar. e se cl1egão a nào
observão. Dea guarde a V. Exa. muito auno '. Quartel de
Mogi mirim 9 de Março de l·\~ã.-IlIlllo. e EXUlO. Sr. Anto
uio Lucas l\Iollteyro de Barros Prezitlente tle ta Imperial
Provincia.-Antollio da Cunha Lobo, Capitão I1IÓr.
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IUmo. 8,'. Capitão 111.-Participo a V. 8. que deu-me
parte o Sargento Joze Ortiz, dia 6 do corrente, que a 4 do
mesmo veio huma ~scolta, por ordem do Capitão Antouio
Correa de Abranjes Bizarro-Prender a Joaquim Teles Pinheiro;
por queixa de Severianno Teodoro Belem-pal'a o dito Tele 
dar obediencia, aquelle Comandante, da Freguezia de Oiro
Fino Provincia de Villa Rica-dizendo o quanto me constame,
e confesa, o mesmo Telles, que he reziclente; Fora da extrema
dp.sta Provineia, de S. Paullo--e diz o Télles e varioz, que
esta rezidindo, ela parte de ca da extrema; em cabec:eiras do
Ribeirão da caxoeira; e eu acho que este morador rezidia na
Provincia da Villa Rica, que o 'argento Pedro Manoel dos
Santos e Felisberto Boeno; tambem deverão ser; por rczidirem
todos em uma Altura tendo tido Severianno duvidas com este
Thelles; assegurão me, ter feito capacitar, ao dito Capitã,o
que he de seu Comando, e foi o Telles Prezo; dia 4 por
ordem do mesmo comandante, e uaudo este parte ao cabo, de
esquadra, Manoel Lucianuo, este assenou 6 ou 7 Homens, t~ o
dito Prezo acostouçe; ao cabo; e não se deo por Prezo por
não conhecer aquelle dito Capitão por eo superior e veio
darme parte; O que e por :tudo, Participo a V. S. para meu
governo; e V. S. mandara o que For 8ervido-a quem Deos
Guarde, a V. S. muitos allnos.-QllUrtel·de Mogi Guaçú de
Março de 1825.-M'anoel Fe1'11ancles G'IIima1'i'ies, Capitão.
IlImo. Sr. Capitão Mar Antonio da Cunha Louo.

IttlllO. 8121'. Capitão M'ól'.--Partecipo a V. S. que che
game a noticia de que da Villa da Campanha da Princeza da
Provincia de Minas Geraes Esta a vir a Justiça della a mu
dar e por Marcos nos Lemites deste Termo e Provincia a
Entrar quazi duas Leguas na Latetude, e muitas na Longitu
de para nossa banda aBranger numerozos moradores Fazen
deiros Creadores rle porcos abandonando as antigas Deviza.
Em manifesto prejuizo Gonçederavel, agitado pelos Capitães
Bento Jaze Tavares e Antonio Conea a Branches Bizarro
por Ellteresse particular daquelle Tavares que ali tem Fazeu
ua Comandar o seu Destricto do Oiro Fino, e Este Bizarro
por ali ter vendido terras, que as quer Invertir para Minas, -e
são os que buscão aperta.r mais Este Termo distando desta
ViIla Cinco Legoas e menos, e daquella da Campanha quaze
trinta.
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Outra emilbante parte, agora mesmo dou a Gamara
desta Villa e a \. S. o faço para obrar o que for ervido.
Deus Guarde a V. S. muitos anllOs. Quartel do Destrito do
Rio a • ima de Março de 1C>25.-TIlmo. Sr. Capitão Mór
Antonio da Cunha Lobo.-Joxc Gome' de Olireira Frmu'o,
Capitão Comandante.

7-DA CAMARA DE MOGYMIRIM, 1825.

111mo. e EXIlIO. Senftor. - Elllcluzo emviumos a V. Exa.
o Officio qUe) nos derigio o Capitão Joze Gomes de Oliveira
Franco em que nos Partecipa virem as ju tiça de Mina
Gerais entrar ne ta Provincia, a Mudar O' Marcos dos Limites
de ta Villa com a da Campallha da Princeza, passando assim
a oprimir este Termo; como V. Exa. verá do conteudo uo
me mo officio encluzo.

Paresse er do J osso dever Parte sipar a V. Exa. e te
egocio, para nos dar a Providencias que achar Proporcio

nadas a tal re'peito. Deos Guarde a V. Exa. Villa de i\focri
Il1l1'llU em 'amera de 15 de l\larço de 1< 2õ.-Illmo. e Exmo.
Snr. Lucas Antonio Monteiro de Barros.-Antonio Joxé Ri
b('lro.-Joxe Barboxa Rego.-Joaquilll da. Rocha Campos.-
Lui r itterio ele Barros.-Ântonio Pinto do 'anto.

lilI/lOS. Sllr. do N Smado.-Parecel1le ser do meu
uever COlHO Comanuante deste Destrito participar a v,. .. '.
que a minha noticia chega que da \ illa da Oampanha da Prin
ceza, da Província de minas gentes Esta a vir a Ju tiça della
a mudar e por Marcos no Jel1lites de te termo e Provincia
Entrando para LlOS a banda quaze duas Legoa na Latetude
e muitas na Longetude, e abranje LlumeroSos moradore Fazen
deiros Lavradores Oreadores de porco~ abanuonando a antiO'a.
devizas deste Territorio Em lIIanife to prejuízo con ederaveJ
agitado i to pelos Oapitãe8 Bento Jozé Tavares e Antonio
Corl't-1a Abrallche Bizarro pelo particular entere e de coman
dar aql1elle Tavares o seu Destrito ele Oiro Fino, morando no
termo desta Villa e Este Bizarro, por ali ter vendido terras
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que sendo deste Territorio as quer Inverter para Minas Ge
raes e são os que buscão apertar mais Este Termo rlistando
para esta Villa Cinco Legoas, e menos e para a Campanha
quaze trinta. Do referido dou parte a VV. SS. para obrarem
o que forem servidos. Deos Guarde a VV. SS. muitos anno .
Quartel rIo Destrito do Rio a Sillla de Mar o de 1 '26.
!lImo. SI'. Juiz Prezidente, e Officiaes da Camara da Villa de
Mogirnerim.-Joxê Gomes de Oliveira Fmllco, Capitão Coman
dante.

8-AO ADMINISTRADOR DO REGISTO DE JAGUARI, 1826.

Como para o cumprimento das ordens de S. M. o 1.
sobre a formatura das Taboas Estatisticas, he indispen 'avel
o conhecimento da importação, e expol'1ação desta Provincia
para as limitrophes, o que não he Jlossivel por não haverem
Regist.os senão o estab,lIecidos da parte de Minas Geraes, o
Viee Presidente da me ma Província de S. Paulo reque ita
ao Sr. Administrador rio Registo de Jaguari; quê por bem
do serviço Publico, e para a éxecução das Ordens Imperiaes
haja de fornecer a~ illustraçães constante da Tabella junta
com a brevidade que for possivel. Palacio do Governo de S.
Paulo 3 de Setembro de 1826.-L1l'ix Antonio NeI'es ele Car
valho.

9-ANNAES DA CAMARA DOS DEPUTADOS, 1827.

Projecto

A assembléa geral legislativa decreta:

Art. l.ú A divi a entre as provincias de Minas Geraes
e de São Paulo continuará a ser a serra la Manti~ueira desde
os lemites da provincia do Rio de Janeiro até onde nasce o
braço maior do rio Sapucahy e seguirá por este rio abaixo
desde a sua nascença até a sua confluencia com o Rio Grande,
continuando por esse abaixo.

Art. 2.° A villa de .BaepenrIy ficará annexa á da Cam
panha, emquanto á jurisdicção do juizo de fóra.
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Art. 3.° A freguezia de Itajubá ficará limitada pela
nova di viza da provincia de Minas Geraes e encorporada na
dioce e de Marianna.

Art. 4.° O districto da freguezia de Itajubá na margem
esquerda do Sapucaby e () da villa de Pindalllonhangaba acima
da serra da l\Iantiqueira, ficarão pertencendo á freguezia de
S. Bento de Sapucahy-mirim.

Art. 5.° A freguezia do J:>ou~o Alegre será erecta em
villa cujo districto comprehenderá as freguezias Douradinbo,
Oaldas, Oamanducaia, Ouro-fino e São Bento de Sapucahy
mil·im.

Al't. 6.° Todo ü territorio que fica pertencendo á pro
vincia de São Paulo, fará parte da comarca de . Paulo.

Art. 7.° O ouvidor de S. Paulo fará effectiva a creação
da '\ illa de Pouso-Alegre com os me IIlOS impostos e empre
gados municipaes que ha nas vil1as limitrophes da mesma
comarca.

Art. l.O Desele o (lia 1.0 de Janeiro futuro toda a receita
e despeza da fazenda nacional, ficará á cargo da administra
ção drt fazenda acional de . Paulo. _\". P. de G. Vergueiro.

Ficou para a segunda leitura.

Parecer

A com nnssao de e tati'tica vio o projecto de lei do
nobre deputado o Snr. Vergueiro a respeito Idos limites das
provincias de Minas-Geraes e , ão Paulo, e entende que deve
ser impresso'para entrar em disc:us ão com as emendas eguin
tes como se conforma o autor do meSlllO projecto.

Emenda

Ao Art. 1.0 Em lugar do uraço maior do ric Sapucahy
deverá ser pelo rio de Lourenço Velho que entra no mesmo
rio -'a jlucahy-assú.

r\rt. 3.° Supprima-se.

Al't. 4.° O districto da villa de Pindamonhanrraba.
acima da serra da Mantiqueira, ficará pertencendo á frerruezia
de S. Bento de Sa]Jucahy-mirim.
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A1·tigo Addilil:O

o Governo fará as convenientes mudanças dos registras
dos antigos limites das duas pl'ovincias.

Paço da Camara dos deputados, 15 de Outubro de
1 27.-R. G. da CUllha Jlallos.-RoJJlUrtlr/o, arcebispo da
Bahia.-.LlIarcos, bispo do Marunhào.-L. P. de .I:1.l"Cwjo Bastos.
- Luix .l1?lgustO May.

Foi approvado, e se mandou imprimir.

E-ntra em disrll são o ]J1'ojerlo dr.< lei sobre as dln:. (t. das

pl'ocincias de JIinas Ger[[(J.\ e Süo [>au70.

o Sn1'. Jlfaia:-Tem este projecto por fim mal' ar os
limites entre as provincias de Minas Geraes e S. Paulo devo
perguntar se ha razões geraes ou particulare que exijão este
projecto? Se ha razões gerae , deve-se fazer demarcação dos
limites destas provincias com todas aquella., com quem divi
dem; se ha razões particulares, então fique adiado o proje
cto até qne sejão presentes á camara todas essas razõe .

Persuado-me pois, que o projecto não pólle por ora en
traI' em discussão.

O Snl'. Canha }'Iatios :-0 motivo que teve a cOJUmi,
são para formar este projecto farão requerimentos e consul
tas que existem nesta camara, do povo de Minas Geraes e
São Paulo, e ::;e com effeito se quer esperar que se faça a
divisão geral de tlldas as provincias, temos obra para daqui
a vinte annos.

Eu traI alho sobre a estatistica do Brazil e nada sei;
eu não digo ainda bem daqui a 20 annos, daqui a UIll seculo.

!'!ós ainJa não sabemos que população temos, quan to
brancos, quantos pl'e~os, etc.. e nem ell penso que haverá
quem faça esta obra de estatistica geral do Brazil.

O Sn1'. Vascollcellos: - O illustre autor desse projecto
acha-se enferlllo e não póde comparecer para produzir &S ra
zõe que teve em vista, e jUlgo que o lJl'oJecto foi muito
acertado e com muito bôas vistas.
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Pertence á provincia de Minas uma povoação que está
muito vi inba de . Pauio, e que se póde communicar me
lhor com aquella provincia do que com a de Minas' ba mui
tas outra. razõe que e devem attender até para prevenir
contestações para o futuro; ainela o anno passado houve um
contlicto com o ouvidor. Já o con elho de Mina tem daelo
providencias conforme as uas attribuições, mas não podendo
tomar medidas gemes como desejão os povos, encontrão em
baraço .

Desejão esses povos a separação da Provincia de Mi
na , para se livrarem do tributo que só pagão os mineiro e,
ele que são isentos os moradores de beira-mar, estava ao seu
alcance' mas não póde elar uma elecisão gerai qne os povos
querem, porque sempre achão difficuldades na deci ão deste
negocio, emquanto se não decide para uma vez.

Esses lugares estão fornecidos por despezas de Minas
Geraes, e os povos mesmos exigirão os maies que sotl"relll
para vêr se se iivrão do f'Juinto que é a partilha da gente
mineira, e não dos habitante da. beira-ma.r.

ào sei mesmo se seria sufficiente esperar que entras
se em 2.u di 'cussão es e projecto do direito elo quinto que
pagão os mineiros.

Ou~ta realmente ser mineiro para ser di tincruido desta
maneira, e ter esse privilegio. Por isso entendo que e aliia 
se esta questão porque de certo vai-se desfalcar a rendas
da provincia. de Minas Geraes; mas se esta razão não for
bastante} p6ele entrar em discu são.

Ficou adiado o projecto.

9-Do OFFICIAL DA CAMARA DE PINDAMONHANGABA, 1 '2.7.

IUmo. e Ex'lno. Sr. V':sconde Pres1:denie.- 'endo eu autho
rizaelo pejo Dr. Ouvidor e OOITegedor da Oomaréa por Orelem
de V. Ex.u para vigiar sobre intruzoens, feitas pelo da Pro
vincia de Minas para esta Provincia, devo participar a V. Ex.u

que tendo despojado Antonio Modesto, intruzo na Fazenda do
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Natal (*) pertencente ao fallecido Brigadeiro Manoel Rodrigues
Jordam, pelo Juiz de Fora pela lei, e depoi ratificado pelo
Dr. Ouvidor, não obstante o que, elle ainda con erva escravo
e creaçoens no mencionado lUNar. e me consta que o me mo
1Il0desto e. tá abrindo hUllIa e-trada· para ali. invadindo as
tranqueirus, posta por ordelll de V. Ex."

Deos Guarde a V. Ex." Pindamonhangaba 8 de Março
de 1 27.-De V. Ex." ·uh.o Oble

• Amg.o, ]falloel de J[ou}'(t
Fialho '. 1\1. Ref.°

(*) Por escriptlu'a passada a 29 de Dezembro de 1825, na cidade
de S. Paulo Alberto José de FI' itas Trancoso e )Iariano Vieira de
Carvalho \'enderam ao Brigadeiro lIanoel Ro~lrigues JOl'Clão pela
qnantia de dez contos de réis a fazenda denominada Bom Successo
herllaua de Ignacio Caetano Vieira de Carvalho, pae do segnndo
vendedor.

A de cripc.:ãe. da fazenda na escriptnra é a seguinte: «Si1:.1. no
Termo de ta ViUa de Pindamonh, ngaba, cujas terras de cnltllr:t
tem uma legun de testada na. cabec ira do Pil'acoama com o ser
tão cOl'J'esponde'Jte até o Rio 8apncahy, e alem deste, outro teneno
servindo de eentl'O á SelTa de Itajnhá, e d campos de erear, no
quae tambem se comprehendem o chamados de «S, ~ligueb com
todas as mattas e capões pertencentes a referida Fazenda (:onfinando
os campos pelo h1do dos de São Migllel, com a extrema de 1:.1, pro
vincia, alem da qual fica logo a fnzenda dos herdeiros do fallecillo
João da Co ta JHanço de Minas Gemes; do outro lado pelo alto da
referida Serra de ItajnLá; de outro lado pelas terrils de eulturn,
acima de ignadas as quaes constituem a Capoava da meneionad:t
fazenda j e do outro lado pelo alto la eITa d Parahyba",.

Ao qne parece a referida, fazenda do Kalal foi separalla da
antiga fazenda do Bom Succes8o. O DI'. Domingos JaglI1l1'ibe possne
um mapp:t com data de 2ã de Fevereiro de 1820 qlle prec
representar a fazenda original de Ignacio Caetano Vieira de Car
valho. Conforme este mappa o tenitol'io da fazenda se estendia
principalmente pelo lado esquerdo le Sapncahyguassú abrangendo
grande parte do destrieto da actual cidacíe de Itajubá não che
gando porém ás margens de Sapncahymil'im onde se acham as ter
ras referidas neste documento. Pelo docnmento n. 11 abaixo
vê-se que o sitio Lle Antonio Modesto Dias era no lng'al' chamado
Bahú qlle, conforme informac'ões colhillas de moradores da reg'ião,
é o local da actual cidade de São Búnto do Sapucahy. Conforme
parece eram as me mas terras sobre as quaes tinha havido anterio
mente ([ p. 568-ã78) questões com o Ca.pitão lannel Fnl'qnim de
Almeida e Salvador Pereira. (No da R.)
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10 -Ao VICE-PRESIDENTE DE fINAS GERAES, 1 27.

Ao mesmo tempo que este GoveJ'llo recebeo o Officio de
19 de Abril do corrente anno (*) que V. Ex." lhe diri'Tio, jun
tamente com as I artes dadas pelos Cotnmandantes do Registo
de Sapu alli-mirim, para que e cohibam o~ exces os prati
cado por algumas pe sôas da Villa de Pindamonhullgaba contra
Antonio Modesto Dia. cujo estabelecimento suppoem pertencer
ao De tricto des a Provincia lhe foi igualmente pre~ente o
requerimento inclu o do Alferes Alberto Jo é de Freitas 1'ran
cozo, e Marianno 'i ieira de Liarvalho rel:1tivo .. ao meSI110
objecto: e portanto ordenou ao uvidor da Comarca de-ta
cidade, que informasse a semelhante respeito.

Do sobredito requerimento, documento', e informação
mencionada. verá V. Ex.a claramente evidenciar-se que a
Fazenda do rpferido Alferes está situada dentru dos limites
de ta Provinda, e iITualmente, que uo teITeno á ella pertencente,
como e collige da, rwpectiva esmaria. he que se foi e ta
belecer o <Iito Antonio Modesto. esta circLlIrtancias ]loi
querendo aquelle Proprietario revendicar a terra uzurpada
]101' semelhante iJltru o intentou a competente acção e on
seITuio a entc!lçu de de pejo, a qual hindo realisar- e em
conformidade da Lei. achou ob taculo. e oppozição da parte
dos sobreditos Commandantes do Regi to tIe Sa]lurahy mirim.

Que a F,lzenda do Alferes Alberto e acha rOlllpreben
dida no Di tricto de::ita ProviJlcia nào só V. Ex." collilTirá do
mappa inclu o, como até 1116SmO do do 1I111ento n. -/..0 junto a
aquelle Requerimento, o que ainda mui bem e de envolve
na informação do Ouvidor da Comarca, veodo- e claramente
que o LlPI)!icado Antonio Mode to ómente a fim <ie não -er
despojado do terreno que usurpou ao supplir.unte, he. que ora
procura o subterfugio de pertencer ao De ·tricto. e por eon. e
quencia á J LI tiça. des a Provinçia, quando outro moradores
além do ReITisto, e mais proximo ao Rio apucahy e por
is O em maior distancia da Villa <1e Pindal11onhan~aba, elllpre
obedecêl'ão e obedecem 110 Politico. e Eccle"ia ti o ,1 Autho
ridades desta Provincia' á vista do que apezar (le conhecer-se,

(*) Ncnhum dos documentos mencionados neste afficio foi
encontrado. Parece que o. heI' leiros de Jgnacio Caetano \ ieim ele
Canalho aincla COI1 ervaram terrenos no districto além cio' vendido.
ao Briga leiro Jor1ãu. (N. da R.)
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que os Commanclantes daquelle Registo, praticarão hum ver
dacleiro attentado, prohihindo com mão arrnada, que a Ju tiça
fizes e execut~r a referida sentença. de orte que para coho
nestar o seu procedimento, alle'Tão presentemente pertencer
com etreito o Supplicado ao seu Destricto; comtudo como este
Governo não deve litigar nem por hum palmo de terra entre
Provincias do mesmo Estado. que a final serão di\'ididas como
melhor convier pelo "Poder Legl lativo, mandou sobr'e 'tal' em
todo e qualquer procedimento, até V. Ex.a informado das cir
cLllllstancias relatadas haja de significar sua Resolução.

Nem bé esta a primeira questão, que se tem suscitado
entre os limites das duas Provincia, e a causa principal tem
sido o estabelecimento, como neste cazo acontece, dos Registos
dessa Provincia dentro dos lemites de~sa o que se tem veri
ficado por motivo da escolha do melhor lugar, em que bem
se eVitem os Axtravios das Rendas Nacionaes. Nada pois mais
re3ta a este Govel'11o, do que rogar a V. Ex.a, que haja de
providenciar á similhante respeito para que aqueLle Alferes,
e eu Irmão não soffrão por milito tempo o empate na deci
zão de sua justiça tendo ómente de acrescentar á isto. que
ainda quando os Cl)mmandantes do Registo de Sapucahy-mirim
no caso negado se convencessem de pertencer :í seu Destricto
o dito Antonio Modesto, parece que para nãll obrarem aberta
mente contra a Constituição do Imp rio, já mais deverião
embaraçar por meio de força e violencia á Justiça de Pinda
monhangaba nas sllas t1iligencias, maximé sem ordem de V. Ex.a

c contra o disposto no Aviso de 27 de Outubro de 1820,
sendo pelo contrario a sua unica obrigação fi calisar a arreca
dação das Rendas Nacionaes, e quando muito protestar contra
aquelle acto. Deos gnarde a V. Ex.a Palacio do Governo de
S. Paulo 20 de Agosto de 1827.-I11l1Io. e Exmo. Snr. Francisco
Pereira ele Santa Apollonia.-Ll.lá Antonio Neve::; de Cm·valho.

ll-Do MINISTRO DA JUSTIÇA, 1827.

Manda Sua Magestade o Imperador pelo ,ecretario
cl'Estado dos Negocios da Justiça remetter ao Vice-Prezidente
da Provincia de São Paulo o requerimento incluzo do Tenente
Antonio Monteiro de Gouvêa Silva, e seo filho Antonio Modesto
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Monteiro Dia. cm que se queixão do Ouvidor da Comarca,
para que o referido Vice-Prezidente. ouvindo por escripto ao
mesmo Ouvidor, infórlll'~ sobre todo o allegado no dito reque
rimento. (*) Palacio elo Rio de Janeiro em 10 de Outubro de
1827.-ConcZe de Valença.

REQUERIMENTO.

8en1l01'.-0 Tenente Antonio l\Iollteiro ele Guuvêa e Silva
e Antonio Mocle to Monteiro Dias seu filho vcm afflicto aos
Pés Augu tos de Vossa Uagestade Imperial dar o ultimo
arranco de hum a exist neia que e lhes tem tornado pezada
e ingrata havendo- e-lhes despotica, arbitrariamente e bu
lhado direitos mames. propriedade. e mais 1Jens fizico . Um
attentado como aquelle que ao Supplicante e fulminara.
nunca de certo aconteceo enão em Con tant1l10pla, onde apenas
os arbitrarias acenos do . ultão se const-ituem Leis inexoravei ,
e onde allena o crime beatificando o crime impera obre os
infelize' Turco com u mesmo sceptro de aatburidade que em
outros Povos CIvilizado, e mais venturosos cabe apenas á vir
tude e as Lei._ bem 9l'ganizada .

O horror (lo attcntaclo quc o Omidor da Com,U' 'i1 de 'ão
PUlllo. ycndido em a, SlIit mesma io'nOl'Hn 'ia e arbitrariedade, ou
ao abonu ele inimigus dos sUJ1plicHnles torna-' er dur d hum
eil -tigo exrmplar. O.' I 'up]ilicêlnle vão a narra-lu. c a mo traI'
ií sombrft de nlzoen" podcrou\.' e ali nt ' a I1lft· a le eus
tlircitos apunhalado.; c tem a certeza de que a, bi turia~ão ele
.'l'tlS maIl" nãu produzirá sómonto buma fria compaixão. ma.
ant s ser;í, o interprrtc do. mais ,ndentc' t1e 7.ejo, ele punir-se o
detido; e (le indeffilli7.ar-', u offenrlido. O .'llpplicantc Pay em
11.'16 tomprou au Capitão Manorl Fnrqlúm de Almeida (*)
hllllla 1urção ele trrras ele 'ultma na paragem denominada o
Bahú, ca1Jcceiras do BlO l~a]1o ahy-menm nu TemIo ela "llla
rla Campanba, da Pl'il1ceza na Pro\incia de Minas Gera das
quac.' o 1.0 SUPl)li 'ant fez de lmma porção, llTeyoO'ayel e
expontanea cloaçiio ao . o li pplicante eu filbo. E. ta" tcna.
forão originariament appos,;lr1a por blUll [O'uacio Franci co

(*) A lnfot'Ill<1c;'ão perlicla não foi encontm]a porem é prova
veI que Ia. e mal oa menos no ent:i<lo do doellm nto precedente.

(IV. da R)

(*) Veja-se p. 605. (N. da R.)
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e outros, que no:fim 5 anuos de gôzo inteiramente pacifico
venclerão-a ao sobredito Capitão Manoel ]!tll'quim d Almeida,
com todas a cultura' e bemfeitoria. que nelia. avião feito
naquelia longa deuturnida le; consolidando aqueLle 'apitão Fur
qwm o seus clireitos dominiaes e posses orios por pos e que
judicialmente tomára elo' mesmos terrenos. Os documentos que
e achão junto, em N,olp rsnaclem ni'io só a verdade da ompra

que fizera Forquim ao obredito orioinario' apo. adore e a
po e que imultaneam nte tomira: ma. tambem a v nda que
da' me ma terra fizéra ao 1.0 npplicante, e a doaçào que de
parte della e te fizera a eu filho o 2.° Suppli ante.

Senhor o supplicante daquelle terreno com o eu.'
competente ertõen começaram. a goza-lo fazendo ncUe todos
o acto posse ·0110S. Daqui e Ic-rautarão os eclificio nece
sarios; d'ali o estendião culturas, d'aqui appareciào criaçõon'
d'ali rebolltavão pa to.'. de tuLic1 a parte re pirava o <lom.inio,
e po se dos. npplicantes 'enhurio. unicos daquella Fazenda, que
a haviam comprado com 'eu dinheiro. ão podem o suppli
cante occultar, que tendo havido aTando,' contestaçoen entre
o dou Goveruadore la Provincia de Minas Gemes São Paulo
ácerua da di\iza. della., leio o A\-izo de 22 de Ag 'to de
1 L4 e de 27 de Outubro de 1 '20 aplanala com a' provi
dencia que Ilelle e de cortinãu, 'omo onclue a leitnra deli e
dos mai papei a imilhante a. um.pto decorrrnte. de N,0 1.°
athé 3 qnae'quer qn fo 'em porêm aqLlella conte. taçoens,
ordinariamente de 'afiaela por alO'uns moradore " que com o
ambicio o f ito de não quererem paga r 9s direito elo, Reo'do'
que pagão os Mineiro." de. poticam nte se ntrogarão á J uri 
di~.àO da Villa de Pindamonhangaba, o certo 11; que nUllca taes
contesta çoens po lerão SCLll'ecel' a terna ver lacle de que a
grande erra da Mantiqneil'<l, constitú naquel!e. lugn,re a ill
common.'ul'avel baliza da 11atLU'eSa, di \izoria daquella' dua Pro
vincia , devendo- e ao reconhecimento de ta verdade o mandar-se
uperiormente crear, como de facto e criára no anno de 1 11

hum R O'ii!to obre a margen' do Rio Sa.pucahy-merim.
Seja porêm como for, o 'erto hé que ou em veneração ao

que e decretara no predito Regio Avizo de 22 de Agosto de
1 14, ou em re peito a haverem o upplical1tes elllpre pago
naquelle Registo os competentes direitos, como se cleprehencie
do an tetlito Documento em N,0 1 furam emprc os upplicantc'
reconhecido' e havido.' como. ujeitos a JLU'i. elição Ordi1Hl1'ia da
Villa da Campanha como tambem . e deprehelldo 10 Documento
em N.o 3.
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Qnando pois o.' ,'uPI1Licantes gozavão f'm paz o. fructos
do: . eu' nore naquclla. ua Fazeuda do R1ltÚ. no. limite de
I\[inas Gerae.' hó nr te momento, qu elLe coméção a ser im
portunados pelos H rdriro (le hum Ignacio Caetano, que auda-
os e sem rc. peito á Lei da juri diçoen' tractárão ele querer

de pejar o Rupplicante daquclla ua Fazenda, recorrendo para
i so á .Tu. ti~'a' incompetentes ela, Vi11a de Pindamonhangaba,
como 'e derr hende do Documento m N.o 1 e ape ar do re
querimento 111 . -:I: no qual os SUl plicante. fazião yer ao Juiz
de Fúra daquella Villa lJ. incompetencia de na Juri dicção
contra, o' ~uppLicatltr' o c,rrto he que contra. e. tes se fulminou
o mais inauditu attentado. no qual senão re peitou nem a pro
priedndc nem a poso e do. Supplicante.

Custa a 'rer, Impl'rial ,'('nhor. como o Ouvidor de São
Paulo se attre"es e a proteger rH]tlClle horrorozo attentado, em
que prinwiro nào mOl'tra cm os Supp\icados 1 gitimo titulos
dus teITC'no. que chamarão de eu ; . cm que os legaliza em
pllr identicos: cm que .'0 abilita. cm por 11Crdciro e m que
finaln1l'nt nào conrence.. ('III ordina.riamrnte os me mo. uppli-
l'antes u c1lreito manda qu aquellc que está de po '0 d' huma
couza, dell,l não .'~ja tinH!o sem que primeira, (' onlinarimente
'0 nãu convença, por a [u -lIe, que .'e diz senhor 'delJa; e he
por iI' 'o que u llirpito tem decl'l'tadu o uzo ela' acçoen hamada'
de reirineli ·a~·ão. O de~pc.iu nilo se concede 'enão qnanclo hé
liquid o duminio daqul'lle que o intenta.

Lto Ilue om gcral (lrtermina u direito a ha-se em par
ti 'ulal' escolhe-'c lleterlllinac10 á 'Cl'Ci1 da' posse de tcrr no ,
como s \ vê do do lUllente cm XO :- .

•\.Iém tl'i~ '0, aqtlclle d ',;p. ja se não podia. fazer por autho
rjdadc nenhuma de . Paulo, em l'Juanto e'sa nutllorida.cle se
não firma ~c nos limite' tle SlH1 me ma. juri dição. O papel
que apparece em n.O 6 110 o mais Ulon, truozo po 'ivel porque
prO"'lIl lo-se dclle qlle os limite tia .. dua ProYIn ia' érào duri
clozo' não podüL llt'S\'HlleC'l\I'-Sr estas d li rilla,' por parte de huma.
só de"a Provin ia, [lor que éra es'en ialmente mi ter que
cada huma. d lias pur seus Apoderado' ate ita sem a termina
\'iio d e'sas duvida ; quanto mai' que pelo di II .<ivizo UeO'io de
22 le Agosto de 1 1-:1: a de izào ele a' Iluvida e tareí rezer
vada ao Poder 'obenlno que mandou interinamente consermr
o negocio no me mo e.'tfido de elúvida em que e a hanl pnn
cipalmente pelo de 27 de Outubro dc 1 20 em }Lo 2.
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ufallando- e aquelle Ouvidor om aquella oh erva~ãu e
esame, a que diz qne o manehlra o Pr zidente de •'ão Panlu,
o Vi 'con(le ele COll1~unbaL cio 'ampo, elle levo11 avante o horror
cio ~eu.' flagollo. O le pejo de 'Teta-se, e o Supplica(los
entrão na Fazenda cios Supphcnnk' não os achando, pozerão
no terreiTo clella todos os tra te e mOI'eis, arrazárão as Cflzas,
o u~ chiqueiros. monjollos, cortárão os csteios, arvore fI' IIcti fera. ,
destruirão, e inutilizarão os calTO ele milbo, e não contente
om i o farão éL hum sitio de Jozé Ra\lllunelo filho tambem

do 1.0 llpplican te arrazárão e cortaTãô-ll.1e a aza levando
arluelles ,en!ad iras ago'!'e., ore da Fazen la do 2,° SUPllieunte
hum ea,a1 le e cravo., romo a titulo de cu ta, 'amo exe 'ra
veilllente e prova do Do 'umento em X,o 1 7 " Ei -aqui
o mal horrenclo, e inaudito attentadu que offrêrão os Suppli
cante. cauzadus velus •'upplicados, e autl.1orizal1os por aeluolle
OII ridor,

Que 101', •'enbOTo po lerá aLltborizar a hum Magistrado a
hiT á domicilio alhoio xrr 01' a tos rle jl1li rlição'? ão. ahe
todo o mundo. que illlm J\Iinistra l.1é provo. to pelo ,oberano
p:ua ac1minj trar justiça aos 'cos Povo., m certo det 'rminado
torritoria, o que fúra de 'te limite' eUe não tem authoridadc
alguma? .

Quo Lo.\', I 'enhor. po lerá authorizar hum c1e'spejo viulenlo
e arhitrario'! quem pú<l(l ouvir ,C111 horror. que hUlHa Familia
que omprou com co <linheiro torr nos po' uido, por aquellc.'
que lho' y nJêrão pur mais (1 doz anuo.', seja ohrigado a dc~

I f'jal' cs~rL fa;l, nela. e ficn J' na rua entre guc '1 diSl o;l,içiiO do Sl'U
oRhlllharlol' '? E harCl'il i\Iinistro, C[ lIe possa cOUlmottll' tão flrri
piaJo. attelltados? Huure o OuricloJ' de 'ão Paulo, qnc n;lu
. c importando ncm tah'oz lentlu () Projectr de Con ,tituiçiio,
cuidou unicamente em fártal' d honore. a na inaudita aml iS'ãu,
c cri mi noza condcseel1l10ncia.

On(le aprendcria aCIuellr ,iulgador a fazcr do pejo eTe
.'imj[hnnt' fúrll1u'! ()nrle tiraria, [li aqLlclle que por i. e . cu.
allte}lO suidoro L'. tá de po, e dc húa COUZfl a rinte mfli.' anno
púde ~l'l' arrancado dc" <t pu so, em primr11'ia e conten loza
COl1\'Cnçiio?

Fundárão-sc o. •'upplicantes cm hum<t .'c. maria quc no
anno ele lG66 impeLl'ára o seu herda lo Ignflcia aotano; pOl'êm
âdnúra IIue tal fundamento pode. e D1 J lÚZO mcr ceI' attcnção
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alguma. quando hé certo qu nunca aCJuelles moiro' c me
tlirão, e nem cultinrão o 'eu terreno: admira que não. e
attendes. e quc aquella esmaTia não podia já-mai: ngorar ('ln

c n:equencia do Bando promulgado no anno de 1713 que e
junta em N,O 9, i\.(lmi1'a talllbem qne aquell Magi trado
ignoras e que na. acçàe dc de p jo inda que competente c
leo'almeate intentadas, dá- e por Lei dez dia para a \crificação
do' me 'mo des}lrju no Prec1:o' ru. tieo como ..ào aquelle • ele
quc se tracta; devendo o me 'mo ?l1agi 'trado lembrar- e que os
executi-vo' dão- e apena' no predio urbano', Outra incohe
r 'n ia ou arbitrarie lade há tambem a notar, e ,-em a ('r que
já-mai c vio, que aqurlle que -vai de 'pejar ontro tenha autho
ridade de arrazar cortar, c de trnir cazas. e jllantaçoen qne
pertencem a outro a qnem 'c quer de'}lejar, que tendo ne as
obra c bemfeitOlias hua agrada propl'icdacle nem póde er
exacto a "ende-la., nem tão pouco con trangido a perde-la',
vendo-a clr. trnir, incendiar; poi quc alem do mandar o-a1'an
til' o Codi~o on titu ional aquclle, <lireito. L i' mai antiga,
Iorêm ainda xi:-tente, Dr reta\ão fundada na natureza, qne
nino'uem 'e po . a enJ"Íq uecer com o danJJlo alheio,

'r eêrão aquellas \-iulrucia com a penhora, que ao 2.°
upplicante e ftzera d hlll11 cazal de e' raNO'. a pretesto de

pagamento de custas, Ah! 8('nhor, cada ponto qu analy. a
de 'cmelhnntes arbitrariedaclr,. cada rr mido que arranca aLe)'
uJf nclida. cada rrrito que dá ii humanidade e a compaixão, c
caria horror finalmente, 1ur re:;uro'e de companhia 0111 crime, e
crime, Penhorar-se, em . e rrCjll(,l'rr [ré,iamente o penhorando:
. em . e Ih dar 24 hora, ou "ara pao'ar ou para nom ar beus
a penhora. Lé certamente couza, que já-mm vim, Onde
exi te es a requizição que ao ,upplicantcs c fiz(' 'e"? E como
. e lhe porl ria clht faz 'r l' l'lll\~ nüo e,tavão na Fazenda'? E
não nuulda a Ley, qu quando u (IX cutado não llppare 'r. que
c uzem de providencias ultl'riorl'H, para (lue emfim o excl:utado

não otrra CL exc nção ele huma srn t 'n~a 'em 'r olll'ido: ,i 'to
.Qu a rxecução de hüa nom iU:,tancia', .lh! 'enhor, o que' quiz
faz l' foi a dcsoTaça dos uPllicante' 'oras'e es'a ,le'O'ra~'a em
bora a carreira qu quizes'c trilhar atropela. '('-'c a Le,)' o'
Dir ito. do 'idadão ; tudo i Sl) e 'onj ,tu ra llnllU ria barbara
pr zença, do de. pnti mo Gema embora <1, innocencia, com tantu
que a ambição c o crime triuuphe, Tal a voz. que prezidio.
arranjou e con Ul1lon o' planos ela de graç'a qur o OU\-ielor le
São Paulo e o' uppli 'Ú 10. ,CU' 'atelites, conceuêrüo, c de'-
penhárão obr o. miz ru upplicante .
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0, 8upplicantes ri ·tima ]C' -la afrontas dC' L .y niio t 'm
abrigo algum que nno ,('ja a ProtC'cção sempr Augu 'ta c I 0

berana de V. M. I. o nico e rerdadeil'o Pay los Brazileirl) ,
a' im como he o seu Defensor Perp tuo. A es'a PrutetS'ãu infi
llita ell,e. ambiciusamente currem, depoi' de ha,erC'J1l exgutac!o
o re ·ur 'o que nzerão 'ubir ao Preziclcnte da Prorin(:Ía cle
bna. Ge1'aes, pelo Documentu em ." 3 elo qual cull1(')1(lo- e a

verdade de que o, SUP1)li 'antC's fio Pruyinciaes de linas á
üa ju1'i clição ujeito" culh -,"e tmnbem a verdadeira existentia

!los attentados, que o SU1)plic:ante softrêrão e que tem iL V.
M. r. memoraclo.

Valha V. M. L a e'te' infelize" Maude qu ('1Ies st'jão
1'e titui lus á po se de sua Fazenda e escravu " e tudo u mais
de que Yiolentamcule forão e, bulhados, cleixltndu- e 'llll.lOra ao,'
SUl pli adus o dir ito 'ilhu de intentarem contra elles a lwçoens
comp t('ntes e onlinarias em que se Jiqnide a legitimidade dos
eus titulos assim omo de sua.," pos.oas.

A Lei manda que o esbulha.do. ant 's dt' tudo i'>eja !"sli
tllido a pos, claquillo que fizC'ra o ohjectu elo o>:uulhu; e so
outra 'onza mandns e, seria, 'em duvida authoriznr indin' ta
monte o qunsi 'clclicto, que cm rigu!' cI Direito so 'oni'>id ra o
exbulbo; e o exbulhadur tiraria enlpre do seu 'rime hüa utili
dad CIue seria o O'ozar o (llle não hé seu. e ['azer conSl'rVilr
'obre o esbulhadu a me ma i'Olsa (la violoncia e do ti ,"puti:mu,
que lhe incutira o exbull1o.

Pur to las esta raZllen~ o, ,npplicantes com o muior res
peito. P. a Y. M. r. CJne e Di"'nc Tomar ell1 sua .\ngll ta 'un
sicleração o expC'nrli(10 c Defnir-Ihe," BenignamenLc, como cIles
tem rC' peiLozalllente Imploradu. E. R. :llcê.-Cu!llu PruclImdl)r,
Joiio 8!Jll'el'io JIonleiro Dias.-Rio 26 el Setembru ele I,'~7.

12-Ao PRESIDENTE DE MINAS GERAES, 182'.

lU/JIo, e E'e/no. SIII'.-·l!'aç·o certo a V. Ex. fi de haver
recebido o seo Officiole 25 de .Janeiro proxil11o piLssarlo, in lu
indo o extracto ela Aeta do EXl11o. 'onsellIo de 'se GUI'cmu tcn
cll'nte a obviar a l'epitição dos a(;ollte i1l1entos h:tvi(Jos eIlL\'(' u

ollll11andante, elo R gi 'tro do SapncalIy mirim na extr ma
desta Provincia, e a' Ju tiças da VIlla de PlIldamonhangaua, c
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parnccnc1o-me lllui pruclentr, e assi. ada a mesma deliberação,
a tenho manllfulo notificar ás competente Aut!loridade, appro
yeitando esta uccasião ele manife'tar us meus pro e tos ele maior
con idrral:ão. e pmticnlar e"tima para 'om a pessoa d "'. Ex."
nru "'lHl1'lle a \. Ex." Palaciu du GUY'rllO de ãu Paulu l~

d Marçu de 182H.-Illmo. c EXUlO. Sr. Joãu JO'6 Lope.' Mendes
RibClro.-l'/wJJw· ~Yarier Gania d'Alllleida.

lB- 'ERTIDÃO SOBRE AS DIVIZAS DA .I! REGUEZIA DO

• OCORRO. 1 30.

CPJ'tifico que reyendu u' do 'nll1entos tendent, á 'apella
'urada dc Nussa •'enhura du ,'u 'CUlTU du Rio do Pcixe nella 'e
a '!la o termo de demarcação do tlll'or '('O'lLinte: Da parte de
Le 'tc, pur Pedru Lupes pur um pigàu á baixo até o Rio da
Anta.' c pa,,>;andu de uutra banua rui á viu"a Clara do Santu
e d'ahi á haixo aLé o Ribeirão du Eleutcrio e de cendo l)or
cU a baixo V:li á Antoniu AI ve 'd Moraes, e pelo mesmo abitixo vai
á J oalluim Marques Ribeiro, e d'ahi pelo me mo riu pelo .:'..1
m 'ida'. c JOilclllim Rodrio'uc70 de Lima até Iguacio L01 S, d'e te
lagar ellcontra-s' logo Ullla . erra da parte do Xorte cum o
numc de Morro :Pelado por elto ac1iant por UDl e 'pigãu entre
o 'itio ti' 'I vc tre e a yim'fI, de Lourenço J llstiniauo
Barboza; por ellc adiante até '1Jegar lia Riu du Peixe
c por e t· Rio á cima até chegar no 'hamado 'alto
Grande, altando o rio para outro lado en 'outra-se outro e pi
gãu por eU a<1iant· entre a' tena' de I il'riano Pt.o e l[anoel
JUl1l..luim u :i\I orae' á nllllO ti procurar u alto da erra onde
tem UlU 'aminl1o li ue nlÍ á Villa ele Bragan~a, por e -ta e 'tra<1a
á diante 'empre pur cima la erra cio Jaboticabal. lU fica
l~ntre as terras le Cu tuelio Pinto e Braz Duarte' Carnlho.
~eguinelo pela mesma 'érra c1 procllrar o Rio Canull1elocaia entre
o 'itio de Huni('acio Prdo e Antunio Luiz iÍ prucurar uutra nz
o me 'mo riu 'amandocaia, c pa~ anuo para outra banda uo
elito rio a procurar um log'<u que 1l1c !lamão Peunt Branca
e d'este lugar pur lun e pigJo 'empre á rumo i1 procurar
o lugar chamndo Serra do Degredu, ]101' eHa adiante até
tomar a descer no 111("1110 rio l'i1lllonclocaia por este rio á
cima até chegar lia terms de 'anúllu .\ntoniu RamalllO entr
este me 'lia Ramalho e l[unoel Gume' procmando a erra cl1'l-
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h1ada do Ri.o do Peixe que chamão Áreaes, por e. ta e vai a
diante a procurar um loo'ar chamadu Pinhal do pico descendo
por e, te espJO'ão pela parte do 'Na cente onde tem uma 0Tande
lage entre a terms de Antonio de Suuza e Anna Leme; se"uindo
este e pigão da lage á procurar a terra. da fazenda do- 'apirão
Antonià de Moracs que di\'Íde com a terra do me mo
Antonio de ~10rae. que divicle com as terras de Antonio de
Sou 'a eguindo este me mo c IJigão até o lugar cle outra lage
tambem chamada do Jaboticabal que são terra ele I,.ntonio
Munis Barreto seo'uindo e te me mo e.] igão até ele 'ceI' no rio
de orrente á baixo aonde faz barra um o Rio da Caxoeira,
fieguindo este rio da CaxlIeira á ima até chegar na' terras ela
fazenda de Manoel Jaze Preto saltandó o rio n'esta altura egue
por um e. pigão que trm no campo á procurar um alto 'l1a
maelo errote e ,eguinclo por elle á procurar ,empre pelo espi
gão clivi7.ando com Thomaz Diaz c Victo:rino de 'ou a Ruchn,
pelo rue mo até Pedro Lopes de oude vem feixar onde e
principiou a divi a.

,Na qual diviza ficarão 'omprehendidos quinhento e ses
senta e tre fogo com trez mil almas ent:rando cento e cin'o
fogo do De tricto ela Fregllezin ele S. Francis o de Paula de
Ouro-fino, com quinhentas e es 'enta almas que tuuo dá o
total á cima referido.

E por e ta forma, e maneira foi dado pelos louvados que
'endo as divi a a ima declaradas que endo con 'Iuidas foi lido
em roz intelligivel ao me mos applicado qne presente ao
referido e tavão que depoi. uniformemente por elle foi dito
que e tavão ati 'feito com a referida demarcaçào, por que não
havia prejuizo nem encomodo (le nenhum d'elles: o que tillll
bem dis~erão ú louvados que vieram da Capella da •'erra
Negra, antes pelo contrario cre cerão algnD' moradores para
e::;. a parte que prezeute e. tiverão e todos se derão 101' satis
feitos, e para a, sim constar mandou o Revel.o Vig.o da Vilra
Juiz Comissario lavrar e te Termo qilC a igniLo com os dito
louvados e as mai.; pessoas que sabião ler II eu o Ajuelnute,
Manoel Jacinho da Lu7. escri vão do Auditoria Eclesiastico ela Yilla
d - Mogy Mirim que e crivi.-F'ranclsco de PaI/la 'J'eixeeira. -Ro
que de Olil'eira Dorla-Joaqll1'lIl JJlmwel ]i'loriano-José Pil/lo
Ramalho-Placido ilhes de Oliceim-Jo e Fenei1'a de Tol/edo
-Ignacio de Sow;a Leme-Francisco Antonio de Canalho
Joaqu.im Jose Pires-Fmncisco de Olivei1'Ct D01'la-Jose de
Sousa de JJiloraes-- Ánt01âo Júse de 'l'olledo- Beltto Jose J. ieim
de Totledo-Frallcisco de Paula lJJaciel-Fmncisco de Paula
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Gomes-Francisco de Pa1lla de Olil'eira Dorta-Candido
Ji1.lrqnim de Campos-Anasfrlcio de Olireira Pacs-Jlalloel
Paes da Silm -Fl'/lctlloso Pcreim-Jo. e Antonio do J.\asci
lIlento-Fral/cisco de Olireira Preto-Jose T~ieim-Pedro

.rintolZio de .llo1'lles-]Ianoet Roi;;.-Jo.'e llIariano de SiIJ1Icira
-Aleixo Lopes de afome -fqllaC"io Jose de Jloraes-Lu"al'
de trinta e quatro pc oa' assigllaela com cruz e reconhecidas
peln E criyào da Deligellcia. Nada mais se continha no dito
Termo de Demarca '[0 que aqui vem e fiellllente copiei e ao
me mo original que fi a ne te Cartorio <la Camara Epi copal
conferi com o seu mesmo origiuall as o na ,'crciac!p. o l'C'ferido.
S. Paulo 4 de Fevereiro de 1 30.- O pe Penlllllrlf>S Lopes
de amargo.

l..t--DA CA1I1ARA DE UOGnIIRIM, 1 30.

E:XJJlo. e RUII/o. ,en/LOr.-A OalUlU'a Municipal ela Yilla
de Moo'imirim em cUlllprilllCntn ao officio de V Ex.n de 2 de
Agosto do corrente no qual mandou que a mesma iLfonne
sobre o expu'to perante V. Ex.n pelu apitão Comandante las
01"1enança: de'la Villa e Terlllo e obre os cxcesso e arbi
tl'<1riedades cOllletticla pelo Capitão da' Ordenança Bento Ta
"ares, ora morador na Freguezia de Oirn fino Prol'incia de
:Mina' G 'rae e confinante por hum lado com a YiIla de i\Iogi
mirim. T m portantu a me ma Camara por dever e jllstisa
pugnar pelo bem de seo Municipio. e por eonsequencia Ipelos
diroito de'ta Provincia. He con tanto poi á Camara que em
tempo que rezec1io aql1elle dito Capitão Tavares elll ua fazenda
e tabelo()iela 110 terlTlo de ta Villa 'empl'e obedeeeo á' Autho
rida.dc e Governo desta Pro,incia e ai; danc1o- e e ua familia
em lista da p,opulação, pagando o direito pertencentes a
mesma e servindo-se das Ju til,a Ordinaria m toda a, ua
canza . logo porem que obteve o cOlllando da Ordenança
daquella Fregllczia de Oiro fino e para lá 11ludouc . pa son
immeclintamento a convocar e riuzir o Povo~ tl dezobedi
encia fazendo arbitraria divi 'a', e ~egundo con 'la, té introdu
zindo e agraciando Jl 'ssoas fn('inorozas, e dezertores, fazendo-o
en.trar para muito aquelll dos lemlte e del'iza' ularcHda a
muito anno, e ultimamente provucandu a dezordcm entre o
herdeirus do falecido apitão Jozé Gome de Guu\'ea intro
duzindo elU 'ua' anLlqui siluas propriedade" e po' 'es õe' pe -
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soas avalentoad:J. absolutas e in ubordinada , e por cujo mo
tivo pode muito benl rezultar fune'tas con efIuencias.•iquella
arbitrarierlades elo .obredito Capitão Tavflres segundo con ta por
vezes farão postas. tanto p lu .. Cam aras tranzactas comu pelo
respectivo Capitão mór ela' Ordenança' na prezença do
Exmo . Generaes e Prezidentes, e como nem lIüas pruviden
cia ouvarão continuão portanto. e eOlll a maior ganja em eos
perversos intentos.

A verdade do que acima se leva expendido mais oom
provão os tlocnmentos que Thome Gomes e outros pec!ião á
Camara levace-o ao conhecimento de V. Exa. de quem a
mesma Camara, e elIes Sllpplieantes esperão as proviclen 'ias
que o cazo exige. Deo. o'uarde a V. Exa. muitos anno . 1110
gymirim em sessão de l± de Outubro de 1830. Exmo. e
Rvmo. Sr. Bispo,Diocezano Vice Pre idente da Provincia.
Pedro Joxe F'errúra.-João Gouçai/les 'Peixei-m. - 1'CJlCllttio
lJt[aria T01·1·iani.-JoÜo Baptisüt da Ln ~.-J()[io Tileoc/ol'O
_Y..a'Vier.-Fmucisco Antonio d'Araujo.

Exmo. e Rvmo. Sellhol'.-Tendo por vezes sido com uni
cada, e partecipatlo ao Exmo. Gov'rno da Provincia, os exce:
sos e arbitrariedades praticadas pelo apitão da Ordenanças
Bento Tavares, que tendo a sua Fazenda citllada no terlllu
de ta Vilia e na' circunvizinhanças das divizas de'ta 'um a
Freguezia do Omo fino Termo de Minas g'eraes, tem aquelle
Capitão Taval'e a,rbitrariamente chama<10 o POI'OS l'ezidellte.
dentro do' Lemites d sta Pl'uI'incia. a sua jllri diç-ão. sem outru
fanelamento elo que querer elle Tavares formar elivizas arbi
trarias, e Persua IiI' aOs Povo de ob diencia e insobordinaçàu.
o "que tem cauzado, e li cessariamente deve haver grande
prej uizo a Fazenda :N acional e a Provincia, Da e tenção de
seo tel'l'ilorio.

Tendo a lembrar a V. Exa. que tanto o dito ':rpilão
deve reconhe ser, pertencer a esta Proyiuljia, e se a 'lIar no
limites ria me ma a muito annas reconhecidos, que tendo feito
Inventario a ua caza fui effectuado por este juizo como cons
tão do respectivos Autos que existem ne 'te mesmo Juizo u
que muito bem prova a malicia com que ora pratica por lIIuito
lhe convir, e a outros que arrastados pelo mesmo se querem
desviar elo :rovemo de ta Provincia, fican lo as im neutl'ae., e
como nenhuma l)J'ovidencia tem havido a tal respeito continuão



- 697 -

com mais exces o a perpetrar os acto arbitrarias que mais
comprovão o Oflieio jlJnto ao Alferes 'olllan<lante elaqueU
]), lri·to que a Y. Bxa. oft'ereçu, de qnem he de esperar a.
pro\idencl<l' que o cazo exirru. Deu gllarde a V. Exa. muitos
an nos. Mugy Jniri III 1.0 uu Jui hu de 1,'30. Rxlt1o. e Rvmo.
SI'. Dispo Diocezano, Viee Preziclente da Provincia. -Fmllcisco
da Clln/La LoDo, 'apitãu Comanuante Interino.

Foi me partesipauo pelo abo Raphael Manoel da ;\un
cÍ<lção que no bairro Llo louterio no Destrito <lo meo Camando
e aebão doze hOllleins vindouros da' partes do Ouro fino

enrre o quais alguns ão dezertore e outro criminosos e se
aohão aranxan<lo nas terras e si marias (rOS ordeiros do fali
sido 'apitão Jozé Gome d ntro du lilllite de-ta Provincia
e dizem .'e1' por ordem do Quarteirão Capitão Ben to 'layare.
e com granue recomendação do mesmo que não dem obdiencia
a e ta Provincia a prete to tle que a diviza deve er pelo rio
lauterio querendo asim quebrantar as ordeins e ueviza feitas
por Ordem cb Governo de'ta Proyincia dizendo mais os dito
facinorozos terem Ordem do dito Tavares para não obde erem
qualquer ord m que deste Governo que lhes for intimado
antes sim para o correr a xumbo l,ara o que se achão UlU
nidos de armas de fogo e outras euuo lue tais deviza que
pertendúm mUltu prejndica aos direitos lilacionaes de ta Pro
Yincia por cujo Pro edilllcnto tão extranlla\Tel partesil'o a Y ..3

que para sta Deligencia quando V. I." a ordene que e faç'a,
erá precizu re('orço de Jen te, r,oficiente para prender o· dito.'

Dezertore e ('I'inliuozus 'omo tão beul para fazer repilir J.qucles
intruzos fazendo e muito jJl'Pcizo expeciulmente ser reprentlido
aquele dito Capitão Bent.o Tavare' para mais não continuar
como o tem feito motivaudo dezordein e constrangilo 'a dar
Obd iensia a esta Proyin ia "isto rizit1ir dentro do eo' limites.
Deos Guarde a V. S.3 muitos ann '. Quartel cm Mogim mil'im
25 de Ma)'o de 1 . 0.-1Umo.. 'r. Capitãu Comandante Interino
Franei'cu ela Cunha Lobo.-Anlonio Jo:é Ribeiro Alfero'

omandan te da 3.U 'om panhia.

filmo '. J (,111'.'. da C. JI.-Thumê Uomo' do iqueira tes
tamcntl'iro e os Inai.' It 'rc1eiLOs <los fallecido' Capitãu Jozé
GomcH d'Oliveira j;'raJ1.co e lla 1.n mulher D. Z>ferinu :llaria.
d '.rqueira do Termo ti esta illa) \'endo-se, como e achão
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expolliados da antiga e lerritima posse são da propriedade da
Fazenda do I ia Lioterio pela força que lhe cometerão, e
existe, o 'apitão Bento Jozé Tavares, cum outros seus convo
cados da vida irada; vindo (estes) refugiados das Justiças da
veúnha Provincia de Mina' Geraes, por crimes, e Desen.:ãe
para ataccar. e uzuq a,r aqn 11 alheiu terreno d :Mattos dos
SuppLicantes; as im como grande parte du desta Pro incia; e
arbitraria enovando <luvida :i antiga deviza demurcu<la, e res
peitada a tanto anno.

O Supplicantes agora 'abendo tlue o Exmo. Senhor
Prezidente de ta. para e'-adir tue , e quae att ntados l1andon
Informar \. V. S. S. sobre tal objecto que té inccndêia _\.nar
chia' do. Puvos d'amba a ProYincia, 'e anillltlo a vir exp!,l
nar, e já IllOstrar Documen tos tendentes áquelles actu' e factos
tão perneciozos, como otiiozos ás Leis, e paz t1'e 'te Impcrio.

N. R-Da Certidão junta N,o 1 se mostJ'a aquelle certo
lugar da deviza, e demarcaç'ii,o das ditas Províncias, e Fregnezia
do Oiro fino; Que aqnella Fazenda dos Supplicantes com
priende ambo' os lado' do dito llio Leoterio, e pcrtentclIl
sempre ao Termo d'esta Yilla Mogi-Illirim.

Da Oertidão N.o 2 do Admindrador do Dizimas do
ramo de ·ta Villa se conhece, que inda no trienio que finduu
em 1827, O Supplicante Capitão Tavares, seos filho. gcnrru,
e aggregaJo , dUQuo-lhe conta uos Dizimos, se avenç·arão.

A Certidão N,o 3 mostra, que por falleclllleuto de Irrnacio
Pinto Ribeiro, genrro, e sacio do ,'upplica,tlo, pelo Juizo
d'Orfãos desta VIlla, se fez Inventario e partilha ua 'ua
Fazenda do mesmo Rio Leoterio, eontigoa á dos, 'Ullplic:lntei:i,
de que foi lnventarian te sua mulher .Matilde' l\hria haverão
10 anuas, antes que se fizesse o Inventario, e partilha. claquella
Fazenda Leoterio por morte dos Pais e sogros do' 811ppli
cantes, Agora o .'uppli td dllvitla u'luella dClriza das Pro
vincias; que de. graça Lamentavel!!! ...

.A do .0 4 mostra, que O' upplicantes, e recorrcrão do
Juizo de Püz ll'e.sta. Villa, e Domicilio, relatal1(lo o' titulas por
tIue lhes pertence aq uella Propriedade; O facto daq uella força,
e expolio d.c tão antiga po"e; praticado' por os iSUl)plicados,
e taes •'equazes; os lleclarados por i:iCUS Nomes, alem d'outrus
moradoTe eus eduzidos; e s110 Antonio d'A!.Jreu, Nar 'iw
d'Abreu Jozé Mariano, Luiz TUlrarcs (seo genro), c Manuel
Pereira, e outros; sendo aqnelle' em N.o 19 cazae" rebelados.
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E que os citarI0 para a procurada reconciliação da Lei pela
Oertidão in'erta (na 4.R

), não comparecerão no dito Juizo de
PJZ, <.lesobe<.lecendo [t dita Authol'idade como tem prote taJo
fazer a: J u tiça. de ta Villa e PWíincia.

Tãobem a ultima Oertidão (4.R
) mostra o embargo reque-

'itado pelo 'upplicantes nas seis 1'08 as come 'ada, e lhes
foi IntinHHlo, e tau o u não re 'peitarão o Embargados, que a
eo'tão continuando, c ameação fllnesta ruinas.

Está patente, e provado com Documentos legaes o Di
reito da Pro11riedade dos upplicantes herdeiros, que continuaclo
a ·toal 'ua anuae cultllras, de que pagão Direito Jacionae.·
e o u[ plicado, e dita Companhia turbulenta os perturbão
in e .'antes. e o não fazem ante como revulueionarios sedutores.
até prejudicão os Direito· da Nação Palllistana: termo em
que Requerem a V. V. S. . se dib'l1e receber e ta Reprezen
tação do cazo com 4 Doculllento que pro"ão a verdade exp
pendida' afim de V.V. S.S. as distinar ao Exmo. SOl'. Prezi
dente de Quem e perão a prolllpta providencia que exigem o
Con ternauos e oppremidos Supplicantes humilimo, que
R. R. M.- TlwJne Gomes de Siqueira.

OERTIDÃO N.O 1.

Antonio Pinto Lima I ecretario da Camara Municipal da
Villa de Mogimirim, etc.

Certifico que revendo o livro de vereança. da Gamara
de la Villa do armo de mil oitu centos e dezeseis, ne11e a
folhas vinte e cinco e verso achei o Termo de Vereança exame,
e ve toria do theor seguinte:

Ao.' quatorze dias do mez de Dezembro de mil oito
cento e de'~a . ei anilo nesta Fazenda do Ribeirão do Eleu
terio Termo da Villa de ,am Jaze de Mogimirim onde se
achava o Juiz Pre ideote da Camara o Capitão João Bapti ta
li erreira e os Vereadores abaixo a iO'n::ulos. e o actual Procu
rador Antonio ionçalves de Oliveira, e eudo ahi todos jun
tos tratarão do bem COlllmulU do Povo e mandarão vir perante
si ao Capitão OOlllmandante do De tricto Jaze Gome de
Oliveira Franco Joaquim Jozé Vieira, e a Joaquim de Oliveira
Franco para elles declararem a onde são as deYizas drsta
Capitania com a de Minas Gentes, e pelos ditos foi dito que
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as divizas érão antigamente pela Serra Negra procut'aDdo a
Serra da Boa vista, e por vermos, e examinar-mos ser verdade
manda-lIlos fincar In1 marco para deviza das Capitanias, e man
darão que se registmsse o Auto de exame e v storia, e qu
se remete-se ao Senllor General; d que para de tudo constar
mandariio la vrar este Tel'lllo, em que todos assignarilo e eu
Thomaz Carla de Souza Escrivão da Gamara que o escrivi.
Fen·úra.-8ilva.-Prado.-LaceJ'cla.-Oliveim. E nada mais
se continha nem declarava em dito Termo, aqui fielment\\
tresladado e na verdade vai sem emenda, oe,n b01'l'ão ou coiza
que duvida faça pelo haver conferido com o proprio original
a que me reporto, e esta passo por me ser p dida por 19nacio
Jozé da 'ilveira. l\Iogimirilll vinte LUI1l de Novembro de mil
oito centos trinta e hUlll.-Ántonio Pinto LilJ/(l.

CERTIDÃO N.o 2.

Certifico, que tendo arrematado na Junta da FazcUlla
desta Provincia o ramo dos dizimos de. ta \Tilla de l\Iug,)'mi rim
00 triennio, que decol'l'eo elo 1,0 ele Julho de 1824 ao ultimo
de Junho ele 1827, farào avençaclo naquelle triennio o Capitüo
Bento Tavares, Franci co Tavares filho, . eu gemo Luiz '1'ava.rcs,
e seo Agregados Luis de Olll'eira, e Antonio de Abreu, todos
moraelores no Destricto (lesta mesma VilIa,; e o que tudo consta
dos meo livros e as entos. De elltão pam cá já mais quizer;io
prestar contas de di illlO' alegando, arbitrariamente, estarelll
para, dentro das divi. as da Provincia de Mina Gentes: O refe
rido he verIade. :ll1ogi mirim 28 d I Julho de U:$30.-·Joilo
7'heocZol'0 Xavier, Administrador dos cuúmos.

CERTIDÃO N.o 3.

lUmo. 811,1'. Juiz de 01'/ã08.-Dizem J ozé DÜIs BaJ'boza,
Thomé Gomes ele SiqLleira e outros legitimu' hcrdeiros do'
liDados 'apitão Jozé Gome. J Oliveira F1'a 11 ('.0 , e lllulhcr D.
Ziferina Maria de 'iqu ira que para bem de sua Ju 'tiça e
lhe. faz precizo, que o E 'Cl'lVão perante V. M. r vendo os
Autos de lnwntario feito por falcl:illlento de Ignacio Pinto
Ribeiro, sendo lnI'enta,l'Ítll1 te ua mulher lVlathild es Maria d D.
Jozé; lhe passe por certidão o tileor do lal,lçamento dos bens
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de Raiz tellllente ao ciLio d('llomiIHlllo EuleutL'rio. e como o
E. orirão a não po 1e pas ar Rem dr, pacho que o mande, razão
por qlle P. a V. !\leõ. c di~'llc mandar 1a~ ar a certidão
reqll rida em modo qu faça f6.-E. R. l\Icõ.

DEsPAcHo.-Pa~1' 'OIllO pede, 'illa de llIoO'imerim ",,9
de Julho de 1 'RO.

Alexandre Jozé da Cunha E crivão de Orfãns na íiUa de
São Jozé de Moo',r-mirim e 'eu T nno, et.c.

Certifi o que em ob'enan 'ia do De pacho do Juiz de
Orfão João Bapti;:;ta de Mattos exarado ii marO'ell1 cio reque
rimento rotro dos, 'upplicalltes 1'0"011(10 o .\.utto ele Iuventario
de qne faz 111 nção o 111e mo req uerim nto. nelles a folha. sei
verso 11. que setto, e ver o on ta o petitorio dos mesmo ,up
pli ante' dr cujo o seu theor hé pela forma e maneira seO'l1iutr:
Por lmma Fazenda denominada a Barra grande, com tres lan
ço. de aza coberto' de Palha dr Palmito, pauapicado em
toda, e a 'sim mai hUlll lanço do caza.' qne 'CITe de cozinha
'oherte) de Palha de Palmito, panapi 'ado em Luda, cuja Fazenda

com terra' li ('n1tma de ;\fatta virO'en" e capoeira.. a' quaes
terra' á me~llla Fuzrnda pertenc 'nto te:n uas 'onfrontaçoen'
pelo theor, e fonmt ~('gllinto; Da parte rle baixo c1rviza com
tcrra: do CapiLão JO%' Gome,' elo Olil'eira Franco pelo COlT o
ela Porteira a 'ima thé gainhar o Espigão, o pelo Espio'ão aLhé
o CU~te da 'erra, e pela erra a,'ma dovlzando COIl1 torra' de
Joaquim Jozé Yieira, e de coudo pelo EspiO'ão aba.ixo athe dar
na. cal ecoira de hum corrigllinho qllB faz Barra no ribeirão
d nomillado o Elell Lerio, derizando com terra de J ozé Joaquim
de Olilreil'a e da. outra 1)i111(1a, elo di to ribeirão Elelltcrio deviza
pelo meio de Ma capoeira. e dabi a rumo direito athé n E 'pi
O'âo ubiml0 pelo E pigão a ima, athé o ume ela serra, cleyi
za,nela com tena. de Jozé Joaquim de OJiíeira eligo COIl1 ter
ra de Joz ~ Fernande , pelo me mo cumc ela erra. c1evi
zaurlo com tena de .Jozé Joaquim de Oliveira atbé o alto do
Barreiro, elcs endo pelo E plg50 abai..,o. clevizanc10 com o
Capitão B nto Jozé Tanr. por hUlll E'piO'ão qu vcm a. air
na picaria que vai para Ouro fino, e eguindo pela picada
adiante alhé hllm Jeqnetibi't marcado conl hum ferro de- 
e rio li to Jequetibá marcndo a rumo di]' ito thé o al u da erra
d 'vizanelo 0111 terra' de Joaquim Franci o Rondon c1e'eendo
pelo alto a baixo, até ribeirão ui to c1 Dominado o E!euterio,
devizanc10 com terra do Capitão Jozê Gome de li\'eira Franco
pela part.e de baixo do ribeirão da Barra grande e da outra
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parte do ribeirão Eleuterio ao corrego da porteira ande tiverfLo
principio as Devizas, o que tudo foi visto, e avaliado pelos
Avaliadores pela quantia de tre. conto e duzentos mil 1'(,]8, e
só enka ue te Inventario a quantia, de hum conto e seis cen
tos mil reis, em l'azão da mencionada Fazenda ser de ociedade
com o Capitão Bento Jo é Taval'es, e por i' o entra só a men
cionada quantia de hum couto e ei cento mil rei que sai.
O referido he vUl'dade que dou fé, e me assigno, e aos me mos
Autos de Inventario me reporto. "Villa de Mogy-mirim 30 de
Julho de 1830.-Alexandre lo::é dct Cunha,

CERTIDÃO N.o 4.

Joze Lucas de Barros Escrivão de Paz ne ta Villa de
São Jo êph de l'vlogimcl'im e sua Freguezia, nOllJiado e Jura
mentado etc.

Certefico e portto por fê ele meu oflicio qno em men
poder e Cartorio existte hum requerimento dos Erdeiro (lO

Capitão Jozé Gomes de Oliveira Franco, e sna mnlher Dona
Zeferina Maria de Siqueim em que chamavão a estte Juizo,
João HlLI tista de Miranda e Guttro. e no verso despacho do
Juiz de Paz destta Villa Martinho Diaz Pacheco, e mandadu
do mesmo Juiz de Paz, fé do Alcaide Francis o Pires de
Arruda, Autto de Embargo Segunda Certidão do III . mo AI aide,
Termo de reconcilIação paçaJo a re,elia e a,.ignado pellos
SUI)Jicantte., que ele Verbo ad Verbum hê o seguinte :-IIln 
tricimo Senhor Juiz de Paz Dizem os Erdeiro' cio falecidos
Capitão Joze Gomes de Oli\'eira Franco e de sua 'Mulher Dona
Zeferina Maria de Siqueira, Thome Gomes, e Francisco Gome.'
e o Erdeiro por cabeça dl3 sua mulher, o Erdeiro e cmador
ele J ozê Gomes, J ozê Dias Barboza, João Fmnco de Goelois
Ignacio Jazê ria Silveira moradore. no termo destta Villa, que
ElIe Suplicante são Senhores e possuidore.' de húa. terras
no lugar denominadu Elauterio terras cOlllprada com Es riptllras
no Cartorio de. te sobre clitto termo, asigllados pellos dittos
vendedore alem Di. 'o tão bem por legitimo titulo de Sesmaria
medida, e demarcada, e apovoada acúntese que a dois l1lezes
maIS ou mcnos vierão do Destritto de Minas geraes, e outros
desttes o~ Individuas seguinttes- -Jo~o Bapti 'ta de Müumlu,
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Thomas ele Lima Io'na -io Correin c sens (i.lho'. Antonio Iariano
e Jo, ê Mariano e mais uoi: que -.;e não sabe do nome Fran
ci'co Bento, Raphacl Tavares e Jozê do Carmo, Jo, ê Leitte e
:em respeito no Sagra.elo Dereittú le propriedade romperão o'
rllmos derrubando pontte' e trancando o caminho' feitto pelo
Supplicnntte. e e.tão rO~'anclo c fazendo caza em )Iatto,.; Vir
gem c Capneiras pert n entte a clitta 8eslllaria o citio já bene
ficiado com Cazl:. e :\Iunjo:10,' e p treirLJ; e c lU pertençoon
ele ali se arranxarell1 a pretexto de erem terra de 1Iina,
ondo <]U e a diviza pas:a clnJi di -tanttr e (iuerendo EUe for

m(1rem nov:\ uiviza. por afineUes luo-are afim de não darem
o11r1iencia a E:tte JlúZO por i so querem o Suppliüantte que
sejão Elle' notificados por (lualquer ofliciaos de Ju tiça para
'orcm Embargado. o' serviços <] lle la e achar para que mais
não continuem cm desisão e tào bem notelicados para ca
compare 'erem ne'tte Juizo para hua reconciliação afim De tra
tarse (lo De pejo dos ,'nppli acl na forma ela le,)' e quando
E tta enão produzza efl'eitto e la,Te t 'rmo para com Elle
'ecruir o a 'Vias Ordinarias e e trattar da Ação competentte
portnntto Pe<le a Yo 'la ,'cnhoria ,eJa Servido mandar pa ar
mandarlo na forma Em que se requer de que Recebera i\Ierce.

DEsPAcfIo.-Passe llliLl1dado Olll a providenr.ia la 1e,l'
Yilla rle l\Iog.r ilIerim o prillll'iro de Julho de mil oitto onto'
e trinttn.·-Pacllcco.

lliNDADo.-l\[arLinho IJlaS Pacheco-cidadão Rrazileiro
no. ta ,illa de .';10 J osê de illogy nIcrim nella e slla Freguezia
Juiz de Pa::; por bem da ley et etra-illaudo a ciualqu r offi
cial de Justiça ou d stte .Juizo que Victo E:tte mandado indo
por mim assignado Em 'eu cumprimento e ob en'ancia Faç;10
a r1eligc\lcia requerida \lO prezentte requel'llnentto com a pro
videncia (la, le.r asiguando ao uppiicado dia c ora para COI11
l)a1'e erem n 'stte Juizo com a pena de revelia 1nnando, O'
termu que llociçaril) ffoJ el11 c a.im o cUlllprão e AI não fação.
Dado e p;lçarlo ne tt:l ditta YiUa ao primeiro de Jnlho <le mil
Oitto ,'enUo e trinila. e eu JO'ê Lucas <le Barro E criYão
que o E:creYÍ. - Pacheco. - De"tta ecen ta rei' para Juiz
quarentta rei NOllla elll réi-.

CERTIDÃo.-Francisco Pire~ de Arru<la Atual Alcaide
ne. tta "Villa e seu termo por Pronzão et cetra.

CeTtifico Em I'rtudc <.10 Mau laf10 notrti(lnei a João
Baptista lle l\Iiranla e ;], Thomaz de Lima e a Igna ia 001'-
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reift e Antonio Mariano e fi, Jozê Mariano e n Manoel l\ro-e
a Thomaz Coneia, e a J oiio Oorreia. e ft Franci co Bentto, e a
RnJael Tavares, e a Jazê do Oarmo, e a Jozê Lei tte, e a D0-

, mingos de tal, cujo' notefiquei Em SLHL' nruprias pessoas para
verem procelerem ao Embargo nos sel"\"~ I qne o me:mos
tem feitto nas terras da pos e. que perten em aos Erdci 1'0 dos
falecidos Oapitão Joze Gome' como constta da l)etição Infrontte.
O refferido hê Verlade e dou fê. Mogi mirilll vinte e coatro
de Julho de mil üitto sentto trintta.-Fm/lcisco Pirps de
Arruela. destta dois mil e seu; 'el1tto rei.

AUTTO DE El\iBARGO.-Aono do Na cimcntto de No. so
RenllOl' Je u Ori tto de mi.l Oitto Sentto,' e trintta ao, vintte
cOfttro dias do mez de Julho do ditto Anl10 nono dfl, Indepcn
deneia nestta Villa de São Jazê de Mogi Mel'im EIll a. para
gem denontinado Lautcrio aonrle foi vi.ndo En Escri\'i'lo ao
diantte nomearlo Juntto com o Alcaide Fran isco Pire, de Ar
ruda para dar cUlllprimento ao ma.nclado do Senhor Juiz de
Pas Segundo tl'attf1. a pettição infroutte, •'endo ahy o ditto
Alcaide ffes Embarg) Em Sei rOç;i\8 qlle se acham no dittu
lugar roçada' e dcrrubadas l)aTa milho j~m tudu isto On\'e o
ditto Alcfl,ide por bem ffeitto o prezente Embargo para Constar
fi.s Bstte Antto de Embal'o'o Em que e asio'na o ditto .AJcni le
o Eu João BeDeclitto do Prado R'cri "no das ExzeclI ;õen quo
o E cre\J'.-Antto cluzentto' e quarentta, a ignatura trozcnttos
reis. canúnho para ambos tre;' mil c c1u:&euto,. ]i'1'ClI/,cisco Pires
ele i1?'Tuda.

Francisco Pires cl Arruda Atual Alcaide nestta Villa e
seu termo por Provizão et Cetra.

Oertefico que Em Virtude do mesmo Mandado S111)r(1,
notefiqllei a João Baptistta rle J\1iran<la, Tbomaz de Lima, e a
Ignacio Correia, e a Antonio Maria,no, e a José Mariano, e a
Thomas Oorreia ,0 a Mannel Ivo, e a João Corrêa, e a Fran
ci, co Bentto, e :t Rafael Tavares a Jo é do Carmo c c a Jozê
Leittc e a Domingo de tal a toilos notefiquei em suas propias pesson,
e lhes Asierney o dia Vintte üitto do COl'l'ente mos para 'om
pareserem na presença do senhor Juiz de Pas pellas duas ora'
da, tarde, de clue Ell s mnitto, bem ient.te ficarào para o qll'
Era, o referido bê Verdade e dOll Jfê Mogi Mcrim Vint.e o
Ooatro de J alho de 1\El Oitto, Sen tto' trin tta,. Frallcisco Pires
de Arl'lula-c1estta dois mil e ei' Seuttos róis.
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TERMO DE RECONCILIAÇÃO PAÇADO Á REVELIA.

Aos Vintte cinco dia do mez de Ago tto de mil Oitto
Sentt08 e trintta nestta Villa de São Jazê de Mogi Mirim Em
caza do Juiz de Pa Martinho Dias Pacheco compareseu pre
zentte Ignacio Jazê da Silveira por Cabeça de sua mulher
Dona Amonia Gomes de Oliveira Thome Gomes de Siqueira,
Franci co Gomes de Goveia, Jazê Dias BaTboza por cabeça de
sua mulher Dona Maria Gomes e não compareceu, João Franco
de Godois por cabeça de sua mulher por Empedimento todos
Ereleiro dos falecido Capitão Jazê Gome de Oiiveira, e sua
mnlher, Dona Zeferina Maria de Biqueira, trazendo noteficado
como e "e da tê do Alcaide Franci co Pire de Arruda para
a reconciliação da ley, €i mais do que eon tta o requerimento
a João Bapti ta de MiTanda Thomaz ele Lima e Ignacio Cor
reia, e .Antonio Mariano e a Jazê Mariano e a Thomaz Cor
reia. e a Manoel Ivo, e a .João Correia, e a Franci co Bentto
Rafael Tavare e a José do Carmo e a Jozê Leitte, ~ a Do
mingo de tal, o qnaes the o prezentte não compare r!Lo
nC.'ILl' Juizo. como a Cau'a Excede a Içada destte Juizo a
revelia do mesmo determinou o ditto Juiz de Pas se lavras-
e o pre entte termo de reconciliação para que se des e por
C~rtidão ao- uplicanttes para uzarp.m do seu Direitto no Jui
zo competentte, endo todo os sllpplicantte reconhecidos de
1I1i111 E crivão })ellos prorios norniados de que dou fê. de que
para ~on tar, mandou o ditto Juiz fazer e tte Termo Em que
e asigna com a parttes e Eu João Lucas de Barro Escri

vão que o E crevy e assigney-Pacheco-Jgnacio Joxé da il
reira - Thol1le Gomes de Siqlleira- Frrlllcisco Gome.! de
GOl'eia-Joxé Dias Barboxa-Jox.e Lucas de Barros-de-tte
Sentto e 'eeenta réi.- ada mai e ontinha Em o ditto re
querimentto que para aqui bem e fielmentte tran crevy e Ex
trahi por ertidão por a sim haver requerido o ETd iras do
falecido apittão Jozê ame de Oliveira Franco, a qual er
tidão vai em coiza que duvida fa'a Em Juizo e fora delle
pello ver, ler correr, comf rir, e con ertar, com o propio ori
ginal ao qual me reportto.

O referido hê verdade Em fê do que pa o a prezentte
ne ta ditta iIla Em o mesmo dia me e Anno no termo
Declarado Eu Jozê Luca de Barros E erivão que o escrev~

Com1feri e a. igney.- foxe Luteas de Barros.-Com1ferido por
mim Barros.
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15-Ão PRESIDENTE DE MINAS GERAES, ] 831.

lilmo. e Exmo. Snr.-Tenho a honra de remetter a
V. Ex. n a copia 'incluza do Officio que a este Governo mandou
clerigir o Concelho Geral desta Provincia (Ji<), sobre o procedi
mento do Juiz de Paz da Freguezia das Caldas, e de alguns
moradores da Villa de Mogi-mil'im, que passarão a dar obdi
encia a Authoridades do Oiro fino' e r.spero que V. Ex," por
bem do serviço Publico haja de occorrer com as providencia
que reqnizitar o mesmo Conselho. Aproveito esta ocazião )Jara
derigir a V. Ex." os protestos de minha estima, e con ideração.
Deos Guarde a V. Ex.a Palacio do Gm'erno de São Paulo 29
de Janeiro de 1831.-AlIl'etiallo de Soum e Oli/;eira Coutinho,
-Illmo. e EXl1lo. Snl'. Prezidente da Provincia de Minas Geraes.

16-Ão PRESIDENTE DE MINAS GERAES, 1831.

lUmo, e Exmo. Senh01',-O Officio induzo do Juiz de
Paz da Vil1a da Franca do Imperador, e Documentos aanexos
farão ver a V. Ex." o vexame que soffrem os Negociantes
desta Provincia, que exportão os seus gados, e eff'itos para a
Corte do Rio de Janeiro pelo Registro de Jacuby des. a Pro
vincia, sendo obrigado pejo re pectivo Adminisb..ador a pagar
Direitos dOf:; escravos crioulos, e pardos, que vão empregado
no costeio das Boiadas, o que não parece conforme ao Decreto
em que se funda o mesmo Adndnisb'ador, como judiciosamente
reflecte o Juiz de Paz da Villa de Jaüuby no Officio, que
dirigia ao da Franca, e que V. Ex.' achará tambem inc1uzo;
e como e te procedinlento tende a embaraçar. e oprimir o
Commercio, que alia. muito se deve proteger, eu í' pera. que
V. Ex,' hajà de dar a este respeito as convenientes providen
cias. Deos Guarde a V. Ex.a Palacio do Governo d São
Paulo 12 de Março de 1831.-Aul'eliano de Souxa e Olivemt
Coutinho.-I1lmo. e Exmo. Sr. Prezic!ente da Provincia de
Mina Geraes.

(*) Não encontrado. lcha-se acima sob o n. 14 uma parte dos
documentos sobre os quaes se baseava a representação do Conselho
Geral. (N. da R.)
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17-Ao PRESIDENTE DE MINAS GERAES, 1832.

fUmo. e EXl/lu. Snr.-Pela copia inclusa do Officio do
Juiz de Paz da "illa de Mogy mirim, será pre ente a V. Ex.a

que alfTuns indeviduos moradores na extrema desta Provincia,
e á ella pertencentes pelas pondero a rasoen que deduz o
mesmo Juiz, repugnão prestar-se ao ali tamento para as Guar
da Nacionaes, debaixo do pretexto de estarem dentro dos limi
tes de a Provincia, quando sem! re tem dado obediencia á esta
e . ati. feito ao respectivos Direitos. e mais eucargo a vista
uo que resul\'eo o Oon~elho do Governo que aquelle Juiz com
prehcnda no referido ali Lamento a todo O que conhecer que
perten em a esta Provincia, e 110 caso de deso!.Jcc!ien(;ia pro
ceda contra elles na forma da Ley, rogando- e a V. Ex. a as
l1ece~ arias proviuencias para que não po ão evadir-se ao
erviço a que são obrigados, illuclindo as Autboridades do des

tTicto lcmitrophe. Oonnuunicando a V. Ex." e ta re 'olução do
COD. olho eu aproveito a primeira occazião que se me offerece
para ter a honra de protest<tr a V. Ex.", que achará empre
em lllim a mais cordeaI cooperação a bem do serviço Publico,
e da pro pcridade da Patl.·ia, e a melhor di po ição para ma
nife. tal' a e ·tillla que tri!.Juto a V. Ex." Deo. guarJe a V. Exa

.

. Paulo 12 de Fevereiro cle 1832. -Snr. Manoel Ignacio de
1\Iello e Souza.-Raphael Tobias ct.dguim'.

llll/lo. e E.rmo. Snr.--Pela participa<.:ào junta do Delegado
Irrnacio Jo é da Silveira de hum do. De trito na minha Juri 
dição v~)O a opozição que fazem vario hahitante que empre
farão ojeito. a Juri dição de te lugar negarem- e ao alI ta
mento que mandei proceder pelos Delegado dos De tricto
para de te e. trabir-se bmlla li ta geral para o alistamento dos
Guarda N:lCionaes-e somente com o pretexto de que não
pertencem a esta Provincia, e sim a de Minas Geraes; cujo
procedimento me parece ba tante arbitrario poi segundo infor
mações que tenho, ainda me 1110 a vista do Documento legal
que me apresentou o me mo Delegalio queljunto vai (*) julgo
estarem conrprehendirlos nos lemite. de La Provincia proxilllo
sim aos de Minas gerae cle maneira que llIaliciozamente

(*) Veja-se o documento á pagina 699 (N da .R.)
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valendo-se deste pretexto, e ficando na linha divisoria ou pro
ximo a elIa fogem e escapão de qualquer chamado de Justiça,
e por isso nem a hua, nem a outra Provincia pertencentes) o
que he em prejuizo Publico e ao serviço Nacional alem de
que constame, e he Publico que diariamente concorrem Povos
daquella Provincia apossearem-se de terrenos, e propriedade
alheios o que tem cauz1!'do grave inquieta-ção aos habitantes e
proprietarios antiquissimos de terras citas no Distrito d'esta
Villa que confina por um lado com a freguezia do Oiro fino
Provincia de Minas, e este procedimento pode ser consequente
huma vez que o Exmo. Governo não tome medidas justas, o
que não he de esperar, para conter aquelles Povos nos lemites
que lhes estão prescriptos e que por isso são inhobedientes as
Ordens da Justiça he nestas circunstancias que em razão de
meo officio devo reprezentar, e levar ao conhecimento de
V. Ex.a o succedido a fim de que tal vez o Governo deata
Provincia de intelligencia com n da Provincia de Minas fação
con hecer aqnelles malfeitores, e :l orbita de seos deveres fa
zendo-se uteis a sociedade e ao Paiz a que pertencerem, o
que por ora não acontece, e he de esperar de V. Exa. as pro
videncias necessarias afim de conseguir-se a armonia, e utili
dade dos subdjtos deste Imperio.

D~os guarde a V. Ex! muitos annos. Mogimirim 22 de
Novembro de 1831. rumo. e Exmo. Sr. Prezidente da Pro
villcia.-Ped?·o Joxé de Campos, Juiz de Paz.

Partesipo a V. S. que não vão comprendidos na listas
os nomes de Bento José Thavares, e seus filhos, e Luis Tha
vares e seus agregados, e assim buns tantos rnalevolos
que estão abitando no lugar denominado Eleuterio que
dista desta fazenda duas leguas em numero de vinte e
seis inilividuos por estarem de caza forte naquele lugar
que sempre pertenseu a este termo, como se verefica pel
las listra~ geraes a tres annos a esta parte, e mesmo
pelo pagamento dos dizimo:; feitos por elles ao ademinis
trador correspondente desta Villa e querem estes malevolos
entre sy formarem novas devisas de Provincias dizendo que
são alistados na freguezia do ouro fino, que dista daquelle lugar
sete a oito leguas so afim de ozurparem por e. se meio, aquelas
terras que elles albitraria ment.es alli entrarão, cujas terras o
fallecido Capitão Joze Gomes de Oliveira Franco, comprou
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seis ~itios de varios moradores daquelle comtorno cujas cartas
de venda se axão lansadas no cartorio desa Villa e pagas as
sizas comrespondentes i ao depois pectio por sismaria nesta
Provincia, o que lhe foi consedida como se mostra pelos autos
da medisão i demarcação que si axão no mesmo cartorio, para
o que farão citados todos os confrontantes vizinhos daquelle
lugar para entrarem em rata e juntamentes se havia ou não
duvidas sobre qualquer ob~jeto naquela midisào i demarcasão,
qual nenhuma houve pelos ditos confrontante:;, i nem da J us
tisa da dita freguezia do ouro fino destrito de Minas Geraes:
a aber aqueles seis citios comprado que e axão comprendi
dos dentro da sismaria, com cazas mUI1f!olos gramados alvo
redos de espinhos bananais i capueiras i carreadores por toda
aquelas vertente. E por esta forma violando es es intruzos do
agrado direito de propriedade e da ley qne nos rege veixando

aquelles pobres herdeiros i orfãos do fallesido Capitão Gomes
por conhe erem que são cidadoins pasificos i não procurão
senão a Justi a i as leys para seo recurso, como mostrão por
documentos que sendo xamados os ditos intruzos para uma
reconsiliasão no tempo que exersia o cargo de Juiz de Paz
nessa ViIIa o Sargento Mar Martinho Dia Paxeco, nào quize
rão obedecer o que e mo tm pelo termo, a revelia úos mesmo
qne se axa no cartorio dese Juizo, e prometendo aquelles ma
levotos brutai , balas e xumbo aos proprietarios daquelas terra,
cujos documentos foTão remetidos para a cidade ao EXlllo. e
Rvmo. Sill". Vise Prezidente qne exersia o que deliberou o
con elho Geral desta Provincia ua se ão de 8 de Novembro de
1830 a ordem que foi expedida pelo dito Sr. Vice Prezidentc
ao Oapitão Commandante das Ordenan 'a do termo de ta Villa
Franco da Ounha Lobo para que tomase as medida nesesarias
a tal re peito; cuja ordem remeto por copia a V. '." i nenhum
efeito teve, ao que tornarão logo aqueles proprietarios, a fazer
lembrar ao me mo Snr. Vise Prezidente o não ter ido execu
tada esta ordem, cujo requerimento, i de l'axo tão bem emvio
a V. S.a tendo sido aprezentado, ao Juiz de Paz uplente, o
Capitão Joaquim Floriano de Araujo' i the agora não se tem
tomado medida alguma a tal respeito; ao que clalllão os úitos
proprietarios da quela terras a pouca execução da Ordens
que tem havido, i seql1anto antes não houverem providensias
esta pendente a produzir daqui grande male' e fune tos rezul
tados. Portanto partesipo a V. S. como Authoridade competente
deste termo para que, V. S. novamente leve ao conhesimento
do ExUlo. Snr. Prezidente desta Provincia estes aconle imentos
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i albitrariedades praticadas por aquelles individuas que empre
farão comprendidas no alistramento i comando deste bairro, i
tbe Inventariauo o sitio onde existe lle faval' o dito B nto
Thavare pelo Juizo de Orfãos <.lesa Yilla cumo :el'e [leIo
Autos de Inventario, endo que no tempo daquelle fale'i<lo Ca
pitão Gomes elles davão a uas li tra i depoi do fale imento
do dito Capitão Gomes, foí o 'arO'en to da Ordeuan a., .E eles
Antonio de 'ouza, mandando xamar· ao dito Tavare i eu.
agregados para darem as sua li ta na forma do co tume não
obedeserão antes Te pondeu o dito Tavares com palauas muito
insultantes que não vinha i nem dava o alistramento mai'
neste termo, i que si hia a ali trar- e na Freguezia do Omo
fino, i dahi pasado hum anno paril mais mandou o dito Tha
vares, a dois filhos que fo em fazerem snas poses naquelas
terras, atraindo na companhia dos mesmos filhos 111)ns quantos
fasinuruzos do districto do OUTO fino juntando aqueles elll sua
companlJia mulheres escanualozas, i robando mulherês cazadas
afim de por aquele meio jll,ntarem caterva, como consta pela
llueixa ue Antonio 1uiz; e Joaquim Sarafim de te bairro
que Antonio de Ponte i ManoeI Pereira roubarão suas
mulheres, i tem em suas conpanhia assistindo juntos com
Manoel Jaze ambos tres comcubinados em uma caza, dando
e tes perversos hum máo exemplo ao que abitão i midiato. a
c1eviza de ta Provincia om as das Gemes, i se não hou \Terem
medidas a este respeito, podem virem entrando, elll outro
qualquer ponto desta Provincia COIlI o mesmo prete to de de
vizas; o que elll prin ipio he 1'a iI evitar-se ao que mofanuo
os doi Filho do dito Thavare , pur ja terem vendidos as, ua
poses por quatro c nto i tanto' mil réis cada huma, dizendu
o vendedore, que o dito Jaze Gome hera muito bom homem
que eUes herdarão delle quatro centos i tantos mil réis o que
mostrão o proprietarios das 'ditas terras com tetemunllU' de
vista o terelIl bouvido da boca da quelles intruzo, aqueles
dizeres, tão bem envio a V. S. a sel'tidão que pecli ao Secre
tario des a camnra saca e para eu vereficar-me da dita d viza
desta Provincia com a das Gerais, ao que con'], ella verefiqllei
me que a devizas, pasão daquElle lugar onde estão o tai in
truzos C01110 distansia de legua i quarto. Deo Guarde a V.a S."
por muitos lllln03. Fazenda na Cl1X11eil'inha 22 de Novem b1'O d

.1831. 11000. SIll'., Pedro Jae d Campos, Juiz de Paz.
IgnaC'io ,/o'X.e cZ':l Silveira, Delegado.
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iS-DA CAMARA DE MOGYMIRIM, 1834.

lllmo. e Exmo. Snr.-Á Camara Municipal da Villa de
lIIogymirim tendo de informar a V. Exa. sobre lemites de ta
Provincia com a ele l\lina geraes por hum lado que di\'Íde e te
Municipio com a Freguezia de Oiro tino daquella Provincia de
Minas, e em cumprimento ao despacho de V. Exa. no alto du
requerimento de Ignacio Jaze da ih'eira e outro po 'uidore
de terrenos no De tricto desta Vllla, declara. que das memo
rias e a entos existentes no Archií'o desta Camara eon ta que
aos 1-1 do mez de Dezembro de 1 ] 6 a Camara desta Vi lia
achando-se na paragem em questão afim de ratificar os lemi
tes e devizas empre reconhecidas de hüa e outra Proyin 'ia
convoc:mdo pessoas antigas do lugar, e depois de bem infor
mada fixou os confins entre ambas as Pronncias fincando mar
cos no alto denominado Serra Negra lll'ocurando a Serra da
Boa vista, e assim por muitos annos permaneceo sem in
teITupção algúa sendo verdade qne todos os conlpl'ehendidos
para dentro destas dl\'izas tendo de muito ante reco-
nhecido pertencer a esta Província; l1luitos anno depoi
continuarão neste reconhecimento tanto pelo que dizia res
peito ao Ecclesia tico como ao civil Ola não sendo de:s
conhecida a ambição dos Povos l\liueiros em fazer e tender o
eo territorio arbitrariamente por esta Proíincia em razão do

acanhamento em que s vão vendo no territorio daquella le
Minas geraes, tem por isso entrado para e ta hüa grande
porção de Povo. não Ijuerendo com tudo reconhecer o ter
renos como Paulistano.

Em officio de 'ta Camara de 14 de Outubro de 1 30 [p.
695J ao Exmo. Govemo da Provincia bem, e claramente e eX}) n
deo as sobejas razões que a i ·tem aos upplicante
accrescentando agora, e ainda mais, que todo o alegado pelo
me lUaS em eo requerimento he verdadeiro; a vi ta do que
V. Exa. rezolyerá como parecer de justiça. Deos guarde a
V. EX.R Uluitos anno. Paço da Gamara em Mogymil'im
de Abril de 1804. IlIl1lo. e Exmo. Sr. Raphael Tobia
d'Aguiar, Pre idente da Provincia.-Joào Gonralve Teixeira.
Veuancio ~laria Torrialli.-João Baptista dl~ Lux. - Joaquim
FlO1'iano de Arau)·o.--João Theodo7'o X.ariel.
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19-A' CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE, 1834.

o Prezidente da Pro-,incia de São Paulo tem pr z nte o
officio que lhe dirigia a Camara Municipal da Villa de Pouzo
Alegre tTan mittindo a representação do Juiz de Paz da Fre
guezia do ouro fino, em que pede providencia . obre o proce
dimento do Juiz de Paz da villa de Mogy mirim de ta Pro
vincia por haver este mpregado os meio nece sarios para
con tranger á alguns moradol'es do seo DeHtricto apre tar
lhe a obecliencia, que lhe recuzavão a pretexto de pertencerem
ao Destricto daquella Freguezia, e havendo mandado pro eder
a averiguações prer.izas a fim de pTOvidcnciar como for ju to,
não só para que se evitem conflicto de juri diç~o, e contex
tações entre a Authoridades dos De trietos lemitrofe, sempTc
prejucliciaes tanto li boa ordem e socego publico, CalDO á in
teligencia que deve reinar entre elIa a im o participa á
mesma Camara para ua intel1Jgencia, e perando de sua pru
dencia, e reconhecido zelá que haja de coopeTar pela ua
parte para que não recebão apoio e es individuo que não
querem prestaI' a de,i da obediencia ás Authoridade. on ti
tuidas do lagar do seu domicilio, 11 uma vez que o Juiz de
Paz de Mogi-mirim snstenta no officio que diJ'igio ao da Fre
guezia do ouro fino e que veio por eopia, estarem ellas den
tro do lemite da sua jlU"i dição na certeza de que quando
o contrario se verifique e te Governo dará as pl'oyidencia pre
cizas para que elles não ejão inquietados, e me mo auxilia
dos, se pl'ecizo for, as Ju tiças dessa Provincia para que os
seo Mandados jão pelo me mo ob..ervado porque ó de ta
orte se evitará o máo exemplo. e s poderá manter o I' peito

devido ás Leis, e á Authoridades. Palacio do Governo de S.
Paulo, 20 de Outubro de 1834.-Raphael 'Tobias de Aguiar.

20--Do SUB-PREFEITO DE MOGI-MrRIM, 1836.

fUmo. e Exmo. Senhor.-Aiuda que o Prefeita deste
Município, nu discurso dirigido a Camara Municipal em Secção
OTciinaria a 20 de Janeiro proximo pa sarjo, se não esqueee
de tocar na vacillação em Clne actoalmente se concidera a Li
nha divizoria entre e te município, da Provincia de S. ~aul1o,
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e o da Villa de Pouso Alegre da Provincia de Minas geraes
em o logar denominado o Elleuterio '-Uljão as circonstan
cias para que se dem providencias a respeito dentro da mai.
curta demora qu po'sivel seja e estas se não darão aqui
e não em cumprimento de positivas ordens do Exmo. Gover

no da Provincia: Pareceome ser de meu deler, na auzencia
do Prefeito, Levar a V. Exca. a pre ente observação. De de o
anno de 1 '3D, como entracem l)ara aquelle lagar algumas
pe oa naturae daquella Provincia de Minas, e se apodera
cem, mediante diverso' pretexto~, ele predios itos em para
gem reconhecida do terreno deste Municipio, e pertencentes a
habitantes delle, e a sim dando causa a serem demandado
p rante as Justiças desta Villa, a e tas principiarão a negar a
obediencia e deixanclo seguir a caLlza a revelia sem que vie
cem com alguma excepção diclinatoria Fori, esperarão a en
tença final de despejo. e entertanto conjurarão-se na desobe
diencia com outras, afim de se oporem aos actos de Execução
Judicial, por vias de facto, proclamando-se subditos das Jus
tiças da Villa de POLlZO Alegre aonde parece acharem especial
proteção. Os prejudicado, na falta da Execução, clamão,
como athé ade con tar na eCI·etaria do Exmo. Governo da
Provincia, e as Authoridaeles deste Municipio tem su pen o o
seu Juizo, e expediente em tal conflicto.

O e posto tenho colhido ele informações. Não se pode
dUíidar de que eja bem fundado o r ceio da resi tencia,
quando o subdito po sa affectar o de conhecimento da Autho
riclacle a quem deve obedecer. Deos Guarde a V. Exa. mui
tos annos. Mogimirim G de Fever· iro de 1 36. Illmo. e Exmo.
Senhor Presidente nesta Provincia de S. Paullo.-Antonio Jo.,é
Teixeira de Carvalho e Vasconcetlos, ub Prefeito da Villa.

21-0A GAMARA DE MOGI-MIRIM, 1836.

A Gamara Municipal de Mogi Merim acuza a recepção
da Portaria de V: Exa. em data de 23 de Fevereiro em a
qual ordena a esta Gamara informe ac:erca da reprezentação
que em data de 6 ele Fevereiro o Sub Prefeito de 'ta Villa
fes subir a Presença de V. Exa. e expondo as duvidas, ocor
rentes de limites deste Mllnicipio, com o de Pouzo legre da
Provincia de Minas; e em o lugar denominado Elauterio' cum-
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pre informar a V. Exa. que o dito lugar dista desta Villa cin
co Legoa, mais, ou meno ,e empre foi reconhecido e per
ten 'ente a este Municipio, e ue. de 1 30 a e ta parte hê que
tem 011'er 'ciuo uuvida, conforme cxp0e o Sub Prefeito, em
sua repre elltação já citada com a qual esta Camara se on
forma, a vista elo que V. Exa. mandará o qne for ,'ervido.
Deus Guardo a V. Exa. por muitos anuas. Paço da Camara
1\iuuicipal de ~i[ogi Merim em .... e 'ção Ordiuaria 27 de Abril
de 1836.-IlllllO e EX11lo. Sr. Jozé Cezario ue Mi.randa Rib i
ro, Prezidente da Provi.ncia.-Florencio de Araujo Cintm.
Domingos Gomes d'OHveíra.-Jo'Xé Dias Barboxa.-Joxé Pe
dro de Souxa Denix.-Joxé Lucas ele Ba1TOS.

22-AvISO DO l\1INI8'fRO DO ll\IPERIO, lS36.

lUmo. e Exmo. S)'.--O Regente em nome do Imperador
o Sr. D. Pedro 2.° Ha por bem que V. Exa. informE! ciJ:
cumstanciadameute, se convem fazer- e alguma alteração nos
limite actualmente exi tente" entre e a ProVÍncia, as outras
do Imperio, que com ella cou:finão, a fim de l' a indicada
informação remettida á Camara do S MUTe enadores que
a oJicita.

Deu Guarde a V. Exa. Palacio do Rio de Janeiro em
8 de Junho de 1836.-Antonio Pauli1lo LiIllJJo de Abreu.
Sr. Pre. idente da Proyincia de S. Paulo.

23-ExTRACTO DAS ACTAS DA ASSEMBLE'A PROVINCIAL DE

SÃO PAULO, 1837.

Sessão de 4 ele Março.

nr. Carneiro de Campos requereo e faça hua Reprc
zentação aos Supremos Po leres Nacionacs a fim ue marcar-se
definitivamente o limites entre e ta Provincia, e de Mmas
Geraes, -terminando-se um Projecto de Lei que a este respeito
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foi appro.-ado em 2.n discu ão na (jamara dos 81's. Deputa
dos em 1 27.- 'r. Al,e Machado adclitou, que e peça
jO'ualmente a fixação de limites desta Província com a do Rio
de Janeiro--appl'o\rado.-Pela ordem pediu (1 me. mo nr. Car
neiro e dispen a e para e ta Reprezentação as 3 di cu sõe',
e qu o, 'r. Prezidente nomeasse huma Commi são para
ol'ganiza-la-approvado.-e o Sr. Prezidente nonH'OU aos, nr .
Carneiro lle Campo::; Alves .iUachado, e Campo Leite.

Sessão de 8 de Março.

Discus ão unica do projecto de Representação aos 'u
premos Podere acionae obre a divi as entre e ta Pro
vincia com as do Rio de Janeiro e Minas Geraes-approvado
tal qual-a copiar- c na Recret:uia.

Repl'esentação.

11l,qu ·tos e DigJlissilllo Senltore.'i Representantes da 't'iafào.
-A A cmbléa IJegislativa Provincial de São Paulo vem cha
mar a attenção desta Augusta Camara para um objecto de
grave importancia e que envolve o bem-ser duma con idera
\'el porção dos habitantes do Impcrio. E' elle a demarcação
de limites de ta Provincia com o confinantes do Rio de Ja
nE'iro e de Mina Gerae) demarcação que nem ao meDOS se
pode dizer qne existe, pois ninguem talvez pos a a segurar ao
certo quae os limite, que a circou crevem, e aqueJle por
onde mai ou menos se regem os povo'. que mmão na ex
tremas, ão tão incertos. tão alheio la comodidade do povo,
tão opo tos a acção do' re pE'cti\ o Gov rnos Provinciae , que
é qua i impossivel que a tranquillidade perdme por mais tem
po por aquella' extremas. Com a Provincia L10 Rio de Janeiro
e ta de ão Paulo dividia- e em tempo remoto pela erra
do mar porém cotno le facto era entrar uma muito annte
no centro da ontra, e tabeleceu-se a divisa d amba pelo Rio
Pirahy, que llasce da serra, e que por 'eu longo curso era
uma divi a natural a mais comoda e apropriada que e poil..ia
descobrir. Um Ouvidor porém partindo da Côrte, entendeo que
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fazia serviço a Provincia, em que servia, ampliando o sen
territorio, r. sem accordo com o Governo da Provincia de São
Panlo, seIU onvir 'equer a este, creou novos limites, traçando
linha imaginarias, perturbou e confundia tudo, e até boje o
Governo ela Provincia não sabe como occorrer aos inconve
nientes que dahi resultarão para a arrecadação das Rendas
Publicas, para a administração da Justiça, e para todos os
demais mi teres a cargo ele um Governo. Quanto ao limites
com a Provincia de Minas Geraes o ca o é ainda mais grave,
e a historia das nsurpaçãe I e da injustiças commettidas pelos
Governadores e Capitães Generae seria tão longa, quanto
escandalosa. Poder-se-á com tudo fazer juizo a e e respeito
dizendo-se que depoi de ter servido de divisa por annos o
Rio SapLlcaby de 'de a sua origem no braço chamado Sapuca
by-gua Ú, que na ce na Mantiqueira, até confluir no Paraná,
apezar de subsistir até agora e a di, i~a pelo que toca ao
Bispado, e Jurisdicção Espiritual, a divisa comtudo dos Go
vernos Civis é tal, que moradores a dezoito e vinte leguas da
Capital de São Paulo, que com dois dias de uma viagem como
da poderiào achar todos o recursos que se podem bu cal' pe
rante a primeira authoridade da Provincia, que ).loderião além
disto combinar a pro eccução dessea recursos com os misteres
de seu commercio, que é todo para aquelle lado, vão buscar
remedia ás injustiças que soffrem elas authoridades locaes a
cento e t~utas leguas na Capital de ~1.ina, onde talvez não
têm um 'ó conhecido, nem relaçõe de ca ta alguma. Nem
cou a alguma destas será nova para os Augustos. Membros da
À sembléa Geral, pois que logo na ses fio Legi lativa de 1827
mil oilocentos e vinte sete, a segunda que tivemo depois ele
jurada a Constituição <.lo Imperio um Projecto de Lei se ini
ciou para restabelecer a divisa pelo Sapucahy, e então se elIe
não foi avante, certo e não deve isso a objecções ponderosas
que se :fizessem, sim aos muitos objectos, e de mais alta mou
ta, que distrabirão a atten~ão da As embléa Geral desde então
até estes ultimos annos. Hoje porém que as reformas outor
gadas pelo Acto Addiccional á Constituição do Imperio estão
felizmente em plena execução, e que por isso algum pezo se
diminuio do muito que carregava sobre o Corpo Legislativo
Nacional, e por outro lado essas mesma refOTmas tornão mais
necessaria, e fazem am bicionar mais uma comoda divisão das
Provincias, a Assembléa Legislativa Provincial de São Paulo
ouza esperar, que os Supremos Podere LIa Nação olbarão com
mais attenção para este IJbjecto, e que os limites da Provincai
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de São Paulo com as suas confinantes serão fixados, como
convem.

A mesma com as convenientes altemções de trata
mento pa1'a o Govsrno Impe1ial.

Para a ordem do trabalhos a sete ele Março.-Alva1·es
~Machado.- C. Canzeú'o de Campos Rod1'1:gues.

24--ÀVISO DO MINISTRO DO bIPERIO, 1837.

lUmo. e Exmo. Sr.-Participo a V. Exa. para fazei-o
constar a A sembléa Legi lativa de a Provincia de S. Paulo
que foi pre ente ao Regente em nome do Imperador o Sr. D.
Pedro 2.° a Representação da mesma Assembléa sobre a fixa
ção de limites entre a mesma Provincia, e a do Rio de Ja
neiro, e a ele Minas Geraes. Deus Guarde a V. Exa. Palacio
do Rio de Janeiro em 29 de Março de 1 37.-Antonio Pau
lino Limpo de Abreu.- r. Pr idente da Provincia de
Paulo.

25-Ao PRESIDENTE DE MINAS GERAES, 1839.

nlmo e E~;1no. S1·.-Para melhor satisfazer ao que V.
Exa. requisitou deste Governo em um officio de 25 de Abril
proximo passado, a bem de estabelecer- e um Registro no 10
gar denominado-Guarda Queimada-,na extrema de a Pro
vincia de Minas com esta de S. Paulo ordenei á Camara Mu
nicipal da Villa de Pindamonhangaba que immediatamente in
formasse, quaes o inconvenientes, e si de facto exi tirião
alglIDs, que deve sem ob tar ao estabe~ecimento daquelle Re
gi tro; e com pezar acabo de rec ber a informação exigida,
que é a que tenho a honra de pa ar á mão de V. Exa. na
copia jlIDta. Não me s ndo portanto possivel constatar o que
informa a re pectiva Municipalitlatle, mai que ninguem habili
tada para conhecer da localidades, forçoso me é addiar o
annuimento ao que V. Exa. requi itou de te Governo, até que
V. Exa. me proponha algllln arbitrio, a favor do qual e remo
vão o inconvenientes que a -obrediti.:'t Camara de Pindamo
nhagaba pondera: restando-me por isso somente as egurar a
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V. Exa dos sentimentos de estima, e consideração que me
animão para com a pes oa de V. Exa. Deos Guarde a ,. Exa.
Palacio tio Governo de S. Paulo 13 ele Arro to de I 39. lUmo.
e Exmo. :::ir. Pre itlente da PTovincia de fina Geraes.- ~Ia

noel 11Iachado ].,Tnnes.

26-Ao PRESIDENTE DE MINAS GERAES. ] -15.

fUmo. e Exmo. 81'.- O mm'adore e 11 gociantcs (la
Freguezia de S. Bento de Sapocahimirim, Termo ela Villa de
PinclamonhangalJa de ta Provincia, requerem a e.ste Governo
que, e tando já sujeitos á impo to da ua Provincia parece
duro que upportem ao me mo tempo impostos d'outra pelo
tran porte dos seus generos, produzidos e con umidos no pro
prio solo: por quauto, endo-lh s iudi pen avel . amr com os
eu effeitos ele um Municipio da ua Provincia para entra

rem com eUe' n'out1'o Municipio ela mesma, tTan itanelo por
a de lVlina.. são constrangidos a pagar, na Recebedoria de
Mina.. estabelecida naqnella F1'egllezia, o imposto de quaLl:o
mil réis de cada animal de carga, pelo 'imples facto ele atra
ves ar m uma exigua porçãl) do territorio Mineiro; C0l110 V.
Exa. Terá do inclu o documento .-Não achando fora da ra
zão o que o Supplicaates allegam c pertendelll. eu me ani
mo a deprecar a V. Exa. a providencias que julgar adapta
da" afim de que o Supplicantes não continuem a soffre1' o
vexallle de que se queixão. Deos Guarde a V. Exa. Palacio
do Governo de 8. Panlo 25 de Abril de 18-15.-Illmo. e Exmo.
Snr. PreSIdente da Provincia de l\lina Gerae .-·lJIllIlOel da
Fonseca Lima c Silw.

27 --Ao PRESIDENTE DE MINAS GERAES, 18-16.

fUmo. e Exmo. Sm·.-Em data de 25 de Abril de 1845,
tive a honra de a V. Exa. depr 'car (como se vê ela copia in
serta) a nece arias providencia <lc 'rca elo Impo to ele qua
tro mil réis de cada animal ele carga, a que são obrigado a
pagar, na Recebedoria pertencente a e sa Provincia, estabele-
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cida no territorio da Freguezia de Sapucabimirim, os trapeiras
que condm:em generos ele ta Provincia para a mesma, pelo
facto de tran itarcm por huma Estação ele Provincia differente.

Ola reclamações se me apresentam e a Camara Municipal
ela Villa de Pin lamonhangaba remette-me a queixa, inclu a
em original, do Cidadão Manoel Este,es de Je us J unior, ver
sando obre o me mo objecto. Quiz ouvir a Thesouraria a
similhante T speito, sua opinião hé demonstrada nas informa
ções annexa .-Replto portanto a V. Exa. minha eleprecação,

.- para que haja ele providenciar a tal respeito, como julgar con
veniente afim de que ces e o clamor dos po,o c1aquelle la
gar. Deos Guarde a V. Exa. Palacio do Governo de 8. Paulo
25 d'Agosto de 1846.-IlImo. e Exmo. I m. Pre~itlente da
Provincia de Minas Geraes.-l\!Ianoel da Fonseca Lima e
Silva.

2K-Ao MINISTRO DO hIPERIO, 1847.

nlmo. e Exmo. Sm·.--Havendo os negociantes e morado
res ela Freguezia ele São Bento ele Sapocahy-mirim dirigido a
esta Presielencia ::t inclma representação, em que olicitão as
neces arias meelidas contra o paaamento da taxa de quah'o
mil réi , imposta I ela Assembléa Legi-lati\'a ela Provincia ue
Minas Gemes sobre cada animal arregado, que pasf,a no Re
gisto estabelecido na dita Freguezia ellIbora os objecto im
portados não sejão conduzido alem d e ta: procurei sobre a
materia os esclarecimentos, que me poderião er ministrados
pela Tbe ouraria de ta Provincia. a- im COl110 pelo Pre idente
daquella, cujas peças officiaes faço ne ta occasião igualmente
subir á presença rle V. Exa. para seu conhecimento.

E posto que em minha opinião não ~ja con roversa a
iIlegalidade com que se proceueo, tanto no estabelecimento do
referido Registo dentro do territorio de ta Provincia, como a
respeito da Deoretação ela taxa; todavia como seja e te um
assumpto, cuja final deci ão excede os limites elas minhas
attl'ibuições tenho portanto a honra do o nbmetter á juui
ciosa consideração de V. Exa., que cert.amente resolverá a
respeito como for de justiça. D\ll1s Guarde a V. Exa. Palacio
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do Governo de S. Paulo 11 de Janeiro de 1847.-I11mo. e
Exmo. Sr. Joaquim Marcellino de Brito, Ministro e Secretario
(l'Estado dos Negocio do 1mperio.-.1l1anoel da Fonseca Lima
e Silva.

29-Do MINISTRO DO 1lI1PERIO, 1847.

lllmo. e ExlIZo. ST.-Tendo sido presente a S. !VI. o
1nlperador o Oflicio de V. Exa. de 11 de Janeiro <1 este anno,
cobrindo a representação dos Negociantes e moradores da
Freguezia de S. Bento de Sapocahy-mirim d'essa Provincia,
relativamente ao imposto lançado pela Assembléa Provincial
de Minas Gerafs sobre animaes carregados, e para cuja co
brança o respectivo Presidente estabelecera um Regjsto
n'aquella Freguezia, que está fóra da sua jurisdição, por ser
o territorio pertencente á Provincia a que V. Exa. preside:
Houve o Mesmo Augusto Senhor por bem, lJor sua 1mme
diata Resolução de 5 do mez passado, tomada sobre consulta
das Secções do Conselho de Estado dos Negocios do 1m perio
e Fazenda, de 31 de Março deste anno, ordenaI' n'esta data
ao Presidente da referida Provincia de Minas Gemes que
fizesse retirar o Registo d'aquelle ponto. O que communico a
V. Exa. para seu conhecimento. Deus Guarde a V. Exa. Pa
lacio do Rio de Janeiro em 7 de Junho de 1 '47.-.1l1anoel
Alves Bmnco.-Sr. Presidente da Provincia de S. Paulo.

ADMINISTRAÇÃO PROVINCIAL, 1850-18~0

a-ESTRACTO DOS ANNAES DA CAMARA DE DEPUTADOS, 1850.

Sessâo em 5 de Jzdho de 1850.

São lidos e julgados objecto de deliberação os seguintes
prejectos : .

«A assem bléa Geral legislativa resolve

Artigo unico :-0 governo fica autorisado para, n, vista
do:> exames a que proceder, e dos documentos que existirem,
restabelecer as antigas divisas, ou designar novas, como fõr
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mais conveniente á utilidade dos povos entre os municipios de
Mogy-mirim, e Pinelamonhangaba, da provincia de São Paulo,
e os de Mina -Gerae que confinão com o ditos municipio·.
Ficão revogada quae quer di posições em contrario.

Paço da ramara do 'urs. deputado. - ele Julho de 1 50.
- Vieira Ramalho.-Pacheco.- il7:eira da 1JIotta.-Pereím
Jorge.-Ji'errp,ira de Ab1'l~1l.

2--DA GAMARA DE FRANCA, 1 50.

Jill/lo. e &mo. Snr.-.á. Gamara Municipal ela Villa
Franca communica a V. Exa. que exUf> uma dmida nas divi
a de te Termo 'om o de Sam (;arlos de Jacuhy da Provin
ia de l\linas Gerai, cuja duvida i:llporta muito ser decidida,

a bem do serviço Publi o; a :fim ele saber- e quaes os habi
tantes que d vem pertencer a e te, ou aquelle Termo; porque
endo algun do habitantes chamaclos por e te Termo. para

pre~tarell1 erviço publico dizem que pertellcem ao de Jacuh.y,
e quando hamaelos por e te, dizem que pertencem ao de
Franca fi anelo a im izempto elo ervi<,;o.

E. ta Gamara achou acertado entender- e com a de Jacuhy,
obre e' -a duvida, e que podia-se reger por um tino do Rvdo.

Vigario elaquella Villa, que contem a~ divizas da Freguezia
endo e tas pela Jiviza cios T rmo' elaquella e esta \Tilla,

qnalldo á anno e queimou a Caelêa, e porqne a duvida é
',álllente por falta de e correr um rumo na dita diviza, que
é Jo morro redondo a procurar o Rio chanliulo apucahi-me
rim, e de te procuranrlo o morro agudo chamado dos
Garvalhae .

Porem aqLlella 'amara não annuiu ao exigido por esta,
e antes estranhou muito O eLl proceder a tal re peito; pcr
i o e ta Camara tem a honra de levar o expendido ao conhe
cimento de ,. Exa. a :fim de IllanJar o que fôr ele Ju tiça.
Deu Guarde a V. Exa. por muitos anno como é mister.
Paço da Camara Municipal da 'iJla Fran'a do Imperador em
'es ão ordinaria de 12 de Janeiro de 1 50.-I1lrno. e Exmo.

I'. Dr. Vicente Pires da Motta, Presidente d sta Provi.ncia de
am Paulo.-José Ed/lardo de Figueiredo.-Jesé FPI'reim

lI[el/des.-Jo~é Benza1'des da Costa llll/queira.-Francisco Anto
nio da Co ta. -And?'é1JIartins Ferreira Costa.-José Joaq~ti1n

de OliveíJra.
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3-A' CAMARA DE FRANCA, 1850.

Sendo presente ao Presidente da Província o Omeio. que
em 12 de Janeiro findo lhe dirigio a Camara Municipal da
Villa Franca, participando, que em con"equencia ele durida~

sobre as diriza entre esse Termo e o de S. Carlos d Ja uhr
na Provincia de Minas, tel1l algun, cidadãos procurado ex(
mir-se ao serviço publico dizendo que pertencem ora a hUIIl.

ora a outro Termo; e participando mais que entcndcndo- e a
dita Camara com a ele Jacuby obre esse objecto, esta nã,o
quiz annuir ás ua bem fundadas exigencia... ordena-Ib o
mesmo Presidente da Provincia, que mantenha e, ernpulo a
mente as diviza. eonheeidas de longo tempo, e qllC o u o
observ~do constantemente tem em pre respeitado; que o'
Cidadãos que e achão dentro de ditas dirizas sejão chamado.
para o serviço publico nesta Provincia, não pod nela aprovei
tar-lhes a escusa que <tllegão ds perteucerem á ele 1\linus rC
mes, por er hum pretexto ele qu lanção mão para eximi
rem- e aos encargos a que todo o idadão e tá obrigado por
Lei; havendo pur muito recommendado á me ma 'amara que
não tole 'e, e nem eli imule o minimo acto que a Auctori
dades ele Minas pretendão praticar no territorio desta Provin
cia, e que sejão promptas em dar parte a e te Governo de
tudo quanto :J esse respeito JlOS a occorrer. Palacio do Gover
no de S. Paulo 1 de Fevereiro ele 1850.- Vicente Pires da
Motta.

4-DA CAMARA DE JACUHY (AO PRESIDE TE DE MINAS), 1 50.

lUmo. e Nono. 81t1'.- A Calnanl Municipal da Villa de
'ão Carlos de Jacuhy desta Provincia, tenelo recebido da

Camara Municipal da Villa Franca do Imperador Provincia ele
São Paulo, os Oíficios por copias autentica em nO. 1.0 e 2.°
e sobre o contexto dos mesmo meditando com eifeito em
vista do 'rombo elesta Freguezia, e Decreto ela creação desta
me lHa Villa, cujas peBsa tão bem induzas vào por CertiJõcs;
e ao deIJoi scientificada 1e que essa Gamara 1\IuniciIJal da
Franca, correndo o rumo na Linha divizoria de um, e outro
Municipio na extrema das tluas Províncias, tiveram a injusti-
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ficavel animozidaele de apouerar-. e de parte elo territorio deste
Municipio, e ele chamar a si Cidadãos, que. empre pertencerão ao
mesmo Municipio, e por consequeucia a Província de Mina.
resolveo levar este negocio de tanta gravidade e que tão forte
impressão tem ca.uzado, ao conhecimento de V. Exa., suplican
do-lhe que se digne dar a providencias n ce saria a tal res
peito; pois a pauli tana pretenção elp. occupar aquella parte do
terreno dito. e de chama-la a sua Jurisdição não data ele
pouco: por quanto a m:.l.i. de vinte anno' a Camara de a
íilla Franca fizem primeiro ensaio p·tr·a empo ar-se desse
territorio, correndo tão uem rumo e aJincando marcos que
legalmente forào arrancarlo~ pela .à.uthorirlarles (le ta supra dita
Villa.

Ora Exmo'. SUl'. exi tindo entre o Habitante do terreno
em que tão Guardas acionaes da Legião de Jacubi, Juize", de
Fc; to, Votantes desta Parochia, um Eleitor,' e um Suplente,
e~te João Pedro (le Figueiredo. aquelle Antonio .à.lves de
Figueiredo, tão uem eleito Alfere de Guardas 'N acionaes,
tanto mais urgente.s () tOl'l1ão as nece.s <lrias providenCia
implorada, com todo o ar'atamento, afim tle que de apareção
as evaziv<l de que por ventllra se possão occorrer em pre
juizo do erviço Publico. Deos Guarde a V. Exa. por muitos
anno íiUa de São 'arlo de Jacuhy em essão extraordi
naria de 10 de Junho de l850.-IlltllO. e Exmo. nr. Prezi
dente de ta Provincia.-Presidente, o p.e Fmneisco MOTeú'a
de Carvalho.-Ji'mncisco de Carra/lIo e Sílm.-José Cl.lsiod?·o
Bapt1'sta r-{egro.-João Bapti. ta Cana/haes.- Vicente Rod7'1',
glles ~lJ1endes de ~Iomes.

~.o l.-IUmos. SnTs.-A Camara Municipal da '\ iUa
Franca, em virtude de uma reprezentação que lhe dirigirão
alguns Cidadãos, que por ignorarem prestavão serviços publi
cos ne se Muni ipio e que agora conhecendo o engano em
qne se achavão, pois que col}.hecerão pertencerem a e te Muni
cipio; por cujo motivo fazião a repr zentação a esta amara
pam esta ofliciar a ue Jacuhi fazendo-lhe sentir. que ele ora
cm diante marcarão ua residencia ne te termo. 'omtnuo esta
Camara julga acertado, que" V. S'. bajão por bem nomiarem
dou ciclatlão aptos marcando o dia. cm que deverão reunir- e,
C01l\ outro dous, que esta Camara tem de nomear, para estes
examinarem os rumos citados nas diviz-a como se vê de um
Livro do Rmo. Vigario dessa Villa. Deos Guarde a V'V. SS.
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por muito anno. Paço da ('amara Municipal ela Villa Franca
13 de Outuuro de 1849. IlllllO., nr . Pre idente e Veriado
res da Camara Municipal da \ illa' de Jacuhi.-José Eduardo
de Figuei'reelo.-José J!'erreim llleneles.-José Júaqui/ll dr Oli
t'eira.-lJlanoel r'llslorlio V'i('im.-]i1ra?tri 'co Antonio da Costa.
-Andl'é JJlm·tills Ferreim Costa.-Jolié Remardrs da ro.'la
,hmquei?'a.

(A Cama?'a ele Jac1l/zY eirll a .'egllinte ?'esposla (/11(' ?UIO arOJII
panhou o seu, ofticio ao Presidente da l'rori/lcia.)

Jltmos, Sm·s.-A Cama,ra Muni ipal da Villa de , . Car
Io de Jacuhi enl vi ta do officio fi ue VV. SS. lhe dirigirão,
rm data de 13 de Outubro proximo pa ,ado, em que expocm.
que em virtude de ullIa Repr'zentação, que lhe dirigirão
alguns Cidadão, qU f3 por ignorarem, prc tavão Serviços Publi-
o neste Municipio, r que agora conhecendo u ellgano em

que se achavão, poi. que conhecerão. pertencerem a e . e Muni
cipio, por cujo motivo fazião a Repre entação a e aCamara,
para officiar a :;ta, fezendo-lhe cntir, que de ora em diante,
marcavão sua residencia ue se Termo. Contudo e~sa Camara
julgou acertado, que e ta houve e por bem nomear dons i
dadãos aptos, marcando o dia em que deverão l'eunir- R, com
outro dous, que e sa Camara tem de nomear, para tes exa
minarem os rUllIos citado na diviza como e vê Ir hum
Livro do Rvmo. \ligario destH '\ illa.

Rezolveu em Se são de hoje re ponder, que e ta Cama
ra nào d ve aunuir á pretenção de VV, S '. já porque não é
de sua attribuiçiio ino' rir-se na feitura de c1ivizão Civil, Judi
ciaria ou Eclczia tica; porem sjm da A 'elll bléa Provincial' já
porque esta Camara, de outra sorte procedendo, feriria grave
m IIte as dispozições da Suprema Lei de 12 de Ago to ue
1834:, chamaria obre si pezada respon abilidade, e não e 'a
paria li, pexa de ignorar e sa di pozições le uma Lei tão
comizillha; e ,i,"L finalmente porqu curregaria com a tri te
consequencia de tào pe imo exemplo, devendo portanto VV.
'S. recorrer a quem comI etir. Deos Guarde a VV. SS. muito.

annos. Paço da Camara Municipal da Villa de S. Carlos de
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Jacuhi 9 de Novembro de 1849.-111mos. Snr. Prezidente e
Vereadore da Gamara Municipal da Villa Franca.-O Prezi
cIente. pc Francisco ]loreira de Carvalho.-Placido Manoel
de Paira.-Frrozci. co de Paula e Silva.-./o.·é Custodio Bap
ti. ·la ~Vegro. - Vicenle Uodriglles .Mel/des de "liomes. .

TO 2. lUmos. Snrs.-A amaTa Municipal da Vilia
.Franca, tendo par~icipado ao Exmo. Governo da Provincia a
duvida em qu labora,ão alguu habitantes da extrema de 'ta
·om el> a Provincia, recebeo ordem em Púrtaria de 1.0 de

:Eevereiro elo corrente anno, para defpnder os verdadeiro limi-
te <.lo Municipio, e de fazer chamar para o serviço pnblico
deste Termo a todo os Cidadão, que para aqui pertenr.erem ;
em cOl1sequencia e ta Camara re ol,eo nomiar uma Oommi -
ão compo ta dos Oidadãos Heitor de Paula ilveira, Jo é

lUves Ferreira, c Antonio Alv . Ferreira para correr o rumo,
e assim fazer disaparecer qualquer pretexto de duvida a que
por ventura recorrerem algun Cidadão, afim de se izenta
rem do erviço a qne todos são obrigado ; e portanto não
<j llcrendo esta Oamara faltar ao dever de cortizia, e de conci
dcração para ('om V\'. ". tem a honra de communicar a VV.
'S. que tem a ignado o dia 27 de maio proximo fucturo

ptlra S correr o mencionado rU1110, tendo principio o exame na
Serra do Tombo perna onde e avista u morro do CalTa
lhae, e o morro redondo, e deixa de convidar a TI. ' .
para as istirem por si, ou por 1I1eio de 11111<1 comis ão porque
teve o desprazer de ver repellida outra ora esta mesma pro
posta alias de conveniencia para ambos o Municipio. e me 
mo para uem do serviço pubJic. E:ta Camara empre reco
uheceo que não pode a igual' divizas. e por i so Ullnca tra
tou disso, e apenas se limitou n querer verificar a divi as já
a ignada~, e reconhecidas por c"it,lr duvida, e pretexto a
aquelle dos habitante, que e furtão ao erviço, que a todo
os Cidadão deve tocar, e é isso o quanto sta amara vai fa
zer. Deos guarde a VV. SS. muito aTInas. Paço da Oamam
Municipal em e são ordinal'ia na Yilla Franca do ImpElrador
ao 15 de Abril de 1'50.- lllmo .'m. Prezidente. e le
readores da Camara Municipal de Jacub.i.-Jo é Eduardo de
Figueiredo.-José Benwrde da Costa .lunq1leú·a.-li'ntnr:isco
1J ntollio da Co ta.- ~Janoel Cu todio Vieim.-José Ferreira
Mendes.
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(A Camam de Jacuhy deu a segU7:nte resposta que não acom
panhozt o elt ottido ao Presidente da Prorincia.)

ntlllOS. nrs.-A 'alllara Municipal da Villa ue ão
Carlo de Jacuhi, da Provincia de "Mina, apreciando de\'ida
mente a cortezia, e considora 'ão com que VV. SS. me dirigi
rão o oflicio datado de 5 de Abril do corrente anno e não
menos o objecto de que s trata, tom a honra de resIJonder
a VV. SS. a quem ella retribue igual concideração, re peito,
e urbanidade que fica 'ciente do conteúdo no meSlllO Ofticio.
Deo. Guarde a VV. S . por muitos annos. Paço da Cam ara
Municipal da Villa de ào Oarlo de Jacuhi elll Se ão extraor
uinaria de 10 d Junho de 1850. 1lImos. ellJ". Prezidente e
Vereadores da Cama ra Munici paI da Villa Franc<1 do 1m jJe
rador. ·-PrezidelHe o P." Francisco Moreira de Carvalho.
Francisco de P'1.'/.da e Sitcll.-José Oustodio Baptista ]l,egro.
-João Ba]Jh~ta Carvalltaes.- Viceltte Rodn'.rjlles llIendes de
~lI01·aes.

amillo Lourenço da Silva Lope ecretario da 'amara
Municipal da ViIla de São Carlos de Jacuhy.

Certifico que revendo o Archivo da Camara Municipal
desta \ilIa nolle se acha o Livro de Regi to de Alvará
Decretos, L is, e Ordens Regias e revendo-o neile a folhas
duas se acha o Regi to do Alvará do theor e forma seguinte:
- Eu o Principe Regente Faço aber aos que e te Alvará
VirE'1l Que tendo :Mandado crear hum Lugar de Letra, ua
Vila tia Campanha da Princeza e Determinando se disignas e
e territorio, que devia ter por Termo pela Provizão do ou-
elho Ultramarino de vin te cinco de Abril de mil sotte centos

o noventa e nove diligencia que foi commetida ao me mo
Juiz de Fora para ella nomiado, para depois com informação
do Governndor é Capitão General Ja Capitania de Minas
Geraes ser por Mim Approvada: tendo·se procedido em vinte
ele Fevereiro de mil e oitocentos na dita deligencia, se des
creveo huma extenção de territorio, de quazi oitenta legoa
compreheudendo onze Freguczia , e extioguindo- e os Julga
elos, que neste dilatado terreno, já estavão erectos, o que logo
acautelou enl parte o Governador, e Capitão General fazendo
C011 ervar no Terlllo da Cabeça ela Comarca da Freguezia das
Lavra do funil, pela deterioração notoria em que ficaria
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aquelle Termo; E informando sobre o referido foi mandado
por Provizão de seis de Ago to de mil oito centos e hum
informar circun tanciadamente obre este negocio, remettendo hum
Mappa TopoO"rapbico para inteiro conhe::imento deUe: Em cou-
equencia do qne Fui Servido pela Minha Real Rezolução de qua~

tI'O de Agosto de mil oito centos e sette não somente admittir a
diminuição, que apont:ll'a o Oonselho Ultramarino; mas Antho
rizar ao sobre dito Go,'ernador e 'apitão Gen ral, para a
Illoueficar como fosse mai conveniente, E continuando por
este modo a fazer-se as cliligeucias necessaria, ouvidas as
Oamaras, e as Reprezel1taçõe' dos Povos dos Julgados, que
tlllhão . Ido extincto , consultando sobre tudo a Meza do Dezelll
bargo uo Paço, el11 que foi ouvido o Procurador de Minha
Real Ooroa e Fazenda: Tendo concideração a maior cOlTIllloui
dade do Povo~, paTa a uecizão de sua dependencia na Aumi
nistração da Ju tiça, e prompta adl11ini tração della uo
negocio do Meu Hcal Serviço, que precizão para o exercício
da Juri 'di 'ão Ordinal'ia, que os tcrritorios não ejão de dis
miJida grandeza' a extranhavel extenção, que se perteudia
para Terlllo de tUllJa Villa o augmento do povoadores, que
telli tido, e vão continuaudo a ter aquelles Districtos, que por
1'::,0 IlIcsmo <1ugmentilo as dependellcia do Foro, e outros
iguae motivos, que Me forão prezentes: Ei por bem Deter
minaI' o seguinte- ou servido crear em Vil1a o Arraial de
Baepenui com a denominação de-Villa de anta Maria de Baepen
ui-ficando pertencendo ao seu Termo, o Tel'l'itorio da Fregue
Zla de Baepenui, o da Freguezia de Pouzo Alto, o da Freguezia de
Ayul'uoca, que antecedentemente foi Julgauo; emquanto ao
dito re peito Eu não letenninar outra couza: E pelos limites
actuaes das Frc:guezias, se ficará regulando a divizão de limi
tes do Termo da dita Vil1a, por ser mai' conveniente por agora
serem conforme a divizõe', 'ou servido outro im Determi
naI', que ao Termo da Villa de ão João de ElRey fique per
tencendo o territorio da Freguezia das Lavras do funil, e das
duas Filiaes, novamente erectas na Povoação de Oarrancas e
no' Arraial de Nossa Senhora da Dore. Ei por bem crear
tão bem em Villa o Arraial de Jacuhi, ('om a denominação de
- Villa de São Oarlo de Jacuhi, e ficará pertencenuo ao seu
Termo o territorio actual da Freguezia de Jacuhi, e o territo
rio da Freguezia de Oabo verde pelos seus actuaes limite, E
Regulando o Termo da Villa da Campanha da Princeza; Sou
:Servido Ordenar, que esta fique constando dos territorio:; da
Fregllezia da me Ola· Villa da Campanha da Princeza. da Fre-
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guezia de Itajubá, e elo tenitorios, que pertencem a. Fregue
zias ele Sapocahi, Oama,nducaia. e Ouro fino, até os limites por
onde actualmente parte. ou para o fncturo deva de partir e
confinar o obre dito Termo com o Di-tricLos da 'amam da
Cidade de ão Panlo; Nas duas refirida' Villa, novamente
creadas, Ei por bem criar em cada huma dellas o cargos
re pec:tivo de dois Juizes OrdinfLrio , bum Juir, cios Orfão.,
tre Vereadores, hum Procurador do Oon 'elho e doi álmota
cés, e o Ofticio em cada uma dellas de dois Tabelliacn.
PulJlico do Judicial o Notas, hum Alcaid, e um E cri vão do
seu Officio: Ficaudo anexos ao primeiro Tabellião o Ofilcio
de E crivão da Camara Siza e Almotaçaria, e ao segundo
Tabellião o Officio de Escrivão dos Orfãos, o quai todos e1'
virão seus cargos, e officio na forma da Ordenação, e Leis
do Reino. A cada buma das referida Villa', no eu respe
ctivo territorio fic:arão pertencendo a renda direitos e con
tribuições, que estava em posse de cobrar a Camara da Cam
panha da Princeza, e qu legitimamente lhe pertencião: com
declaração que não será prejudicado o Donativo offereciflo
pelos Povos a Princeza Minha sobre todas muito .Ama la Mulher
na conformirlade da Acceitação feita pela Oarta Regia de ei
de ovembro de mil e oito cento. ; ma cada uma das obr
ditas Oamara no Districto que lhe fica perten endo o fará
arrecadar, e entregar amo pedirão elll ·en. requerimento.
As Villas novamente creada' ficarão Gozando das pl'erogativa,
pl'evilegio , e franqueza, que as mai Villas são concedidas'
e se fará levantar Pelonrinho, 'azas da Camara, Cadêa. e
officinas do Concelho a cu ta do mOI'aelore rlellas, e debaixo
das Ordens da Meza do Dezembargo elo Paço. E onde hou
ver terrenos devol utos no i:'eu re pectivo territorio poderão
pedir para seu patrimonio as Sismarias com as Ille ma' 'lau
znlas e como concede a Villa de Macullé. Este se ClIDlpl'írá
como nelle se contem. Pelo que Irlanda a Meza elo Dezem
barcro do Paço. e a da Con ciencia e Orden Prezidenle do
Meu Real Erario, Regedor da Caza da uplicaçãll Concelho
da Minha Real Fazenda, c todo os Tribuna s, e Ministros a
quem o conhecimento pertencer, o Cumprão, e guardem. e o
fação muito inteiramente cuml)l'ir e guardar. E valerá como
Carta pa ada pela bancellaria, 1)0 to qne por ella não ha de
pas. ar, e que o eu effeito dme por mais de hum anno' não
obstante a Ordenação em contrario. Dado no Rio de Janeiro
a dezanove de Julho de mil oitocentos e quatorze-Principe
com cinco pontos.
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Nada mais se continha em o dito Alvará que e
achava registado a folhas tres do Livro de Registo ele
Alvará, Deeretos, Lois, e Orden Regia do onde extrabi a
prezente Certidão por me ser pediua vocalmente' pelo P1'ezi
dente da 'amara nlunicipal lesta vma. e pela haver confe
rido e a aehal' conforme ao eu Original a flue me reporto a
e crevi e a si ano nesta Villa de ão Carlos ele J acubi. aos dez
dias (lo mez de Junho do Anno do ascimento de o. so
~enhor Jeza. Chri to, de mil uitocento e cincoenta, e u
Camillo Lourenço da 'illTa Lopes. Secretario da Camara, clue
a escrevi conferi e a signo.- Calltillo Lourellço da Silva
Lopes.

Manoel Luiz Gome primeiro Tabelliam vitalicio pubhco
do judicial c Notta.' ne ta "'\ iHa ele Sam Ca1'1o de Jacuby e
seu Termo, etc.

Certifico e porto fé que sendo-me apTezentado o Livro do
Tombo de ta Freguezia pelo Supplicante Reverendi imo Vi
aarjo Francisco lIoreira de Carvalho. e revendo o me mo
LiVl'o nelle a folha cinco verço e acha a declaraçam do theor
e manoira eguinte: O Plano elas Divi a ele ta Freguezia de
Jacuhy com a da Senhora do Bom ucce o do Rio Pardo
que desde mil settecento e oitenta e sei eu tinha feito com
o Reverendo Vigario Franci co Boeno de .à.zeyeelo a respeito
do ]'l:eguezc. que· se estabeleceram no Bairro du Atterrado.
hera pelo Ribciram da 'anôa. que di agoa no Rio Grande.
lista me llIa divizam ratifiquei om o Reverendo Joaquim Mar
tins Rodrigues, e successor daquelle Reyel'endo. e Parocho
dnquella mesma Freguezia mudada para a E trada, que de

alll Paulo segue para o Arraial do Rio da velha. com o
Titule) da Senhora da Coucciçam da Franca: cuja diíizam mais
bem explicada, e féita entre o Reverendo CoUado de ta. e o
Re\Terendo Parocho da Franca e por mim pe~ oallllente com
elle ratificada, já depoi do~ urrapticio marco' iincados no
Fundão e Re friado no Bairro dito elo .à.tterradlJ. he, e e
deve intender da manoira co'uinte: CUnle:' 'salldo de:-de fi Barra
daquelle Ribeiram das Cnnôa , e pur elle acima atbé 'lias cabi
ceiras que come am no Morro cltamaclo da Palmeira, e por
es a seLTa adiante procurando o Morro Seliado. e no mesmo
correr o Morro' Redondo por cima da erra; e dahy
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procurando o Rio do . apocaby: e deste a procurar O
Morro Agudo, cbamado do Car,alhae. e deste procurando a
cabiceira do Ribeiram da:; Àreias na borda da Matta, qu
de, te Arraial saile [to amp do Rio Pardo (cuja Jiviza
Ilpste Campo tlio'ü neste canto já cou'tava tio LiITo tio '1'ol1lbo
de'ta Fregue ia. quando aintla partia com a de logy Gua ú)
e pelo ditto Ribeira III da Borda da Malta the sua BalTa no Rio
Pardo; e para evitar duvidas entre os respecti vos vlgarios, por
Despacho de Sua Exceleucia Reverendi sima de vinte quatro de
de Dezembro de mil oito centos e cinco, fiz a prezente decla
raçam le minba letra e ianal. Jacuhy a deza ei, de Julho
tle lIIiloitocento e ette-O vigario da vara, Joxé de Freitas
,'/lva-r ada mais e continha e nem declanwa em a ditta
declal'açam que as im e da maneira que nella se contem e
tle(jlara se acha na mencionado Livro do Tombo de:'ta Freguezia
que aqui bem c fielmente extraby a prezent Certülam em cum
primen to ao De pacho proferido nu Pitiçam retro lJel0 ar
gento Mór "Vicente Ferr 'il'a Carvalhaes Cicladam Brazileiro
Cavaleiro da 01'clrm de hristo e primeil'o Sllb tituto do Juiz
Municipal de ta me 'ma Vi lia e eu Termo e por ha ver com 
rido e achar elll tudo conforme ~o original a que me reporto
(qne nesta fiz entrega ao apresentante) a e crev)' confer.y e
a' igno nesta Villa de Sam Carlos de Jacuh)' Mina' e ComarCia
de 'Ire ponta,. Ao dez dia' do mez de Junho tio Anno do
~a cimento de o so Senhor Jezu Chri'to de mil oito cento
l' cmcoel1ta vigesimo nono da Indp,penllencia e elo Illlperio do
Brazil. E eu Manoel Luiz Gomes primeiro Tabeliam vitalicio
pubiico do judicial e Noua ql1 a e crev)" confery e assigno
-lvIanoel Lui:t Gome',

b-Do PRESIDENTE DE MINAS, 1 50.

fUmo, e Ji,xmo. ,sll/',--Havcndo a Camara Municipal ela
Villa de S, Carlos de Jacuh)' I'el're 'entado a c'te Governo no
Officio junto, datado de 10 de Junho pruximo findo, que a a
mara Municipal da Villa :Frao ';L do 11111' radar da Provincia
que V, Ex.a. Administra, tem-se 1I1'0cl rado de parte de teni·
torio pertencente á aquclle Mlroicipio, e <:hall1ado á si Cidadão
que sempre pertencerào ao me'IlJU l\lunicipio, eu levo isto
m('smo ao conhecituenlo de V, Exa" a fim 'de que tomando
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V. Ex.n na devida consideração o rlito Oflicio, e mais papeis
á ene juntos, haja de proVidenciar para que cesse e se e ta
(lo de couza. Deos Guar le a V. Exa. Palacio do GOlemo
da Provincia ele Mina Gemes 12 le Julho dr L-O. rllmo.
e Exmo. enr. Pr sidentC' da Província de S. Paulo.-Rolllu((ldo
José "JIl01lteiro de B((1·1·OS.

6-DA CAMARA DE FRANCA, 1 50.

ntmo. e Exmo. nr.-A Camara Mnnicipal da Villa
Franca tem a honra de fazer chegar as :Mãos de V. Exa. a
in lu a conta das rlespezas que fêz com o rumo que e correu
nos limites de te Termo com o de S. Carlos de Jacohy. na
extenção de oito lecrous pouco mais ou menos (quaze toda por
matta) com abertura::> de pic<lda. fincamentos li 111 arco , e
'alaria da Commi 'ào con ultando a V. Exa. 'e a dita de peza
deve er feita á cu ta do Cofre :JIunicipal. ou e do Pro\incial.
vi to ser o limites do Termo pelo limite da Provincia, e
endo pelo Cofre Municipal se e ta Camara tem direito d

haver a metade elas Cu ta da Camara ele Jacohy; o que V.
Exa. tomando em con 'ideração rezolverá o que for de Ju tiça.
Deos guarcle a V. Exa. por muitos anno. Paço ela Camara
Municipal da Villa Franca em e são ordinaria de 20 de Jlmho
de 185ü.-lllmo. c EXIIIO. Senr. 1'rezielente de ta Provincia de
'ão Paulo.-,)osé Eduardo de Jí1ig1leiredo. -Fmnásco .Antonio

da C08t((.-,lo é Joaqu,im de Ol'il'eira.-Ândré ,l]((rtins Fer
reira Costa.-MwLOel Custodio Vleira.-Jo é Bernardes da
Co ta Junqueim.-José Ferreira ....lIendes.

Conta, da de pezas Qlle f z a Camara Municipal da Villa
Franca com o rumo que fez currer nos limites <leste Termo
com o de São Cario de Jacoh'y.

Com camarada e fincamentos de mart~O 17 360
'aliaria da Commi são . 60 000

Soma toda a despeza . 77$36Õ

Paço ela Gamara ~1unicipal da Villn Franca do Imperador
em ses ão orlinaria ele 22 ue Junho de l'f>O.--(A mesmas
Ctssignatura do offir:io supra.)
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7-A' CAMARA DE FRANCA, 1850.

o Presidente <la Provineia recebeo o Offieio que lhe di
rigio lt Camara Municipal cht Villn, Franca do ImperaJor em
data de 20 de Junho ultilllo cobrindo a conta da despeza
que fez com o rumo que mandou abrir para os limites do
Termo da me,'ma Villa COlll a de S. Carlos de Jacuhy; e em
resposta lhe declara que não obstante erem e ses limites os
me 'IUO da Provin ia, deve a rlespeza com a abertura do ru
mo ser feita pelo, cofres do Municipio recoll1endan lo-lhe que
haja de ter todo o cuidado em que pelo rumo novamente
aberto não seja le ado o tel'l'itorio ele ta Provincia. Palacio da
Governo de S. Paulo 12 de Julho de 18ÕO.·- Vicente Pires da
lIiJotta.

8-DA CAMARA. DE FRA.NCA, 1850.

nZmo. e ExlIZo. Selll'.--A Camara Municipal da ViLla
Franca tem a honra de COlllll1unicar a V. Exa. que elll virtude
da Portaria de V. Exa. do primeiro de Fevereiro do COlT nte
anno, na qual ordenou a e ta Call1ara que fiz, e Illanter
escrupulozamente a devizas conhecida de longo t IlIpO, entre
e te Termo com o de São Carlos de Jacohy, da Provincia de
Minas, etc.

Esta Camara não tendo por ond e e rege' e a tal 1" peito
obteve huma 'erti<lão que o Reverellflo Vigario de Jacohy
pas ou elll virtude de huma Portaria que o III 1110. Vigario Ca
pitulaI' deste Bi pado se dignou passar a pedido desta Camara.
Em consequencia esta ('amara nOllleou huma COlllmissão com
posta de tres membros, e de entre eLtes lnun Piloto me ·tre,
para correr o rumo citado na referida Certidão; afincando-se
o marcos que fossem lIeces arin J marcando-lhe o dia qu
deveria ter principio, o que de tudo se f,z sciente a Caulara
de Jacohy. A COlllmissã(J cUlllpl'io rigorozamenre o que lhe foi
cletel'lllinado, e derão parle de todo l) l'ezl1ltado a esta Camara,
que reconheceo achar-se invadido, pela Allthoridades de Minas,
grande parte do t~rl'ltorio desta ProYim'ia, tendo de enh'ar
para clentro deste Termo secentu e nove Cazae , a maior parte
Fazendeiros; e esta Camara passou a dar providencias afim de
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serem chamados para o serviço ne te Termo. Assim mais e ta
Oamara communil:a a V. Exa. ljue colhendo informações do
homens antigos do logar, sobre dita uevizas. lhe informão, que
se acha igualmente illvadido granrle parte do territorio de::ita
Provincia, onde na upra dita Oertidão reza do morro Sellaclo
a . erra das Palmeira c pelo Ribeirão das Oanoas ao Rio
grande, etc. e que a verdadeiras devizas são do morro Sellado
procurando o espigão mestre do quartel ao dito Rio grande, e
a COl11mis ão reconheceo que nesta segue o rumo direito,
quando naquellas faz huma grande curva quando do morro
Seilado procura a serra da Palmeira : ne. te lugar 'hamado
qnartel, que athe hoje existe vestígio deUe, houve por muito
tempo hUll1a guarda por ordem elo Exmo. Governo ele ta Pro
vincia fazendo re peitar as deviza. e bem assim houve outra
guarda por ordem do me mo Exmo. Govemo no lugar que
athe hoje se chama guarclinha, enelo ne te lugar que se reco
nheceu achar-se envmlido COJllO a sima tiua uito, e o rumo
agora conielo deu mais ou JIleno lia dito lugar; e ta Camara
não fez de aparecer aquella duvida do morro ellado para diante,
por não ter por onde se reja, visto ter-se queimac10 o Livru
du Tombo de ta Viiia, que 'outinha a deviza. O que e ta
'amar:l omll1unica fi, \. Exa. para (tomallllo em con ideração

u qu fica expendido) resolver o que em sua alta abedoria
julgar de Justiça.

Deo O'uarde a V. Ex. por muito anno'. Paço da, Oa
Illara Municipal la Villa Franca em Sessão Ortlinaria de 22 de
Junho ele 1 50. III mo. e ExUlO. 'enr. Doutur Vicente Pire'
da Motta, Prezidente de ta Província de São Paulo.-Jo ti
Eduardo ele li'igneiredo.-Franrisco Antonio da Costa.

Joxé Joaquim de Olt veira. -JeséBerna7'de.· da Costa Juuqlleira.
.- 1Jlanoel Oustodio Vieira. -Jo::é Ferreira Jlendes.- André
Martins Ferreira Co. la.

Relarão por onde pa. 'SOIl o /'Iuno do' limites do
Termo ela Vil/a Fm1tca com o da I'illa de . Cm'lo;; de Jacllh.LJ
e a.s dema1'carões que se fe .

Teve seu principio na ponta da erra do Tainha-perna,
ue ta ~CglljO- e o l'llIlIO ao "MolTO agudo do~ 'arvalhae fi no
me mo correr afillcoll-S' wn marco de peura na baxadinha do
Campo por cima do caminho que vai de Joaquim Fernande .
para a Caza de Dowingo' Alve, e no mesmo correr digo e
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no mesmo rumo afincou - e outro marco de l)edra no fim dG
C:lIllpe'te com o llJatto Seco de hum e outro lado lia caminho
que vai do Co cuzeÍTo para São Seba tião e T~iuco, c e"uindo
este mesmo rUlllO até o Sapucühy-miTim, tornando-se a mnsma
, elTa do Tomba perna, parü e eguir o rumo do morro re
dondo principiou-se nü ponta da serra do mesmo Tomba perna.
e no me mo correr fincou-se 2 marcos de páo de ipé que
prometterão pôr de pedra ao pé da guardinha na estrada que
egue de Batatae., e Franca para.'. ,'eba ·tião, e ne"te me mo

correr se fincou doi marco. de pedra um de um lado, e outro
d'outro da e trada que vai para o campo redonlo no lugar
chamado Beja-fiar, e neste me 'mo correr fincou-se dous mar
cos lie pedra de UUl e outro lado do caluinho que segue de
Macaubas para Franci co Peixoto, e ne-te mesmo correr ahiu-
e no alto do morro Redondo e pelo alto deste no meio do

morro Selado, e deste se eguio o rumo para a serra lia cam
po da Palmeira, e ne 'te correr fincou-se doi 11l:U'I~OS de pedra
um de um lado e outro d'oulro da estralia qu ~eO'ue de
Macahubas para Antonio Tbeoc1oro de 8011za e ne'te mesmo
correr se fin ou dous marcos de páll de candeia um de Ull)
lado e outro d'outro da e tl'ada que segue ue Mücauha para
Apolinario de Queiroz Ferreira em uma baixada de um serra
do nas cabeceira d'agoa lia servidão de Antonio Alves de
Oliveira e ne te lue mo correr 'e fincou doi marco de páu
de candeia um de UIlI lado, e outro d'outro do caminbo de
Antonio Alves l'üliveira, para a fasenda de S. Tbomé, no
lagar denominado o Carrego do Pantana, e neste me mo cor
rer findou-se na ponta da serra da Palmeira.

Fasenda de Macaubas 5 de Junho de 1 50.-Heito?· de
Paula Silüeira.-José Alves Ferreim.

9-A' CAMARA DE FRANCA, 1 50.

ü P1'e ic1ente da Provincia recebeo o officio d 22 d
Junho proximo finclo da Camara Muni ·ipal da 'I iUa da Pranca do
Imperador, no qual, dando parte do cumprimento que déra <1
Portaria de, te Governo ele 1.° ele Fevereiro UltilllO relativa ás
divisa entre ssa Villa e o Termo ele arlos de Jacuhy,
faz ver que nomeOL1 uma commissão de tres membros inclu
sive UllI piloto para reconhecer as ditas divisas, e fincar os
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man~os necesBarios, tendo em vista uma certidão pas ada a
esse respeito pelo Rvclo. Vigario de Jacuhy; havendo a me ma
Cam ara communicalio á desta "'\ iIla o dia, em que devia a
Commi ~ão lar começo ao trabalho .-A Camara relatando o
que fizera a Commi ão, e o que oUíira a homenn antigo
do logar participa iguallllente a e'te Governo que reconheceo
achar-se invaclida pela Auctoridades de l\IllIa grande parte
do terútorio desta Provincia; e que as verdadeiras din a
para esse htdo entr a duas Provincü.l vem a ser-do morro
Sellado l)rocurauuo o espigã me tre do quurtel ao Rio Grande.
-A vista poi da expo ição da menciou,lda Camara o Pre'i
ciente da Proyincia ordena-lhe que Ie tabeleça as divisa' pelo'
logares que informa erem outróra O reconh cidos entre a
Provincia de Mina e e ta. para o qual deverá palisar o terri
torio que verdadeiramente lh pertence; ficando certa a dita
Camara de qu as divi3cl,S eleverão ser designad.as pelo logare;:;,
onde por ordem do Governo exi tiam ,;uardas egundo informa
no citado offi~io. O que o Pre'ili 'nte da Província e pera seja
cmnprido com zelo illtere se que mo tra a Camara a 'eme
lhante re peito. Pala ia do Gov ruo de ão Paulo, 12 de
Julho de lSõO.- Vicente Pires da J.llotta.

10--DA CAMARA DE FRANCA, 1Sf)O.

lUmo. e E~cmo. Sm·.-A Camara Municipal da Villa
Franca em cumprimento da Ordem ele V. Exa. em Portaria
de 12 de Julho rroximo pas ado re tabeleceu a verdadeira
devizas, entre e ta Provincia e a de Mina. na parte em que
e te Municipio confina com o ele Jacobi, e verificou que a
Povoação do Atterado pertence a e te Municipio da Villa
Franca, por quanto tirado o rumo do marco de pedra que e
acha junto ao Illorro cio Carvalhaes até o morro Sellado, e
de te ao lugar do Quartel, onde por Ordem do Governo eAi 
tião Guardas, e cujos \restigio ahlüa exi tem, e forâo ,i to . e
daqui ao Rio Grande, fica a dita povoação do Atterrado Illuito
aquem, como se niostra pelo sboço tia planta. que para mi
lhor explicação a Gamara tem a honra de enviar a V. Exa.
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Neste lugar do Quartel exi tiu tão bem hum marco de
vizorio das dua Provincia o qual foi arrancado pela Aucto
ridade de Minas e logo que e ia taIlou Camara ne ta Villa
e ta foi ao lugar, e novamente restabeleceu a verdadeira de
viza fazendo afincar novo marco. que tornou a ser arrancado
po teriormente p lo homens de Mina., e porqne então oReve
rendo Jo é de Freita Silva vigal'io de Jacohy tive e huma
fazenda, junta a seITa das Palmeira, e não lhe conviesse per
tencer ao l\1unicipio desta Villa Fran li, e sim ao de J a ohy onde
exercia a' juri dição, fes escrever no re pectivo livro do tom1 o,
que a deviza da sua Freguezia começala na barra do Ribeirão
da Canoas e por elle acima até a cabeceira. que começão
no Illorro chamado das palmeiras, e pela erra de te nome
adiante procurando o morro SeJlado, uzurpando por conse
guinte para a Provincia ele Mina todo o tenitorio que fica
entre o Rio Grande e o Ribeirão da. Canoa até o morro
Sellado quando as verdadeira devlza são a cuntinuação do
rumo que vem do marco do morro do Canralhae' ao morro
Bellado, e ele te ao luaar do luartel, e dalu pelo respectivo
espigão ao Rio grande. Além la uzurpação do cerritorio. onde
exi tia a fazenda du dito vigario cm cujas emmediações en. te
hoje a povoação do Atenado. ainda os de Minas tinhão uzur
paelo o territorio com[Jrebendi<'lI) entre o marco do morro do
Oarvalbae até o mono redondo desre peitando a linba devi
zoria, que passa. pelo lugar da guarelioha, onde exi 'tiu por
Illuitos anno. de-ta 'amento por ordem do Exmo. Governo ele
São Paulo, ma os pov s rezideotes ne~ta up rficie, já e. ta
Camara fez chamar para seu legitimo Municipio, re.. tando
agora someotes ns que ficão aquem da C'lIltinua:ão do l'llmo
que segue do. morro Sellado ao lugar elo quartel e de te ao
Rio Grande onde está compl'ehenuida a povoação do Aterrado
que aCamara pa a a chamar tão bem para e 'te Munlcipio
para onde sempre pertencerão, e de qne ainda exi tem prova
no Cartorio de Mogimerim quando ainda abrangia estes lu
gares, como tão bem no pl'oprio 'artorio desta Villa Fran
ca, e bé sabido, e narrado por muitas pe;,;.oas, <] ue .ainda exis
tem, entre as CJuaes 1I0tão- e algun dos pl'oprios guardas
que pelo Governo de ta Provincia e tavão destacados no lugar
da guanlinha. e no lugar do quartel, além de CJue a povoação
do Aterrado disteJ desta ,rül a apena sei legoa e tia de Ja
cuby pelo meno. dezoito, toda as uas relações e com mel"
cio são com esta Villa Franca. A Camara tem a honra de
enviar a V Exa. copia authentica da Certidão dada pelo Viga-
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rio da Villa de Jacoby, (*) e que serviu de baze ao rumo
que esta Camara mandOll correr para o re tabelecimento da
antigas devizas, entre hum P. outro Municipio, cumprindo e ta •
camara observar, que a referida Certidão hé exacta na parte
que descreve as deviza do morro Sellado e mesmo COITeI' o
morro redondo por cima da serra,e dahy procurando o Rio
8apocahy, e deste a procurar o morro agudo chamado dos
Carvalhaes, onde ainda existe o marco devizorio mas não hé
exacta na parte em que em vez de as ignar como deviza o
lugar do quartel que hé exactamente a continuação do
rumo que vem do marco e pas. a I ela guardinha morro re
dondo e morro Se\lado, pela razão de conveniencia particular
que aCamara já expoz, o Vigario José de Freita Silva fez
que no morro Sellado a linha devizoria queura se para
procurar a erra da Palmeiras a cahir no Ribeirão das
Canoa até a balTa deste no Rio Grande. Deus guarde a V.
Exa. por muitos allno. Paço da Camara Municipal em
S s ão Orc!inaria la Villa Frauca 31 de Ago to de 1 '50.
Illmo. . EXl11o. 8nr. Doutor VlCente PiTe da Motta, Dignis
simo Prezidente de ta Provincia de ão Paulo.-lo é Eduar
do de Figueiredo.-Fmnci co Antonio da Costa.-José
Joaquim de Oliveira.-André Jlal'tins Ferreira Costa.-l.lanoel
Custodio Vieim.-Jo '6 Bernardes da Co ta Junqueira.-·José
fj'el'1'eim JYlendes.

ll-DA CAMARA DE FRANCA, 1 51.

fUmo. e E:lJ171o. Smr.- 0111 quanto e ta Camara na sua
ultima e ão do anno proximo pa ado já tenha repre entado a
V. Exa. sobre as duvidas, fIue continuavão as Authoridades,
e varias outros Fllllccionarios Publico. la Villa e Termo de
S. Carla de Ja uhy da Provincia de Minas Geraes a uscitar
sobre as divisas deste com àque LI Termo, sem quererem
desi ,til' da indevida ingeren ia em rande parte de te 1Iunici
cipio, chamando a sua jmisdicção os moraJore , que existem di -
emiuado aqllem da paragem denominada-Guardinha-antigo

limite de ta com aquella Provincia, onde por ordem do Governo dos

(*) E e)."t1'acto do documento publicado a pago 729 (N. da R)
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antigos Capitães Generaes desta Provincia, exi tiu huma: Guarda'
Militar, que deu nome ao lugar, por cuja an iga tliviíla o mesmo

• Anaial do Aterrado, de que a muito elles teem se apoderado,
pertence a este Termo, ora allstanc1o-o' para Jurarias, e votan
tes de Parochia, ora de proposito inlluindo para que saião
Eleitos por sua Parochia, obrigando-os a se prestarem para
alli, com muletas pinhoras, e execuções arbitraria, ora já em
fim qualificando-o guarda nacionae" e chamando-os i:LO serviço
para a referida vil1a, o procedimento que o primeiro 8ub tituto cIo
Juiz Municipal e de Orfào da dita Villa acaba de t 1', para
com o desta por occazião d'e te ir fazer o inventario dos
bens do cazal da fallescida Maria Barboza Villal', como V. Exa.
milhar verá da incluza copia cio Omcio que aquelle dirigiu a
este, e cio que este dirigiu a e ta Camara, sobre o me 1110

objecto, obriga a mesma a tornar á respeitavel prezellça de V.
Exa., pedindo para que se digne levar este nego ia a decizão
da Assembléa Geral Legislativa, ou a communicar ao Exmo.
Prezidente daquella Provincia para que providencie a que as
referidas Authori<.1acle Jacuhynas, despindo- e d'um capricho vão,
ou d'um interesse mal entendido se contenhão clentro do
limites verdadeiros, e primitivo de sua j1ll'isdicção, e não pro
yoquem confiictos sempre prejudiciaes ú ordem publica, e á
boa armonia, que deve reinar entre authoridade rle territorios
limitrophe ; pois hé certo que o referi lo Juiz Municipal de
Jacuhy não só mandou intimar aquella ordem ao de ta VilIa
por dois Officiaes de Justiça, como convocou força, e e des
punha a ir recbaçar ou prende-lo, segundo o gráo de resis
tencia, que encontras e; o que porem foi evitado pela pru
dencia deste, retirando-se sem acabar o re pectivo inventario.

Havendo já o Exmo. Prezidente da Provincia de Mina
Gerae ordenado a aquellas Authoridades que se contive em
nos antigos limite, que são incontroversamente do mal'CO
antigo no morro dos Carvalbae, a dita Guarc1inha, morro
redondo, morro.,Senado, e quartel, alem do arraial do Atterradu,
por linha recta divizoria tirada lia referidos ponto, ella sofis
mando a-clara intelligencia dessa Ol'clem, de que faz menção o
referido Juiz Municipal de Jacuhy, em seu dito 01'6.cio, para
irem por diante em seus de, regrados pas.'os, dão o nome de
antigas divizas o circuito, que a annos 11avião aggreditlo e
·u urpado no territorio deste Municipio fazendo taes cliviza
aerlctmente a seu bel prazer, até onde as chamava a vi ta de
seus me quinhos interesses, e chamão novas divisas aquella
verdadeiras, e antigas sempre observadas e respeita las d'antigo
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tempo, excepto desde quando começou o procedimento dos
Jacuhynos em contrario e isto pelo facto da aviventação e
rectifi ação das mesma para poderem com es e ollhisma mi
seravel dizer que aquelle PreziL1ente protege os eu errados
procedimentos.

Do que fica exposto conhecerá V. Exa. o mal, e o
remedio mai efficaz a applicar-Ihe afim de que desappareça,
como dezeja esta Oamara, a bem ele seu Municipio, e da
Provinclc\; e hê de e peral' da sabia. e energica administração
de V. Exa., a quem Doos o'uarcle por mais annos. Paço da
Oamara Municipal da Villa Franca em Se ão Ordinaria de 15
de Janeiro de 1 51.-Illmo. e Exmo. 'nr. Dr. Vicente Pires
da Motta Dignissimo Presidente clesta Provincia]e . Paulo.
Jo, é Eduardo de Fi!Jufiredo.-Francisco ..dnlonio da Co ta.
JoA Joaquim de Olheira. - Maltoel Custodio Vieim. -José
Bemanles da C03ta Jnnqueira.-Jo. é Ferreira .L~t[endes.

lllnws. nr .-Do Officio, que por copia inclu o lhes
remotto, verão V. S.ns a pertinacia, com que continuão a pro
ceder a authoridades da ""filIa ele . Oarlos de Jacuhy Pro
rincia de lllioas Geme, ell1 irem a pouco e pouco se introme
tendo, e u nrpando o torritorio ele te Municipio, e o procedi
mento que a tal re peito acaba de ter para comigo o primeiro
Substituto do Juiz Municipal, e de Orphãos el'aquelle Termo
Vi en e FelTeira Carvalhae por ocazião de ir eu em razão de
meu officio fazer o inventario dos bens, queficaJ.'ão por fal
lescimento de Maria Barboza Vellar. cazaela, que foi com
Leandro Pimenta Xeve, viuvo cabeça elo casal, morador em
lugar, que, conforme o corrimento d) rumos, á que ultima
m nte se procedeo entre este, e arJllelle Termo em vir nde da
Portaria do E 'mo. Governo r1'esta Provincia elo primeiro de
Fevereiro do anno FoxilllO pa.. aelo, que por cOlüa me foi
transmittida por V. '.n em 'cu Offi 'io de data de vinte de
Junho elo mesmo anno para IIJeu conhecimento, e execução,
pertence a e te Termo' do que tanlo mui me persuado por
se achar o referido Pilll'!l la contem piado no numero do~

senta e eis cazaIs, ou fogo, que, segundo o re ultado ela re
ferida aviventação dos antigos limite' (['e ta com a Provincia de
J\1ina Gerae, e achou ficarem p rtencenelo a este Termo. lie
certo e ainda exi tem caractere di tincto da antiga linha Di
visaria entre e tas duas Provin 'ias prill ipalm nte entre este
Termo tJ aquel1e, feita desde anticro tempo quando ainda e tas
Provincia erão Oapitania , a qual depois nunca foi alterada, e
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nem mudada; ma por não ser esta diviza feita por algum
limite natural, o fnnccionurios publicas da Villa de Jacuhy
farão lentamente invadindo-a até se considerarem senhores
d'uma grande parte deste Termo, e Provincia, o que deu então
lugar a haver a providencia, de que acima faço menção, para
se cortarem as multiplicadas} e quotidiana duvidas que e
suscitavão. Entretanto ellas continuão, como acabo de fazer vêr
a V. S.os, sem que haja probabilidade de se t rminarem sem
intervenção dos dois Governo das Provincias limitrophe , e do
Corpo Legislativo Geral} o que muito cumpre resolver dum
modo· definitivo, que não deixe brexa a haver mai .. questões,
que se podem tornar mui perniciosa eutre estes dois Termos,
e maxime aos moradores do loeal controvertido por terem de
vêr empre vacillantes a decizões de seus direito pela com
petencia do Fôro. 'umpre-me significar-lhes que nenhuma res
posta dei, nem estou resolvido a dar ao sllpradicto Officio d
referido primeiro Substituto do Juiz Municipal, e Orphãos da.
Villa de Jacuby, por incivil, e lUenos digno de con 'ideração por
sua linguagem desabrida, e prnvocadora, e porque e tau con
vencido de que em bum Governo civilisarlo questões de simi
lhante ordem devem ser decididas pela Irud ncia, justiça, e
direito, e nUlJca pelos recurso de athleta, e gladiadore ; e
por isso retirei-me aguardando as providencias nece sarjas
emanadas elos Po leres comI etentes. E como a e a Illu tre
Corporaç.ão incu 111 be tomar parte e interes e em negocio imi
lbante, por isso levo todo o occorrido ao eu conhecimento
para que dê aquel1as que julgar caber em suas attribuiçõe',
repre entanelo, e a sim o julgar conveniente, com mai couhe
cimento de cauza, ao Governo Provincial, a fim de que medi
das adeq uadas, e terminan tes sejão por este tomadas.

Doas guarde a V. .'as por mais annos. Villa Franca do
Imperador 15 de Janeiro de 1851.-Illmos. Surti. Prezidente,
e mais Veriadores da Gamara Municipal desta Villa.-Joaqnim
da Rocha Nei'/'a, Juiz Municipal, e ele Orfãos Supplente.

lilllStris, imo Sn1'.-Tendo certesa ele que V. S. tran 
pon lo os limit(' do Municipio ela Villa Franca do Imperador,
onde dignamente exerce as funcçõe;; de Juiz Municipal e de
Orphãos, e que e apre entara no Destricto de São Beba tião
ela Serra deste Municipio em cazas elo viuvo Liandro Pimenta
Neves coagindo-o a fazer inventaTio a pezar da Justa reluctan
cia do mesmo, tenho a ponderar-lhe} que tãQ violento e arbi
trario procedimento provoca um conflicto l que eu guiado pela
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razão e justiça ainda procuro arreda-lo, exigindo apena que
V. S. e retire logo e logo; mas quando o não faça, então eu
lançarei mám do que di põem as Lei. em caso tae para sus
tentar minha jurisdição e defender os meus Municipes de
qualquer ,iolencia praticada em capa de Lei: por quanto a
arbitraria clivisão feita pela mustre Camara da dieta Franca
que e queria apoclerar de se territorio não vigora egundo as
Ordens ela Exma. Prezidencia desta Provincia. Deo Guarde
a V. . por muitos annos. VilIa de Jacnhy .LO de Janeiro de
1 51.-IIlu tri simo UI'. Juiz Municipal e de Orphãos da Villa
Franca do Imperador.- Vicente Ferreira Can:athaes 1. 0 Subs
tituto do Juiz Municipal e de Orphãos.

12-Do JUIZ MUNICIPAL DA FRANCA, 1851.

E ·I1W. Sem·.-Tenclo a Camanl. Municipal de ta villa me
officiaelo em data de 20 d Junho do anno proximo passado,
fazendo-me vêr que tendo-se corri lo, on aviventado a linha
divizoria, que por parte ele te Termo extrema e ta Provincia
ela de Minas Gerae , em conseqnencia ela medida a tal respeito
tomada pelo Exmo. Governo Prezidencial, em Portaria ele 1.0
de Fevereiro elo pr dieto anno, que a mesma Camara me trans
luittio e que fi arão por e a aYirentação, ou verificação dos
antigos, e proprios limites I ertencendo á jmi dicção de te Termo
essenta e seis cazai, ou forros, cujo nome me mandou em

li ta para meu conhecimellto entre o quaes se contemplavão
Leandro Pimenta Neve, sna mulher Maria Barboza ViJlar,
por morte el ta dirigi-me ao sitio du dicto .iTeve a fazer in
ventario elos ben , com quanto já o te tameuto, com que havia
fallescido, tive e ido regi trado no Juizo ela "'\ illa de , am
Cal'lo de Jacuhy, Provincia de Mina Gerae: ahi cherrando
deI ais ele já ter dado andam uto ao proce eI'inventario
e tando a conclui-lo recebi o officio, que por copia incluso
tenho a honra de levar ao couhe imeuto de . Exa., do Juiz
Municipal, e de Orfãos primeiro ub tituto da "'\ illa de Jacnhy,
exigindo imperiozamente a minha retirada, e ce' ação do pro
cedimellto, em qlie ef-itava, por consielerar, e pertender que a
inventariada I ertencesse ao Districto ele sua jurisdicão, e não
ao desta ViIla, como aliáz pertence, e deve pertencer} atento
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b limite, que distiuguia e ta Provincia da de Minas Geraes
entre este e aquelle Termo em tempos antigo, quando ainla.
ambas erão Capitanias, do que existem vestigios distinctos, e
huma tradicção mui authoriza la' mas que os povos, ou ante
a A.uthoridade admini trativas e judiciarias da dicta Villa de
Jacuhy controvertem com o só fundamento de, em decurso de
alguns anuo a e ta parte, terem a pouco, e ponco se intro
mettido, e u urpado a parte deste Termo. que confina e está
proxima a Jacuby, chamando ]Jara lá o seus habitante, ali 
tanelo-os para diverso onU' publico. Tal pro ecli)ll nto do
Mineiros Jacuhynos parece ser facilitado 1)01' nã er a diviza
natural; ma sim por hUllla linha divisoria traçada em direcçào
a s!3rra denominada dos Caríalha . E porque Jlão pode, nem
deve continuar este estado de coizas pelos conflictos, que delle
se podem frequentemeute originar entre as autoridade d'um e
d'outro Termo, e prejuízo aos povos, cujos elil'l'ito' podem
soffrer pela vascillação da competencia de Foro, por i o levo
todo o occorrido á con ic1eração de V. Exa., a fim de qu se
digne tomar providencia ad quadas a pôr termo a tai du
vida, que mais nJo re n çitem. Deos CTuarde felizmente a
V. Exa. pOI' mais annos. Villa Franca do Imperador 15 ele
Janeiro de 1851.

TIlmo. e Exmo. Senl'. Doutor Vicente Pire da n10ttêL

Prezidente desta Provincia de S. Paulo.-Joaq'uim ela Rocha
Neiva, 1.0 Substituto do Juiz Municipal e de Orfãos.

13-DA CAMARA DA FRANCA,' 1 51.

JllntO. e E1:mo. S1t1·.--A. Camara Muni 'ipal ela Villa Fran
ca, communica a V. Exa. que a<; auctoridades da Villa de S. Carlo
de Jacohy, la Provincia de Mina Geraes, continuão em eos d \ 
regrados procedimentos, chegando ao ponto de reunirem-se,
por ordem das arma, no dja, 21 do corrente, duzentos e tan
tos homen., em armas, arrancarão os marcos, que esta 'ama
ra mandou affincaT, nas divizas desta com aquella Provincia,
em cuja reunião veio o J lriZ Mllnicipal de J acohy, e fês o in
ventario, que se achava principiado pelo Juiz Municipal desta
Villa, como tudo já e ta Camara fê ver a V. Exa.; I 01'6111,
Exmo. Snr., i to nada M, em proporção do que stão prati
cando as ditas auctoridade, pois protestão per eguir quanto
couber em suas forças, aos habitantes do logar em qu stão)
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que em virtude d'aviventação das divizas farão chamado pal'á
e te Termo; e nào annuem a pre'tar para ali, serviços, Exmo.
Snr. porque além de serem chamados pelas legitimas aucto
ridade , tem a "íantagem de morarem distante desta Vílla,
apena:;, eis, a oito legoas, e caminho' muito bon', por cam
po , e da Villa de Jacohy, dez a doze legoa', por matta, e
caminhos, quaze, intrauzitaveis; e já forà prezas algun guar
da , por não com parecerem na reunião do dia 21' o cidadão
Antonio Alvares de Figueiredo, e João Pedro de Figueiredo,
moradores no dito lug'tr, forào multados, em Jacohy, em cen
to e vinte mil réi cada bum aquelle como eleitor, e este
como eleitor, e este como npplente, por não comparecerem,
em occazião de crear-se a junta de qualificação do votante
r outra eleição que, ali. fizerão, e endo e tes ayizados, que
erão prezo por de 'obediente. e penhorados bens para paga
mento ua multa, retirarào-se de uas c~~zas. E ta Gamara
faz vêr a V. Exa., que os habitantes do lagar' controvertido,
sempre, e até o presen te. prestão obediencia a Parochia da
Franca (quanto ao eclezia tico) de modos que algun (poucos)
cazam ntos, que farão feitos pelo Vigurio de Jacohy farão to
dos, reyalidados pelo da Franca' u sento de baptizados, e
tudo quanto bê pertencente a Igreja, exi tem no livro desta
Parochia. Esta Gamara julga cumprir hum dever eu, fazendo
hegar, o exp ndido ao alto conhecimento de V. Exa. a fim

ele serem tomadas, medidas mais urgentes, em desafronta ao
art. 90 da onstitnição Politica do Imperio, que só permitte
ao cidadão votar, e ser votado na Parochia, onle rezide, e li·
vrar d'oppre âo em que jaz os mizero habitantes daquelle
lugar.

Outro sim, e ta Gamara communica a V. Exa., que dan
do provid ncias, afim de . erem chamado, para este Termo,
os habitantes do Atenac\o, pelos limites c\o-Quarttll-as
auctol'idatle' da Vjlla de Pa so , estando iá de po e tio dito
Atterrado, tão bem se oppozerão e nada se tem podido con
seguir a tal respeito. Dros rruard a V. Exa. por muito anno.
orno hé mister. Paço da 'amara Iunicipal ua Villa Franca,

em sessão ol'llillaria de 23 de Janeiro de 1 -l.-Illmo. e
Exmo. SUl'. Doutor Vicente Pire da Motta, Dirrni imo Prezi
dente de ta Prorjncia.-Jo é Eduardo de F(q1leiredo.-Fmn
cisto Anto'/t'io da Cosla.-José Bel'1lal'c/es da CO. ta Junquei
ra.-JJlanoel Custodio Tieim.-Jo·é Feneim Mende .-Jo e
Joaquim de Oli:veim.
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14-A' CAMARA DE FRANCA, 1851.

o Presidente da Pronncia, tendo recebido o oflicio que
em data de 23 de Janeiro proximo passado lhe dirigia a 'a
mara Municipal da Villa Franca, dando parte do procedimento
das Autboridades da Villa ele. ão Carlos de Ja uhy, de
conhecendo as diviza antigas entre um e outro Municipi in
vadindo o territorio pertencente a mesma Villa Franca, e at0
permittintlo que hOlllens armados fo sem arrancar os marco
demonstrativos das mesmas divjza, r:ommunica-lhe que pas a
a levar todo o occorirlo ao conhecimento elo Governo de S, M.
Imperial que dará a e e re peito a convenientes provielen
cia . Palacio do Governo ele Sã\) Paulo 21 ele Fcvereiro ele
1851.- Vit;ente Pi1'es ela Motta.

15-AVISO DO MINISTRO DO IMPERIO, 1851.

4.3 Secção. Ministerio elo
ele Fevereiro de 1 51.

Iltnw. e Exmo. Sn1'.-Sua Mage. tade o Imperador Ha
por bem que V. Exa, informe com o que se lhe ofl'erecer á
cerca do inclu o officio do Presidrllte da Provincia ele Mina.
Gemes ele 14 do corrente: e mai' papeis que o acompanhão
relativo ao conflicto que teve lugar entre o 1.0 Sub tituto do
Juiz Municipal e el'Orfãos da Villa de Jacuhy, na dita Pro
vincia, e o da Villa Franca na de " Paulo, a que V, Exa,
preside, por occa ião de um inventario, a que este ultimo pcr
tendeo proceder dentro elo territorio do tcrmo elo J acuhy. Deo
Guarde a V. Exa.- Visconde ele Mont'Alegre.-Sr. Presielentp.
da Pronncia ele •. Paulo,

16-Ao ]\'[INISTRO DO IMPERIOJ 1851.

lllmo. e EX1l7o. Sn1'.-Devolvendo a V. Exa. o incluso
officio do Prezidente ela Provincia ele Mina Geraes e mai
papeis que acompallbão o Aviso de 24 de Fevereiro proximo pas"
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ado e relativo ao contlicto que teve lugar entre o 1.0 Subs
tituto do J u.i7. Municipal de Orphãos da Villa de São Oar
los de J acuby naquella Proviucia e o da Villa Franca ne ta,
passo a dar a V. Exa. a informações que exige no citado
Aviso.

Exi tindo frequentes duvida entre as auctoril1;1de' da
quelle' Iunicipios obre as uas legitimas divi a, aCamara
Municipal da Villa Franca, segundo participou-me em oflicio
de 12 de Janeiro de 1 '50 (Copia n. 1.0) (p. . )
jLUgOU a ertado ent nder- e com a de Jacuhy a fim de
ver se con eguia um accordo que puzes e termo a aquellas ..
duvidas, tanto mui que tendo-se queimado o livro do tombo
da me ma Villa Franca podia o re tabelecilllento das divizas
ser feito de conformidade com um livro que temo Parocho de Ja
cuhy. E' inegavel qne o procedimento da Oamara da Villa
Franca foi não ó prudente, como ainda delicado porém a Oa
maTa de Jacuhy não o julgou a sim pois, além de não annuir
a tão justa exigencia chegou até a extl'anhar o procedimento
da amara da Franca. Nestes termo ordenei a e ta que
procura e manter e cru pulo amente as diviza conh cida de
longo tempo, e que 1'0 em chamados para o serviço pubUco
todos aquelle cidadãos, que e acha em comprehendidos na
quellas Cli\Ti as. Em con equencia de ta determinação minha a
Oamara da Franca, tendo obtido uma certidão passada pelo
vigario ·de Jacuhy, nomeou uma Oommi ão composta de tres
:M:embros para o fim de correr- e o l'LLillO de ignado na refe
rida certidão, e que 'C'gundo Í11forma a me ma m aflicio de
22 de Julho ullimo (copia n. 2») foi executado fielmente. Ten
do-se então verificado, depoi de corrido o rumo, que não
meno de 69 cazaes, compostos pela maior parte de fazendei
ros, clevião pertencer a e ta Provincia, deu a nece" aria
providencia paTa erem e tes chamados ao erviço publico na
quelle mnnicipio.

Sobre a exactidão da linha divizoria tirada ultimamente,
crei que nem uma duvida póde re tar, por quanto alem de
ter sido ella em tudo conforme ao que se achava e cripto no
livro que tem o mencionado Vigario de Jacohy, accre ce que
ainda existem vestigio mui palpavei das antiga diyi a en
tre aquelles dou Municipios pelos lugare mencionado na
copias que juntas offereyo á consideração de V. Exa.

E tavão as coisas neste termos quando recebi o offi
cios de 15 e 23 de Janeiro ultimo da Oamara· da Franca) e
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con 'tantes das copias ns.3, 4 e 5 dando parte do proceclimen
to do Juiz Municipal de Jacuhy que tendo reunido para mai
de clUí,:entos homens em arma foi proc der a um inventario
que havia começado o Juiz Municipal da Franca prati ando
al;m di so o excesso de mandar arrancar o' marcos qne havião
sido coJlocados nas respectiva uivisa '. Destas participações
mandei extrahir copia para 'ubmettel-os á con ideração de
Y. Exa., e já se achavão quasi cnncluidas, quando recebi o
Avi o de 24 de Fevereiro proximo pas ado. A gravidade uo
procedimento do Juiz Muni ipal de Jacuhy merece qu, todo

_ e te negocio seja particularmente attendido por V. Exa., que
se dignará tomai-o na devida COII icteração, e dar as nece a
ria providen ias para que ce, se um tal e tado, ql1e pode vir
a ser fatal aos habitantes de lUll e outro Municipio, e que
agora mesmo, se não fôra a pouco vulgar prudencia do Juiz
Municipal da Franca, bem poderia produzir algnma scena fu
nesta. Deus Guarde a V. Exct. Palacío do Governo de
Paulo 7 de Março de 1851.-1IImo. e EXII10. Sr. Vis onde de
Monte Alegre, Ministro e •'ecreiario cle E tado dos gocio
do Imperio.- Ticente Pi?'es dct J.1Iotta.

17-AvISO DO MiNISTRO DO hIPERIO, 1851.

4.n Secção. Rio cle Janeiro. Mini teria do Negocios do
Imperio, em 27 de Outubro de 185 t.

lUmo. e Exmo. Sn?'.-l'enc1o ne ta data ido incumbido
Autonio da Gosta Pinto e 'ilva da Commissão de colligir to
dos o r10cum nto exi tentes nas Bibliotheca, e no Archivos
dos Mo teiro , e das Repartições Publi as cle a Província e
principalmente o que tiverem relação com os iimites d'eIJa,
que tem de ser recolhido ao Arcbivo Publico do Imperio;
devendo elIe enviar a essa Pre idencia a relação dos que for
encontrado, para er ordenada a sua prompta reme a a esta
'ecretaria de E tado: Assim o comlTIunico a V. Exa., a fim

de que h,0a de dar a providencias neces arias para que sejão
franqueada ao lIlesmo cidadão as dita Bibliothecas e Archi
vos. Deus Guarde a V. Exa.- V'isconcle ele ~MontalegJ'e.

Sr. Presidente da Provincia de S. Paulo.
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IS-DA ()AMARA DE FRANCA, 1851.

l1lmo. e EX1I1o. SenT.-A Camara Municipal da Villa
Franca do Imperador vio 'om pezar, no relatorio do Exmo.
Prezidente de Mina á respectiva Assembléa Legislativa no '01'

rente anuo, que as duvida, e occulTencia. havida obre limi
te , entre este Municipio, e o de J acuhy, forão relatada de
um modo que não parece exprimir toda a verdaele, d'e sa du
vidas, e occurrellcia prejudicando- e assim os direito de ta
Provilleia, e IJartículannente deste Municipio sobre seu ter
ritorio pelo que ta 'amara no intuito de defender e es di
Teito , e ~ua propTia dignidade, julgou de ~eu dever vir perante
V. Exa. restabelecer o fa tos tae qnaes se passarão.

Exmo. enhor! E ta Camara não mandou correr uma
linha arbih'aria para diviza dos dois Municipios como e diz no
relatorio. Mandou correr im, e correo- e a liuha divizoria
pelos pontos reconhecidos, e assignalados da duvida que são
-O morro Ao'udo tambem chamado dos- arvalhae -no ponto
em que se acha em uma rocha a antiga in cripçã0-Diviza das
Provincia -: O morro Redondo :-0 morro Sellado pa ando
no mesmo rumo p lo lugar denominado-Guardinha-onde an
tigamente exi tirão gum:das desta Provincia e de que ainda se
achão vestigios) etc.

Estes me mo pontos divizorios, con ta do Livro do Tombo
da Matriz de Jacuhy, serem os da díviza d'e sa Parochia como
e vê da certidão que, a pedid0 d e ta Camara, o Revmo. Ca

pituhtr em Portaria de 16 de Mar o de 1850 mandou extrahir
pelo re pectivo Parocho. Docum. n. 1 e 2.-0ra ha tmdíção, e
é certo que á Freguezia de Jacuhy, quando foi criada não se
leu uma liviza que fo e alem do marco da Provincia então
Ca,pitania; poi que as im se praticava com a povoações da
extrema, e se vê do Ah,. de 25 de Fevereiro de 1 15 que
mandou erigir a Freguezia de Batatae e diz-e dividindo com
a Fregllezia le Jacuhy pelos marco da Capitania.-Pelo que,
pre cilldinr\o de antiga u urpaçôe do territorio da Capitania
de am Paulo a actual diviza 1e ta Provincia neste Muni
cipio, e n'es e lugar não é outra senào es a ela Parochia de
Jacuhy que esta Camara mandou a ignalar d'um modo que
não deixa se logar a duvidas respeitando- e o pontos geraes
morro agudo do Carvalhae -alto do morro Redondo-ao meio



748 -

do morro Sellado-e ponta da Serra da Palmeiras-que são
exactamente os mesmo mellcioni:Ldos na predita certidão xtra-'
hicla do Livro do Tombo de Jacllhy como tudo se vê elos do .
no . 2 e 3 (*).

Portanto e ta Camara não mandou correr uma linha
arbitraria como e diz e im a legitima a verdadeira linha di
vizoria e i acazo não é a legitima não é a verdadeira pelo
meno no relatorio não se diz qnal seja, ou qual a Lei ou
ordem competente que outra e tabeleces e.

Para assim proceder esta Cam ara não foi movida por sua
mera vontade, e arbitrio, porem sim pelos seguintes motivos
que lhe parecerão attendivei e justos. Algun cidadãos rezi
dentes n'e sas imediações representarão-lhe exigindo aber de
uma maneira indubitavel á qual dos Termos verdadeiramen e
pertencião pai que sendo chamados para ambos querião pres
tar- e ao serviço publi o que lhe coube ce n'aquelle a que
ligitimamente pertencessem livremente de desgosto e conilictos
que já se havião elado. Outros e excuzavão ao serviço I ublico
d'e te Municipio pretextando pertencerem ao de Jacuhy, e vice
ver a, como tudo consta dos officios que e ta amara ende
reçou ao Exmo. Antecessor de V. Exa. e da Portaria que em re 
posta recebeo. Accrescia que as Authoridaeles, mesmo de Ja ulty,
já havião uzurpado d'esta Provincia todo o territorio quo, m
continua::io do rumo que vem elo morro dos Carvalhae ) Gnar
dinha, Morro Redondo, e Morro SeIlado, se estende deste morro
ao antigo-Quartel-e de te pelo espigão do me mo nome ao
Rio Granele, mudando esta verdadeira diviza para muita leIToa
aquem pelo ribeirão das Canôas até a serra das PalnJeiras e
desta ao morro -Sellaáo-abrangendo a sim um grande simi
circulo do territorio d'esta Provincia e isto sem O1.'dem alguma
ligiti..ma, e somente porque aos interesses do Vigario de JaGuhy
-José de Freitas Silva, aprouve comprehellcler, sob sua juri 
dicção, a fazenda que possuia junto a serra ela Palmeira e
pelo que no livro do Tombo da sua Matriz de creveo tais di
vizas. Outro tanto pretenelião fazer actualmente as mesmas
Authoridades a respeito do' outro pontos que ainela se (~on

servão-verdadeiros-e ligitimo , como já o manifestavão, e bom
se deprehende do pretexto de l)osse a que recorre1D. COIl e-

(*) E' extracto do documento de pago 729 (N da R.)
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guintemcnte esta Camara re olveo evitar ao menos essa nova
uzurpação pTocnrando assignalar a linha divizoria de um
modo que não deixasse duvidas, e pretextos para a uzurpação.

este intuito e ta Camara offieiou á de Jacuhy a ] 3 de
Outubro de 1849 expondo aquelles motivos, e a conviniencia
ele se aviventarem o limites para bem do serviço publico e
de se evitarem conflictos' e concluia convidando-a para que
por si, ou por uma commi são ua ouvesse por bem comparecer
no lugar, em dia que a, signasse, a fim de se correr o rumo
clivizorio pelo pontos reconhecido, das diviza con tantes do
LiVl'O do Tombo da respectiva Matriz.

A nove de Novembro seguinte a Camara _de Jacuhy re 
lloncleo a este Officio dizendo-que não devia anuir á pretenção
desta Camara já porque não era de ua competencia ingerir-se
na feitura de divisão civil judiciaria ou Ecclesia tica porem
im da As embléa Provincial, e já porque, de outra sorte pro

cedendo, firiria gravemente as di posições da uprema Lei de
doze de Ago to de 1 '34; chamaria obre si pesada responsa
bilidacle, e não escaparia a pexa ele ignorar e sas di puzições
d'uma Lei tão comizillha; e já finalmente porque arregaria
com as tri tes con equeneia de tão pes imo exemplo, etc.
Doe. n.O 4.° [p. 724].

E ta Camara deo parte di to ao Exmo. Governo da Pro
vincia; em Portaria do 1.° de Fevereiro de 1850 recebeo
ord m ele manter escrupolo amente as divizas conhecidas de
longo telllllo, e que o uzo ob ervado on tantemente tem empre
re peita lo; e que os cidadão que se acharão dentro della
fos em hamado para o ervisso publico desta Provicia não
podendo aproveitar-}hes a escuza que allegavào de pertencerem
a de Minas por ser um pretexto de que lançavão mão para se
eximirem ao encargos a que todo cieladã.o está obrigado por
Lei, etc.

Conseguintemente esta Camara resolveo assiO'nalar a linha
divi7.0ria, e não obstante a repulsa da Camara de Jaeuby de
novo lhe officiou a inco ele Abril inteirando-a di so mesmo e
fazendo-a sciente de e tal' nomeada uma commi ão compo, ta
dos piritos Heitor de Paula Siheira e Jo é Alves FerreÍTa
cidacliíos r conhecido ele inteira probidade e inteireza para
aviventar a linha divizoria pelo ponto reconhecido da Diviza
constantes do Livro do Tombo da respecti,a Matriz; e que o
trabalho começaria no dia 27 de Maio eguinte. 'om effeito
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no dia as igJ~ado come sou-se o h'abalhoH: correo-se o rumo j

as ignou-se o marcos nece::; aTias a evitarem qualquer duvida
() tudo se findou no dia 5 de J unho seguinte.

Que neste trabalho farão escrupulozamente respeitados os
pontos geraes dos limites constantes da certidão do Livro elo
Tombo da Matriz de Jacuhy vê-se da exposição dos Piritos
doc. n.O 3.° [p. 733] (que e ta Camara já levou ao conheci
mento) onde se de, creve a linha livizoria, passando p lo mOITa
Agudo chamado do' Garvalhaes, pelo morro redondo; morro
Sellado, á ponta ela 'ena das Palmeiras, etc.

Do morro Sellado o rumo seguia certo ao antigo-Quar
tel-, etc. mas como n'e e territurio se acha a povoação do
Atterado de que a Provincia de 'lInas está d pos e fez-se
um angulo para procurar- () a ponta da serra das Palmeiras
de conformidade com a dita certidão, até que haja uma dissi
zão do Poder competente sobre es a parte do tel'ritorio de ta
Provincia. Depois di to esta Gamara recebeo o Officio de 10
de Junho que a Gamara de Jacuhy lhe dirigia m resposta ao
de 5 de Abril dizendo-que apreciando devidamente a ortezia.
e consideração, com que esta lhe dirigia o dito officio de 5 de
Abril, e não menos o objecto de que se tractavi:1. de tudo fi
cava seiente-Doc. n.O 5 [p. 726].

Estavão assim as r.oizas quando passados 7 para 8 m zes,
tendo esta Gamara lado parte ele tudo ao Exmo, Govel'l1o da
Provincia, o 1.0 Substituto do Juiz ilIunicipal d sta Villa fui
fazer o Inventario da finada Maria Barboza \ ellal' j uomiciliacla
para demais de uma leO'oa aquem do morro Redondo, e sendo
ahi recebeo do 1.0 ,ubstituto do Juiz Municipal de JaeuJ1Y a
lO de Janeiro de 1851 o offieio copian.o 6 [p. 740] intimando-o
que se aritirasse logo, e logo e quando não o fize ce que então
elle Juiz Municipal de Jacuhy lançaria mão do que dispõem as
Leis em cazos taes para so tentar sua jurisdicção, e defend r
seos [ unicipes de qualquer violencia praticada com capa da
Lei por quanto a arbitraria divi ão feita por esta Camara, que
queria apoderar-se c1'esse tenitorio não vigorava egulldo a
ordem do Exmo. Prezic!ente de ua Provincia.

Este officio foi recebido ás 10 hOTa da noite. e ahinda
antes de ser re pondido, já ao amanhecer, o Juiz Municipal
d'e ta Villa foi avizaclo que homens armados rn O'rande nu
mero para am marchavão dispo tos a praticarem violencias.
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Prudente como é o Juiz Municipal a sentou de retirar-se,
e retirou-se, não porc] ue reconhecesse a injustissa do seo pro
cedeI' como no relatorio se conjectura, mas porque enteneleo,
e com razão que em um I aiz regulnrmentc organizado; como
o nosso taes contendas não se devem submetter ao juizo dos
bacamartes. .

Veio então o Juiz Municipal de Jacuhy fez o dito Inven
tario, e dias depois um grupo ele homens foi mandado arran
car e arrancou o marco todos que alias avião afincados em
seos devidos lugares como assima fica l1ito.

No relatorio paresse ligitimar- o proceclimento da Au-
thoridade ele J acuhy dizendo-se que com a linha uivizoria avi
vent,tela ficou con ieleravelmente desfalcado o re pectivo terri
torio pelo que es~a Authoridade não quiz re peital-a, e fun
da la na posse que tinha ua juri dicção sobre o terreno
di falcado mostrou-se di po ta a mantel-a.

Mas alem de que iguae razõe erião proceuente tão
bem a respeito da Authoridades de ta Villa, nem uma razão
se dá que fundamente o supposto di falque de territorio a não
ser o erro de dizer- e que a linha divizoria foi arbitraria.
Quanto a allegada po e se por ventura a Autp.oridade
de J acuhy exerceo j nri clicção aCiuem (la verdadeira liuha divi
zoria não foi is o deVIdo a direito que tive' e, ma im ao
facto de não estarem a\'i\'entados o~ limite, e a linha divizoria
d tal sOI-te assigl1ulada om todos o seo pontos, que excluisse
qualquer duvida e incerteza.

Ora este facto já mais pode con tituir uma Ias e ligitima
tanto mais qnando nos livro' publicos de Ja uhy exi te o do
nmento repugnante d'es a allegada posse.

Demais a Authoridade de Jacuh)' não aprezenta Lei. ou
Odem ligitima qualquer que eja que estabeleça ne_ a parte
outras que não es as diviza con tantes do Livro do Tombo
pelas qnaes e fez a demarcaç'ão.

Conseguintemente toda a c]uestão reduzia-se a aber-se
a demarcação maudacla fazer por e ta Camara era exa ta, e
yerdad ira e estava fielmente feita· e ne te cazo não devia
ser a simples sUPPoslção-ou-pensar-da Authoridacle ele
Jacuhy qnem clis.:idisse cle~sa exactidão e fidelidade tanto mais
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quando esta Gamara não procedeo clandestinamente e sim com.
prévio convite e avizo a Gamara de Jacuby para intervir na
demarcação.

Portanto o que paresse que ,eria conforme a boa razão
era que a Anthorielade de Jacuhy, com o pretexto ele manter
clireitos que não tinha, não appellas e para a força, como
appellou, e sem qUE' respeitasse ao menos apre umpção de
exactidão resultante do acto desta Gamara por ordem do Exmo.
Governo ela Provincia pois que, como já se ponderou nem
uma Lei ou ordem leg'itima e sa Authorirlarle aprezenta que
descreva outras divi as que não as demarcadas entre os dois
Municipios e a tal posse que allega, si ha não é um direito,
é um esbulbo. Deo Guarde a Vo sa Excellencia por muitos
anil os. Paço da Camara Municipal da Villa Franca em ses ão
extraordinaria de d ne ele Dezembro de mil oitocentos e cincoenta
e hum.-Illmo. e EXlllo. Snl'. Presidente desta Província de Sam
Paulo.-José Eduardo de Figuei?·edo.-Jo'Xé Joaquim de Oli
veim.-Joxé Bm'nanles da Costa Jmu]neim.-JJ1ranci 'co Anto
nio da Costa.-1J1anoel 6~{,8todio Vieim.

'19--AvISO DO MINISTRO DO IMPERIO, 1852.

4.a Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios do
Illlperio em 14 de Fevereiro de 18f>2.

lllmo. e Exmo Sn?".--Sendo presentes a S. M. o Impe
rador as informações ministradas por essa Presidencia em of1ieio
de 7 ele Março do anno passado obre o conf1icto, que teve lugar
entre o Supplente cio Juiz Municipal ela Villa de Jacnhy,
na provincia le Minas Geraes, e o do J1Liz Municipal da Villa
Franca, nessa Provincia, por occasiã.o de Ir este ultimo proce
der ao inventario do viuvo Leandro Pimenta Neves} em terri
torio} que cada um do mllllicipios entende perten er-lbe:
Manda 'o Mesmo Augusto Senhor de,~larar a V. Exa. que con
vindo para pôr termo ás controver ias, (lue sem cessar se
repetem por call. a da incE'l'leziL dos verdadeiros limites dos
mencionados Municipio', designal-os COIl1 precisão c clareza;
e depenrlendo isto de dados positivos e conducentes, que por
ora faltão, eumpre que V. Exa. transmitta a esta Secretaria
d'Estado caIU a passivei brevidade todos os esclarecimentos e
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informaçõe I que puder obter ácerca dos verdadeiro limites
dos loi Municipios; recorrendo para esse fim não só aos
documento. qu por ventura existão no Archivos de sa Pre
sidencia, e no da Gamara .lluliici]Ja·; ma tambem aos
assento' e livro' Pal'ochiae' 'e o' houver authentico , e me'mo
ao depoimento c dechll'açãe de antigo conhecedore praticas
do lugares, cumprindo outro sim que emquanto 'e não obtem
ta esclarecimento:-, para que em vista d'elle pos'a rle:fi.niti
vamente resolver- 'e, expeça V. Ex.a. amai po itiva' e ter
minantes ordens, para que ejão e'cru[.Jl1losamente mantido
os limite reconhecidos ante' da demarcação novi- ill1a, a que
pro 'ederam a Gamara Municipal da Villa Franca por sereni
e "ps os da antiaã pos e das Auctoridade Minei ra como e
deprehen le da deciaração la me ma Gamara, e do que a ta
respeito informára es aPre idencia no já citado Offi.cio, quandol
disse qne aquella cleman:ação comprendeu cineoenta e nove
ca aes, que aute não pertencião i1 Pro"incia de . Panlo. O
que tudo comillunico a V. Exa para eu conhecimento e ex
cnção. Deu GUe rde a "\. Exa.- Visconde de Jfont .Alegre.
Sr. Pre idente da Província de . Paulo.

20-A' CAlIIARA. DE ÃO PAULO 1 52.

A fun de dar comjlrim 'nto au Aviso da ecrctana d'E'
taelo d.o' egocío' do Imperio <1e 1± do corrente. remettão
"\ m.CO quae quer documento I qno por ventura exi tão no
Archivo de' a amara relati"o au' limite.. entre e ta ProvJncia
o a de :Mina G 'ra s, pelo lado da ,dia Franca com Jacnh,y.

Doo' Guarde a Vm.cos Paladu do OVOI'110 ti S. Paulo. '2.7
de Fev reiro do 17-2.-Jo·é 'P/100W: ~'(fbllCO de Ara/ljo.

21-A' GAMARA DE illOGY-MIRHlf. 1 52.

Romettão Vrn.cos o dOClllnento exi tent no Ar 'hivo
d' 'a Gamam, relativo ao' limite da Villa Franca du Impe
rador com a \ illa de· Jacuhy ela Província de Mina Geraes.
a fim cie dar comprimento ao Avi o da eCJ:etaria de E tado
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rio. Negocio. do Imperio rle 14 do corrente. Deu Guarde a
Vm ces. Palacio do Toverno de S. Paulo 27 de Fevereiro de
1 '52.-José '17wmas Nab1lco ele Araujo.

22-A CAMARA DE FRANCA. ] 52.

Remettão Vm.ces os documento exi tente. no AI' hivo
d'e a Camara relativos ao lil11lte d' se Tl'Iunieipio com a

. Vi lia de Jacllhy da Provincia de Mina' Gen1,C, determinando
outro sim a 'm.ces Que fação mant 1', em quanto o negocio
não for cleiinitivamente decidido as posse reconhecida e antt'
riQl'es á nova dem:crcação, a que pror.edera, e da qual resultou
que 59 'a ae ficas em perteneendo a c. a Villa, tudo III ob er
vancia do Avi o la Secretaria dos Nego ias do 1mlorio de l-h
do correate. D u Guarde a Vm. ce Pala io do Governo lle
S. Paulo 2 cle Fevereiro de I. "62.-José TIIOI1Irt'X Nabllco de
A1·aU(jo.

23.-Ao YIGARIO EA FRANCA, 1 "62.

Rvmo. Snr.-Remctta V. R"ma. uma certidão de quanto
constar do a sentos e livros de a Freguezia relati\'alllente au.
limites lo municipio.' da Franca, clp Jacu1ly da Pro\lincia de
Minas Geraes. Deos Guarde a V. RVl1liL. Pn,lacio do Governo
cle S. Paulo 27 ele Fevereiro ele 1 )-2 -José 'll/iOIJ/GS .L\abuco
de ilm1(jo.

24-Ao "MINISTRO DO Ii\IPERIO, 1 52.

JUllto. e E.'l;IIW. Snl'.-T n1l0 a honra da pnrticipar a V.
Exa. lue, para dar 'umprilllento au Avi~o ti \-1 do corrente,
expedi as eOllvenionte onlen.' a fim dt' . 'rem-mo r m tLido
o c10cuJn ntos qu pOl'\TentUnt oxiSlão, rclativ .' ao' limite en
tr~ a \Tilla Fran a elo Imperador, desta Pro\'incia, o a de J(I-
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cuhy, ela ProlTincia le Mina Geme, determinando ao Juiz
Municipal daquella Villa que pro 'eda a inquirição de pe oa
antio'a e pratica, elo logares, fazendo ello, e bem assim a
'llllJara l\lunieipal mandar. emquaoto o negocio não for deci

dido definitivamente, as pos, c reconhet:.icla e anteriores á no
va demarcação, a que pro edeo a Camara MunicipaL e do
qual re lLlt u que 59 cazacs fica em pertencendo á Franca.
Propunha por e ta occ'lsião a V. Exa. a medida de ir o l\la
jor d'Engenheiro Luiz Jo é Monteiro ao logar reconhecer, e
tirar uma planta do ponto conte taelo para ficar assim o
Poder competente habilitado não só para determinar os limi
tes conformo as po, e actuae:'. como para designar novos 'o
a im convier; endo certo que eu tomaria e-: a medida. e
não importa e despoza de camarada, e !:Tan porte. para a
quae não e tau au torhtdo.

Deus Guarde a V, Exa. Palacio do Governo de ão Paulo
_7 de Fevereiro de 1852.-I1lmo. e Exmo, r.' iiOconde de Mont'
Ale erre, ilIini. tro e ecretario d'E.'taelo elos Xeo'ocio' do Im
perio.-Jo·é 'l'homax .J..\a/JUto de Araujo.

~5-..iVISO DO lIINI TRO DO IillPERIO, 1 '52.

-±.n Secção.
Imperio em 22 d

Rio ele Janeiro. Mini. teria tio
~1arç de 1 -2.

Negocios do

lllmo. r E.rmo. nr.-Le"ei á Pre ença tle . i\I. O Im
perador o oflicio ne 27 do n]('z pa'~ado. em que . Exa., dan
do conta das providencias, flue xpedira. em cumprimento do
Aviso de U do d:i1o mez, afim de s obterem o pre iso e
dal'ccÍlnento ac 'rca lo. limites l'lltre a Villa Franca. ne a
Pr ITincia, e a de Jaeuhy na (le Mina' t.erues. propõe que e
nomeie o Maj r d'Eno'enheiro Luiz ,To é }lameira para ir re
conhecer a' localidade, c tirar uma plan ta do ponto con
te tado : E o me mo Auo'u to enhor l\Irwda l'c~ponder a V.
En. C]ue por ora não pode ter lu ar a ida l'aquelle Enge
gcn hei 1'0) porq ue nâo "e trata agnra dr de. ignar novos lil1li
te'. mas 'im ómcnte de obter as informaçãe' exierida no
referido Avi '0, c pelo meio' nellc inclicnrlu : a fim de que,
conseguida ella', po ãontão mandar- e Engenheiro' nomea-
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dos pelo Governo, e as. istidos pela Auctoridude., que em
ambas as Províncias forem designada pam pr ceder á d mar
cação definitiva. Deu Gllarde a V. Exa.- Vi. conde de Mon
t'Ale,rj7'e. -Sr. Pre idente da Provin 'ia de S. Paulo.

26-Ao MINISTRO DO IMPERIO, L 52.

lllma. e Exnto. Snr.- 'om o documento, que tenho
a honra d r metter inclusos a Y. Exa. tenho por cumprido
e ati feito o Imperial Aviso de 1-4: le l3'evereiro prcterito. r 
lativo aos limite dos Municipios da Franca desta Provincia, e
Jacuhy de Minas Geraes.

O DocumentQ n. 1 [p. 758] extrahido elo ~rchiyo elfL Ca mara
Municipal de }\/Iogy-miril1l, contem urna ordem do Governador
e Capitão General de ·ta Proíincia Conde de Palma, a. im
como os Prote tos da referiila Camara. por haverem o 1inei
ros em 12 de Janeiro de 1 12 deitado abnixo o quartel do
Atterrado e arrancado o marco de divizão da' 'apitania, re
movendo-o para o ribeirHo da. Canoas, cinco legoa , para <1 n
tro desta Prm·incia.

oDncumeuto n. 2 Cp. 7471 he 10n ofticio da Call1ara da Franca
e1l1 que discute e ell~cida a que tão do li1IlÍte . d.' dou
Municípios, demon tranr10 1.0 que a demarcação a que ella
procedeo, não inoíou dito linlite, ma oh erVOll o que são
reconhecidos. e constão da certidão cxtrahida do proprio livro
do Tombo ela Freguezia de Jacuh,r, 2.° que os 59 casae . flu
o officio ele ta Pre..id encia de 7 de Mn,rço do anno passado. e o
referido Avi o Imperial nello fundado UppOe1l1 al:crescidos de
novo êl e ta Provincia por virtude ele dita demarcação, e tão
dentro do limites con ..ignado na referida certidão <10 Tombo
de Jacuhy, e pertencem á Franea como consta do' as 'ento de
baptismos obito, e ca~amentos de ta FI' guezia.

O Do umento n. 3 contem fi inquirição de p ssoas anti
gas elo logar, a. quaes depõem cUlllpl'idamente m confirmação
da' allegaçoens da 'amara da Franca. Es es Documentos me
parece que es '!arecem a que ·tão, e determillão a ua 1'e 0

lução definitivaem 'onfol'llJiLiad' ela dita ccrtidfio cxtrahida do
Q Tombo de Jacuh'y r solução que somente respeita as pO' es,
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]1re incl da reivintlicação a CJue e~ta Provincia tem Direito.
Quandl} não 'eja definitiva s a resolução fundada na dita cer
tidão, ao meno., para bem lo serviço publico, e para se eri
tarem os conflictos qLle todos o dias se podem suscitar, con
vem que lIa eja provizoria; porquanto,' não havcndo outros
li Il li te reconhecidos enào os que a IlIesma certidão define, a
auia providencia do Aviso Illlperial, que manda m'lnter a
antiga po:;'e, fica em r/feito, l1llgmenta as dLl\ida . e incerteza e
dá a o á nons pertenr'õens d'in vasão. Deu Guarde a í. Exa.
Palacio do Go\'e1'l1o de S. Paulo dEr l\Iaio de 1 52.-111mo.
e Exmo. 'I'. Vi conele de l\Ionte Alrl,'Te Mini tI'O e Secretiuio
d'E tado do Kegocio do Imverio.-José 'J'lwlJla,~ 7\almco de
Araujo.

27- \" ASSEMBLÉA PROVINCIAL 1862.

Limiles de S. PaI/lo c J1Jina Gemes.

Não \'0' h ele.' onhecida a pelldencia entre '. Paulo e
Minas Ueraes. relativa ao limite' do . dou IllUnicipios de
Franca e Ja uhy. u 1.0 pertencente á e ta e o 2.° aquella
Provincia: e-sa pendencict ainda nào e~tá re ohitla, e o Go
yerno Imperial, para resolvel-a com a prnLleucia que a graíi
dade do negocio exige l1l11udou. por avi o de 14 de Feyereiro
ele-te anno não ' colligir todo os docullJento exi tente
na,- ,'ecretllrias da- dua Pro\·incia. no' archiíO~ ela camara
III LLlli 'iple , e o~ que con tLr em do n livro do Parocho. co
mo tamuelll proceder á inquirição de pe 'oa antiga' e prati
cas d s logares: entretanto, o ellJqnanto a pendencia não he
re 'olvilla, determinou outro illl O Goycrno Imperial que fos
sem mantido escrupulo amente o limites reconhecido ante
da novi i1l111 demarcação, a que pro 'ecleo aCamara 1lunici
pai da Franca: ordenei toda a diJioen 'ia determinada~ pelo
Aviso, e outras que, para conhecimento da yerdade, me pare
cerão inlpol'tante .

O e pirito da in\'ll 50 no territorio de S. Paulo não he
cou a modema e res'umbra dos documentos que "O oífereço
endo entre elle uma informação do YOS o digno Patlir.1O o
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Brigadeiro José JOílquim 1Uacha(10 d'Oliveíra, cnja anctoridade
nesta materia devemo re._peitar e bem :1 im hum officio do'
Conde de Pa,lllla, quando G-overnador- Capitão General
de ttt Provincia, por occa ião de ser pelo mineiro','í 12 de
Janeiro ele 1816 de truido o Quartel elo Aterrado, e arrancado
o marco ele elivizão ela proviu ia ) que foi removido para o
ribeirão elas Canoa, 5 legoas para cientro desta província. .

Entretanto o de 'úleratul1l da auctoridacle. da Franca,
quanto á resolução de te problema, não 11e enão manter o
mesmos limites liftinid.)s na certidão allthentica extrahida do
proprio tombo da Freguezia de Jacllhy; tam bem ,o. oJi'crcço
copia dessa certidão, e da elemareaç;ão, a. 'J:-U.B a 'amara ela
Franca procedeo.

(E:x;tmhido do discurso elo Presidente DI'. José 'l'!lolllax
Nabuco d'A1'au(jo, na abertura ria Assembléa Provinciat de
São Paulo a 1 de Maio de 1852)

Acompanham os seguintes documentos;-

ltbno. e Ex Ii 10. Sr.-Em cumprimento da portaria de
V. Ex., datada de 27 do mez findo a camara municipal desta
cidade remette á V. Ex. a certidão do" unicos documentos,
que achou o secretario nos livro <lo archivo, relativo á. divi
zas entre o luunicij ia da Franca, e Jacuh.y. Deos guarde á
V. Ex. muitos annos. Sala das e õe da 'amara municipa,l de
lVIogy-mirim 12 de lV1ftrço <le 1852.-IllI1l0. e Exmo. Sr. Dr. Jo é
Thomaz J: abllco de L\xaUjO. digno Presielente ela Provincia
José Al,;es dos 8cmtos.-ll1anoel Netto de Olheira.-Francisco
José dos Santos e OlÍl:eim. -Antonio José Ribeiro.·-Fmucisco
Pinto Ado1"lw.

Segue-se (~ ce1·tidão do OffiC'io do Conde de Palma que
se acha imp1'f3SS0 na pag. 613.

Termo de Ve1'eallça.

Certifico mais, que 110 li no ele vereançfL, numero tercei
ro, á folhas desesete, consta o termo de vereança do theor
seguinte.-Aos vinte e seis de junho de mil oitocento e de
seseis anDOS 11e ta I arag 111, e Rio Pardo, onde se achava o
juis pr sielente da camara, o Capitão João Bapti, ta Ferreira,
e os vereadol'e abaL\:o assignatlos. e o procurador do conse-
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lho Antonio Gon 'alves ele Oliveira. 'eodo ahi todo junto
,utarãu du bem COIl11J1UII1 do PO\'O, e cre\'erão uma carta ue
prut ~to a call1ura da "liJla de'. Cm'lo , de J acnhi' obre mu
darem O' lI1<1rco·. e o C]uartel do Attenado. e' lllai não acha
rão em que accorelar, de que para constar fjz e. te ter III o, em
(lue assignarão. e eu '1'holl1az Carlos de -'ouza, e 'crivão da
eamara. que' o e. cri\'i.-Ferreira-Qllfiro,~-- ilm-Siqlleira
(Jlh ira.

Ter 1/1o de Tereallç·a.

Certifico mai que no llle mo lin'o á folha' de e ete
\'er . rOl1:-ta o terlllo de \'ereanç";l ~egnlllte: Ao' cin'o dia'
de jul1l'l d mil uito f'nt,) e de'e ai,' annos ne.-ta paragem
dellol1lill~1l1a u attorraJo, onde e achava o juiz pre idente da
canlara, o 'apitilo J oilu Ea pti -ta Ferreira. e O' v rea 10re
abaixo a~ 'io"n;1(loi' e o procurador do con olho Antolllo Goo
çalre. de Oli\-eim e sendo ahi tratarãu do bom ommnlll do
POYO, e flí:criiu UIII auto de eX~llne de rdoria obre acamara
ela Yilla de Jacllhy ter delllUlido o 111 arco da cliyi ão de-ta
capita.nia li \ ~. Paulo 0111 a oapitania de Mina Gorae, e tam
hl'l11 ter derruhado' o C1U,ll'tel c ter atincatlo novo nlUrco no
Ribeirão da' C,1110a' 01111.:0 le1Yua pelo interiur desta capitania
e III ai não achanio. elll qne acordar, d que para con 'tal'
maudarão lanar este termu elll que a ~ignanio e li Tholll:lz
Um'los de 'uuza, e~crivão qlle o 'ub "crevi.-Ferreira-Qlleirox
- il1JIl- ilJlleira- Olheira.

Parlaria

'crtifico mai qu no lii'l"O de reo"i tros ele mil oitocento'
c vinte e cin o :í. folha duns acha-'e reo-istrada ullla ord m
do pr idcnte da provil1 'ia <lo tbeor ~eguinte.- enuo pre ente
ao pre id nte de ta proYincia o oflicio da camara da villa
cle MuoT-mirim de quinze do correnie, ..acompanhado do que
a me:sma camara dirigia o capitüo José :1"01110 tle Oli,eira
Franco. elll que participa ter-lho cheo'atlo u no icia qu a ju~

tiça ela íilla tia UanqJunha d:] l'rillúeza ua prorincia ue Mina'
Geraes pertendc lUudal' os actuae~ llIar 'o diíi orio , algumas
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legoa dentro desta de . Paulo, abran o'f3ndo com isto nume
ro os moradores. o que é promovido pelo capitãe do de 
trito tlaquella villa da Campanha, Bento José Tavare. Anto
nio Correa .<l.branches Brano. lhe declara que o avi o regio
de Yinte e dou' üe agosto de mil oitocento e vinte e I)u~tro,

fuudado uo de quatro de noyembro de mil etecento e noven
ta e oito determina que obre que tõe de limite senão alte
re cou a algllma e que omp te as call1ara' prote ta.rem con
tra u. urp~lçõe . que entenderelll lhe ão feitas, e pela Imperial
portaria de cinco de fr"eriro do corrente aono foi participado
que a con ulta a que se procedeo pelo dezembargo do paço
obre a uemarcação de limites entre e.ta provincia e a de

Minas Q,Jrae só na reunião do futuro corpo legi lativo se
ultimará, para que tendo em nstns r ta determinações por
ne se TeguJc até final deci ão. 'ão Punlo, vinte c oito de

1\1arço ue mil oitocentos e vinte e cmco.-.uucas .Antonio
}'fontâ1'o ele Ba11·os.

(Seguem. certidões do 'rer;istro, /la 8er'reta1'ia da C'amara
ela Franca, ele um extracto do Lioro do Tombo da. YiUa de
.farulz!J descrevendo 'JS lilllites (p ), e da 1'elafão elo 1'umo
C01'1"ielo a 5 de Julho de 1, ~ O (p ).

NOTICIAS SOBRE OS LIlIn'l'ES A O DAS PROVINCIAS DE
S. PAULO E MINAS GERAES, QUE SE ACHÃO CON'l'ESTADOS

'l.'opograjJhia da Tlilla Franca do Imperador.

Villa Franca este1 'ituada ao N. ela seITa da A ulllpÇão, um
dos gru pos isolado., que se drslacâo da de Araraq uára, e sten
dem- e para O.; e sobre uma da vertentes do rio de I • João,
affluente au trai do Rio-grande. Sco Dom me parece que e diriva
de um do appellido do capitão general Horta, sob 'ujo go
veruo foi elevada á fl'egnezia, confina a N. com O di tricto de
Uberaba da província de Goyaz, e com o julgado do De elll
baque dade Minas, interposto o Rio-grande; a E. com ojulgado
de Jacuhy de Minas a S. e a O. com as vilJa::; de 1\iogy-nLi
rim, e \raraquára. Dista de Ub raba 19 lagoas; do Descmo
LJoqu· 14; de Jacuhy 1 , dê Mogi-mirim 43, de .Araraqllára
30; la Casa-branca 13; do Río-gran le 14; do 'a1'1no ; da
Joz do 'apucahy 20; de Sant' Auna do Sapucahy cm Minas
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5; de Ba,tataes 7; e de Santa Rita 13 e meia. A maior parte
cio SAO territorio é formado de cam pos azados para criação elo
gado vaccum; e achando- e ahi estabeleciclas boas fazendas,
qne aba 'te' m a provincia elo melhor gado que ne1la ha. a
li~ha pretendida entre o Jacuhy ê fi provincia de São PauJo
não ba divi a natural que se pre te <i' 'ondições do e tabele
cimento de uma collectoria.

De coberta do te'rritorio de T1illa Franca.

Animado os paulista pelas descoberta que fizerão de
mina. de ouro na provincia que tem e te nome, e uepoi que
que furão ellas exploradas, derão-'e a percorrer o territorio
que lhes era adjacente, e fi pôr mais reparo ilO terrenos auri
feros já por elles recunheciuos, e tudanuo ne te as probabili
dades que denota o mineral na eggregação e direcção de eos
veios. Foi a im que, tendo por guia a Bartholomeo Bneno de

iqueil'a, o Anbanguera que Iosteriormente fôra guarda-mór
regente, drscobrirão elle a mina de 'anto Antonio do Rio
verde ulteriurmente", illa da Campanha, que abrangiào todo o
territorio que lhe fica a O e onde hoje se a 'ba encravadu o
município da Villa I!'ranca que endo uma das Paro hias de
10 r'i-m irim t ve a cathegoria de ViUa em 1"2.J.; esttlldendo-, e

at' o Rio-grande na parte que confina com Goyaz foi assim
que cm suas ultilllas excUl' ões naquella epoca depararão com
as minas de Jaguary, Rio-pardo, cuja admini, tração foi pro
vida em 7 de outubro de 1771 em meo avô o tenente Fran
ci co Jo é ~Iachado e Vasconcellos.

Questões de lI:1Ilúes por este lado entre as província de

São Paulo e ]11'1'1as.

De coberto o territorio a O. d anto Antonio do Riu-
yerde. e provendo-se a sua mina em i:> gnida da competente
auctoridade fi ca'! cm prol das renda da corôa, que então fir
lllaYa a poss. fruição do terreno rleparauo; sua uberdade
exciton ele prompto a alllbição dos mineiro, que já de'lell1
brado' de que eus generosos confinante hal'ião-lbc franqneado
as mina' de sna prÍlnitiva de coberta de que enio senhore e
sem que a elle vale se o direito de prioridade de elllelhante
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facto, compellil'ão a retil'<lr- c dali não. 6 o guarda-Illór I'c,y ntl'.
que ê1U ,tOl'i ..ava a minrraçào CUlll o, s n:3 de' ohririorrs, c
lllai~ qUHlltO. se elllprcgariio naqnelle, trabalho,.;: prucrdcn
do-se illlmediatalllcllte a uJUa anllllaçãu da po.se pauli,.;tanu, e
á iuqualiflcavcl rati/icaciio da propnu pur parte da amara dç
S. João Dei-Rei o que f'z ~obrésta1' na IlledidH:3 COIlI que
contra aqllella animosidade,' quiz Iugo o(;cor1'el' o govcrn) de
, . Paulo. E cum quantu para. tal pl'OC der tambem e alle
gue, que pc ando . bre Mina' gravis.. illlo UllllS da ca pitação,
que a brigava á prcstaçãu i1nnllal de cem arroba' de OLHO
a prol da corôa portngueza, e que} sendo já tenue pro(lucto
das pri mei ra mi nas exploracla~, e in 'uffieien te para ati :3fazl' r
tão enUfllle tnbuto, era illlpr~ cindivel r !corrCr- e ás de maior
}JO. an 'U C0l110 erào as do territurio em questão nem cs. e Delll
outro pretextos igualmente futei' e ab.lIrdos pudem declinar
no Illineiros o gráu Lie illjU tiça, e violencia com que.' hãu
ne 'ta que tão secular. Po teriul"IlIente novas Illina.. sào de
coberta' pelo paulda Lustoza, no distl'icto de ~ant'Anna do
Supuca.)', e a S. da pre 'edente coutra o til' cobridor, e por
parte da autoTiliade mineiras tenta-se ilkntico pru 'edimento
ao que houvera COlll o que de;; obrirãu a miuil til' ,'antu
Antoniu, ma ua firmcza em 'U tentar ua po e e a juri.'di
çào que dahi lhe proviera, l1ulliJi'a em 'lhilnte' tentativa. , e u
govemo de iS. Paulo, ilp[lrovanL1o e 'se CUlllpurtitlllento, e esti
gmati ando o da Caman de ,'. Joi'io de El-Rei, faz repartição das
terras aurifera ", apoz do que veio a pro"isão regia d 30 de
abril de 1747 designar COlllO divi as entre . Paulo e Minas o
rio S':l'ucaby dirigindo- e a linba de priuci[lal ori,rem lie 'ta
c:hamadu 'apucahy-gua sú, ao uItu da seITa da Manti lU ira;
perteucendo a e. a provinuia o territorio que tia lllargelll
esquerda deste rio decurre para S e 0, c êÍ de MlI1a, o que
vai da luargem direita paTa N. e E. A. divisão nos termo:;
ar.illla designallos não agradon os intere sados ]c l\linas, que
dirigindo-se ao capitão general Gume' li'1:eire a e te o governo
portuguez cometteo ° arbitrio de .detcnuinar nova dm ão,
ticando ella com tudo, dependente de ulterior approvação. ua;
com e ta auctorisação Liada ao capitão general, e COIll a lllá
vontade ·OU] qne elle tinha aos pauli .. tas pela repul 'ão do'
intruso nas mina que forão de 'cobertas (Ior Lustoza, mandou
elie que a linha. confinante partindo do alto da serra da Nan
tiqneira, que vinha a ser ponto COlllUlum á anti{J"H e no\'a
clivi ão, fos e dabi levada á erra de Mogi-guas'ú, e conti
nuasse pelo eu cume, e pelo das serra que lhe seguissem
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na rlirecçào elada. até top:u com o Rio-oTanclr. A e ta ini
quidadr <.'g"uio- e ouLra maior e não meno:; prejudicial á pro
vin 'ia de S. Paulo: COIl i tindo não ó em qlle o juiz demarca
dor. eximindo-se de ir ao ponto da partida da linha clivisoria,
<.' aos que lhe dc 'ignarâu para o pro elYlIimento d lia. .fora indu
,irlo a demarcar diversa', e nluito mais reintrante' na po
se Rõe:' palllistanas; praticando is o menllnente por c;o 11I11lodi
dalle pc. soai, quelh0 'uggerio o recUJ':'>o de a melhante re 
peito acceitar informaç'ãe' capciosas uu' qlle erão interessados
nes'a extorcão de terntorio: como taltlbem cm <.'1' eV'a arbi
traria dema;'cação abali 'ada pe. soalmente pelo capitão rreneml
de Mina,. Lobo da . 'ilveira. estauelecendo-lhe po tosfis ae-, e
afastando-se em alguns lagarc dos primeiro traços; e pam
o que ]Il·('\'alcceu-..e de achar-se a e e tempo 'cm governador
a p]'l)"incia de ,. Paulo. .i appl'(\vação que o O'OVeI'OD portn
"uez deo, por aviso d :25 de lIJarço de 1767, ás mectida
tomadas pelo dito capitão g'enel'al pam fazer elfectira a 01
lect"ada capitaçã de em arroba cle ouro. ele que a ima .. e
faz men 'ão; e I 'o no pn' 'uppo to de que erão e'sa medida
elfectnadas no prOl riu territolio cla capitania ujeita á ua
juri di 'ção, como e dl'prehende do mencionado Avi o, preten
dem o. mineiros fazeI-a cxten iV/L á arbitraria dClIlarc:tção de
li mite." que <ln te e ho uv ra pl'iHicad O' e tem ella erviclo
cun-tantelllente de 'Cll cavallo de batalha para interminal'ei
reclamaçães aos poueres do estado, ~u citando de ,.gradavei'
conflictos entre a' auctorÍllades territoriae" como ainda ba
ponco aconteceo. emelhante e bulho, á que só podia dar
direito o meio ue violencia' cohonc tado' ao depoi 'om a for
çada intcJli"en 'ia, que e ueo au upracitauo avi o, foi entido
pelo \ ice-Rei Conue de Cunha, que o expoz ao governo por
tugllez, solicitando prompta' e fficazes providencia para o.fim
ele ob ·tal-o, e 'egmar o paulista eu JIl'imordial dominio no
territorio em que tão: ao que re. pondéra ó me nio governo.
que procedendo- e a tomar conhecimento juridico «dos limites
por onde devia partir a CalJitania de . Paulo com a de
Minas e Goyaz, se lhe de 'e conta,~ de Jarando mai que,
concoruado' que fo em tae li mite deíia- e tomar e .e obje
cto em a sento para que fo . e elle ob 'errado pelo' re pectivos
go\'ernadores até ulterior resolução do mencionado governo.

Com quanto a illl :se pro erle' e. nem a ra ões funda
das na re olução tomada a -emclhante re-peito. c que pelo
governarlor de S. Paulo farão apre el1tada ao de llIina, nem
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a auctoridade do Vice-Rei do E tado, que interveio ne te ne
gocio com pleno conhecimento de cansa e amor a ju tiça,
nem mE' mo e as sympathia á que inspirão circllm:tancia,
que se dão entre pauli ta e ll1intliro ; pois qn' aOb prillleiros
ueve-se o descolll'illlento desse illlmen o e rico territol'io qne
habitão o. seO"undos, pOllerilo domover ao goveJ'l1o de Mina
de declinar cle ua in istencia no consentiment la u urpação
do territorio pauli tano: e isto deo aza á que continuassem
as invasões no me mo enitorio pelo lado do Rio-pardo, e a
O. do Tegi to de Iatheo , e em eguida pelo lado das 'al
das, estabelecendo-~e antro regi 'to por parte de l\linas junto
ao caminho que seguia para o de . Matheo , e di tante qua
tru leO"oa lo Jaguar}'-mirilll, expellilldu- e de sa' localidaue'
um morador paulista, a quem fôra abi 'ún edida uma e. ma
ria conlO foi authenticado pelo ouvidor da camara: e mais se
adiantarião o mineiros 'II tranhando-se pelo in terior desta pro
vincia, i não fos e ás vezes rep llidos, quer pela. auctoriqa
des locaes, quer pelos] roprios prejudicados com e sas inva
sões; tendo havido as im uma 0010 luta permanente, de que
tem resultado grave' conflicto e d ploraveis elllergencias. At;
aqui, e obre a especialidade clue erve de epiO"raphe a e te
artio'o tive por guia a memoria explicativa de ta questão, e
cripta pelo ex- ecretario do governo ouza Chi horro, c que
foi impre sa em ] 84:6 a expenças da provincia e o qu re. 
ta-me a dizer sobre e. t a L1mpto é extrahido ele diversos
a sentamelltos que tenho e ão-Ibe concernentes. Sobre ta
questão as im cOITerão a cousas até a Teunião da as 'el1lbléa
geral legislativa em sua primeiTa legislatura, e recorrendo-se a
ella por parte desta provincia, que sobr'esteve es es )Jl'oceui
mrntos, que até ali se havião tentado, e em reclamação,diri!.!;i
da ao governo, ficou rlla dependendo <.le solução (lo corpo
legislativo. Do recurso á a 'embl a 1'e ultou que na camara
elos senhores deputados fos e appro,'aelo em se ão de 15 ue
outubro de 1827 o parecer da comlllissflo de esta ti tica, ue
que era eu membro, dado obre o projecto -do deputado (ac
tual enador) o 1". Verguei1'o, em qu inuicou que a linha
divizoria entre as duaf> provincia seria pelo ribeirão de
Lomenço Velho até a ua foz no Sapucahy e por e te até á
ua confiuencia no Rio-granJe. Nem na sessão d e anno,

nem na seguinte do anno subsequente, segundo minlla lem
brança, entrou esse projecto cm discussão. Concluirei esta
noticia informando, que a comarca de S. João de EI-Rei de
Minas abrange as freguezias de Jacuhy, Rio-pardo, 'aho-verde
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amandocaia e Sapucay que no e piritual são sujeita ao Bi 
pado de S. Paulo, nos termo da Bulia de Benedicto 14.0 da
tada de 6 de dezembro de 1746, que dá a divi ão entre as
duas dioceses pelo Rio Rapucahy e Rio-grande. 'ão Paulo
29 de Março de 1 52.-José Joaquim Machado de Olil'eira.

28-DA CAlI1ARA DA FRANCA, 1852.

lUmo. e Exmo. Snr.-A Camara Municipal da Villa
Franca do Imperador, para dar umprimento á Portaria de 28
ele Fevereiro prOXll110 pas. ado na lual V. Exa., em observan
cia. do Aviso ele 14 do me 1110 mez e emquanto o negocio
não for difinitivamente di idido. ordena. <]ne eUa fas a manter
as po, se. recouhe idas, e anteriore a demarcação novi ima
a CJue e procedeo, nos limite.' de ta com o Municipio de Ja-
cuhy, julga neces a,rio expor a V. Exa. a eguinte, duvida
que OCCOlT m, e oli ita r obre ella' a decizão de V. Exa.

A'quem da ligitima linha divizoria. rIos dois Municipio'
( que tambem é a das dua Provincia) o 1unicipio de Ja
uhy amente tem po' e~ reconhecidas, e que podem er man-

.tidas no tel'l'itoril) dividido pelo ribeirão da canoa até ua
cabeceira, no mOITO da -Palmeira -e pela erra cle te nome
a procQl'ar o morro-, ellatlo,-c de te au mOlTo-Redondo
porqu comquanto st~ diviza fo~. e feita arbitrariamente pe
la 'amara de Jacuhy llzurpalldo ("rande exten.'ão do t rritorio
tlu 'ta Provincia. Clt13ndo a dita Gamara mandou demolir -o
Quartel- em ordem alguma uperior. pelo que foi reprehen
dido pelo Governador, e Gappitão General de Mina', cm con
sequel1cin da part'icipaçi'i.o do Governador, e Cappitão Teneral
de ta Provincia (o Conde ele Palma) todavia apesar do pro
testo da Camara ele Mog múrim, es a mesma diviza ficou
subsistindo, e por ella se conhecem quais dos habitantes são
d'aquem, ou d'além.

Gon. e~uintemente, nespa parte. pode er executado o ci
tado Aviso . em duvida alguma, mantendo-o e en 'a, po toque
ilLegitima, divisa, e uzuJ'padora ele não pequena ul erficie do
territorio desta Provincia.
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Ouh'o tanto, porém, não acontece na parte da dil"i a que
. e ext nde do morro-Redondo -ao morro chamado do. ar
valhaes, por quanto aqu m desses ponto, não ha outros d 
marcado bem ou mal-e que 'cjão reconhecidos. ou qu
con tituiLo pos e para a Àuthoridarle- de Jncuh)'. alvo se a.
violen ia-por ena praticada para o fim de con trangerem
algun do. habitantc. le. es Illgi1l'C. a lhe pre-tarem obrlien
cia, (;on tituir-lhc po' e que deva :>er re peitada. Mas, ainda
ne te ca o. esta Camara ig-nora até a hondc se extende e~ a
pos e para er mantirla. e re peitada, ou até on le a quererão
a' Authoridades de Jacuhy.

À duvidas occorrida entre e:te e o Municipio de Ja
cuhy ne ta parte, não proYierão de falta de di ',Ii a - ou por
que foss m ignorada., pois qu pelo contraI'io rão reconheci
das como pontos divi.orio. o morro-Sellado-o mOlTo-Re
dondo-e ° chamado dos-- 'arvalhaC' -onde até exi'tc hUll1a
marca rlivi oria, não centestada exi tindo di -to doenmcnto no
Livro do tombo da Matriz de Jacnhy. , im llrovierão de erem
e se poutos muito distante un do- outro e ele c nào ter
corriJo o devido rumo, e demar 'ado a linha divi. oria qu foi
o que esta Canlara fez, porque o habitante de 'as emmidia
çõe-. uus para eximirem- e do el'\'iç.o publico (lesta Provincia,
diziiio perten<:erC'1U a JaCllh.v, e p la - respe ti va: autlloridade'
erão acolhitlas no entereçe de auo'lU ntarcl11 'U::L jllri dicção.
influencia; e outro" ou esta viiI) em dLLvida. ou rcconhe ião
pertencerem a cfita Provincia e e, tes as Authoridade. de Ja'
cubJ com amiaças, com toda a 'orte do vexame- [Jrocura
vão con. tranger tambem a obdecerelll a juri:liicção d ,lias.

Ora com a demarcação qlLe e ta Camara fez proceder,
por ordem do Exmo. Ant'ce' 01' de V. Exa. 's anl0 toda as
c1u I'ida, ma era i.:o, exatamen te. o qne não con vin ha as
Authoriclarlefi ~linciras, quo pretendi,lo extcndcl' o cu territo
rio, á custa losta Provll1cia, com jú tantas vezes tem conse
guido.

Portanto, para que. e ponlHL termo á dllvjda~, e con
tticto', cumpre, neces ariamcnte, que ou :eja de nOlrO I1lflrL:a
da a linha divizoria por cs -es PQn tos que. ào-·roron hec.idos
ou então que se declare CJl1aes devem elle .or, paril e -ta
Camara fazor manter. e 1'0 peitar, pois e ficar i ,'o a arbitrio
das Authoridades de Jacuhy, pode se contaI' que grande par-
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te deste Municipio será por ella uzmpada, enclo como lhes
é facil a11 gar e pretextar-po es-como a ])OUCO ainda pra
ticarão com o .Municipio da Oa a Branca.

Esta "amara pois 11M reconhec,e outros pontos divisarias
nesta parte, que não sejão os mp.ncionados--morro Sellado
morro Redondo-e morro do -Oarvalhaes.-Este, constão do
Livro do tombo da propl'ia Mf1triz de Jacuby serem os pon
tos divi orios da respectiva Fl'eguezia. A linha, di,risoria til'ada
por e. tes 'pontos passa exactamente pelo 100"ar da Guanlinha,
onde existirão rruanlas ele ta Provincia, e prolongada, vai exa
tamente pa ar pelo lagar do antigo Quarte], que o 'lV1inei
]'0 'demolirão quando a ,eu arhitrio puzerão o marcos da
Oal)itania, muito aquem, no Ril eirão las Oanoa .

Finalmente outros não há flue ejão reconhecido. e que
se pos a 1'a7.er manter. e :re peitar, e ainda meno como de
anti rra po se das Allthoridade ele J acuh~T.

Portanto e ta Call1aTa, como no citado avi o não se des
crimina a que tão, solicita de V. Exa. a nece cu'ia dicizão a
este re peito, para poder cUlllprjr) como Ilev p a ordem de V.'
Exa. Deo. Guarde a 'i. Exa. por muitos anuos. Paço da Oa
mara 1\Iunicipal da Vi1la Franca em ses'ão ordinaria de 13
le "Maio de 1 '52. Illmo. e EXll1o. :'lnr. Presi lente de ta Pro
vincitL cle São Paulo.-José Edua1'do de FitJwrh-erlo.-Fran
cisco Antonio da Costa.-.!o 'é Joaqll1·1I1. de Otireira.-Jo é
Bernn1'Cles dCL Co ta Jllnque/m.-José Ferreim ]j{endps.

:29 -Ao 1'I1INISTRO DO I:IIIPERIO 1 52.

l/tmu e }i;;J..:?IIU. SIII'.--Tenho a honra de levar á prrSl'llç'a
ue V. Exa. o iucluzo oificio, por copia, da Oamara lIunicipal
da, Villa Franca elo Imperadur, no qual repre, nta o incon
venientes, que devem re l1ltar da pontual ohsl'Tvancia cio
"-vi o Imperial ele 14 cle Fevereiro preterito, na parte em que
lhe onl na ffLça manter as po.'se· reconh ~citht', e anteriore á
demarca ,;ão novi .. 'ima, a que e procedeo nas di\'i a. entre
dita Villa c Ü lle Jacuhy de Minas GeraeB, p r i :0 que, np
)lo to seja conhecida a divislt )la territorio dlViditlo p'lo ribei
rão da' canoas, em eon:;eq lle)lcia (la li 'urpa(;ãu l;UIllIl1 ttida
pela dita OaOl~ra, outro tanto porém llà:> aconte e a re.peito
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da parte da li visa. que se extende do morro Redondo ao
morro do Carralhaes, por uão haverem nhi, além eles.'e .pon
tos, outros demarcados bem ou mal, e não saber aCamara. e
ão esses os ponto, pelo quae' deve reO"ular-sn, vi to como

a Camara de Jãcuhy não ce 3a d praticar novas inva. õe
nos limites, e rogo a V. Exa. e digne tomar em considera
Ção o Officio da Camam da Franca, afim de que com uma
solução pronta sobre este objecto ,~evitem a questões, que
podem originar-se do estado cle duvida, em que vae :fi. ar e te
negocio alias bem imlortante. Deus Guarde a V. Exa. Pa
lacio do Governo de S. Paulo 5 de Julho de 1852.-111mo. e
Exmo. r. Francisco Uonsalvcs Martin Mini tro e Secretario
d'Estado dos eaocios do 1mperio.-Hypolito José Soarés de
S07l~a.

30-DA ASSEMBLÉA PROVINCIAL, 1852.

lllmo. Sr.-À Assembléa Legi.lativa Provin ial deliberou
que se pedi. em ao Go,emo as 'eguintes informaçõ'e : se já
foi decidida definitivamente a questão de limite' entre e ta
Pmvlllcia, e a de Mina Gemes nos l1lunicpios limitrophes la
ViJla Franca, Jacuhy; e no cazo negativo, e a deei fio 11'0
vi oria dada em Aviso de 14 de Fevereiro proximo pa sad a
similhante respeito atisfaz as neces idades d'e a que tão,
me 1119 provi.oriamente, de IllOl! a não e dar occa ião a
novos conflictos entre a autoridarles dos Termos lilllitrophcs
das referidas Villas. Levo pois no conhecimento de V. S.a
eRta deliberação, a fim de que se digne faze-la. prezente ao
Exrno. Sr. Vi'e Prezidente ela Provincia. Deas Guarde a V.
S.a Paço da As embléa Legislativa Provincial de 'ão I aula l4
de Julho de 1852.-. r. Dr. Francisco José de Lima, 'ecre
tario do Governo.-Antonio Joaquim Ribas, 1.0 Secretario.

31-DA CAMARA DE FRANCA, 1852.

lilmo. e Exmo. Sn'J'.-À Camara Municipal da Villa Francu
tem a honra de fazer chegar ás Mãos de V. Exa. a inclu a
rep~esentação, e certidões de que faz menção, que deregil'ão a
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esta Camara os Cidadãos Antonio A.lves de Figueiredo, e João
Pedro 1e Figueiredo os quae' tem soffrido, e contil111ão a sof
frer perse?;uic:ões pelas autoridades de J acohy, sendo inju ta
mente multados. afim de V. Exa. tomando em consideração dar
a providencia que em sua alta sabedoria julgar acertada,
cabenllo aqui aCamara infol'lllar a V. Exa. que tudo quanto
a\legão he veridico. Deo Guard a V. Exa. por muito anno_
Paço ela Camara Muni 'ipal dõ\ \ illa Franca em , e~ 'âo Extraor
dinaria de 30 de JLllillO de 1 52. IlLmo. e Exmo. Snl'. Pre i
deut de. ta Provincia de Sfto Panlo.-José Eduardo de F?-
gue-irerlo.-Jilrancisco Antonio da c,osta.-Jo. é Bernardes da
Coo ta Junqueira. - Jlanoel Custodio Vieira. - José Ferreira
]fendes.

lllmos. Snrs.-Tendo e a I1lustre Camara em virtude
da portaria lo Exmo. Pre,;idente da Provincia de data do 1.°
de Fevereiro de 1850. feito proceder ti aviventação das divi
sas entre e te muni ·ipio. e o da Vina ele . CarIo ele Jacuby,
da proyin ia ele Mina Gerae. m virturle de tal aviventação,
sem duvida a mais re 'ular, e uherente com a antigas linhas
livi orias, 'egundo tradiç·õe allthentica. e documento exis
tente. o abaixo a. iO'nado , tendo sua morada muito aquem
das divisas ficarão 'endo con:iderado , alem de parochianos
de ta Matriz, sobre o que nenhuma rluvida se poüia offerecer,
tão bem muuicipes de ta- Villa Franca, e por con equencia cha
mado pela authorirlarles e eorjlol'açàe admiui,tra ivas desta
mesma Villa a deE'mpenharem aquelle mUnll:5 publicos,
que d'elle se exiO'irão como o' de Jurado~. Guardas acio
nae . ln 1) 'Lore de QuartelrÕE". etc. Ao me mo pa- o porenl
lue convencido cip erelll sllj lt a e 'te municipio e tavão
pre tando-se para o nlesmo. receberão particiI açõe officiae
d JtÜZ ele Paz mai. votado do Di "ioto de Jacuhy, revocau
do-o para aquella Par0chia na qualidade de Eleitor e up
plente, ao que rc ponderão não poder a nm Ó. e me mo
tempo pertencer a dua Parochia, .Muni ipio~. e pru\'incia di-
erva, e que tendo ido chamado para e te munieillio. acha

rão-se empregados pr tando para. aqui el'\'ieo' puhlico . I' s
posta e 'ta que para 100'0 lhe trouxe u desp('ito d'aquelle juiz,
e mais membros da me a paro hial Ja uhiana. impondo a ada
um dos abaixo assignado por dua "07.0: a multa ele 120,,000
réis que 'eudo-lbes exigida pelo Pro urador da Camara d'a
queUa villa, e duvidando elle pagar p la inju tiça, e arbitra
riedade da sua imposição, attenta as expo ta razõe, tem-se
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visto perseguidos, e tortur~clo com reiterada tentativas de
penhoras em eu b 'ns para pagamento de taes multas por
Meirinho e officiae de Ju tiç:1-' de J acuhy inq uietando-o
em uas ca'as da ql1ae o abaixo .a.... ignados e tem forço
samente ausentado por evitarelll huma violencia infrene e ça
prir.ho a. Não onda supportavcl por Illuito tempo nm estado
de coisas tal o prejl1izos reaes con equente e a o cillação
em que os abaixo a 'ignaclo e achão collocados, ,êm res
peitosus suppli ar tIe V. \. S.S. a graça de, levando esta sna
exposição ao conhecimento rio EXlllo. Sr. Pre idente da Pro
vincia 1edir-lhe alguma providencia de accordo C01l1 o Exmo.
Governo Provincial de :Minas Gerae , a fim de c sarem i-

o milhantes violencias das authoridades Jacuhyana contra o,
abaixo, assignado , aô meno' até a olução da duvida u ci
tadas pelas mesma,' obre as di vi a: negocio e te boje afi'ecto
ao Exmo Governo Geral. Junto VV. SS. acharão a certi~õe

comprobatorias do que e allega re pectivamente a terem os
abaixo assignados sido convocado' para serviço publico nesta
ViHa. Deo guarde a \TV. '. por muitos annos. \ illa Franca
do Imperador 28 de Juuho de 1 52.-Illmo . Sms. Pre iden
te, e mais Vereadores da Oamara Municipal da mesma.
Antonio Al1. es de F1:gueiTedo. -João Pedro de Fi,queiredo.

J o'é Ferreira Mendes, icladão Brazileiro Tabellião Pu
blico do Judicial, e Notta, e mai ànnexos ne ta Villa Franca
do Imperador, e seu Termo por Oarta vitalicia na forma da
Lei, etc. Oertifico, e portu lJor fé, que revendo o Livro \le
Regi tros dos Offi iaes de Policia nelle á folhas vinte e qua
tro se acha o termo elo theor segnintp.: Termo de jmamento
do ln pectares do Quarteirões de São Franci co, :UOlTO re
dondo, Araras, TOIll ba- perna. e Fortaleza do Destricto de anta
Barbara como abaixo e deolara.

Aos vinte e um dias do mez d Abril do anuo 1851, nesta
Villa Franca du Imperador <Ia setima Oomarca da Provincia
de São Paulo em C/lsas do l1Ieritis ill10 Delegado de Policia
supplente o Oapitão José Llliz Oardoso onde eu es rivão do
seu cargo ao diante nomeado vim, e scnd'O ahi pelo dito Mi
nistro foi defi'erido o juramento no Santo EvauO"e.lho aos
ln pectores de Quarteirõe do Destricto de Santa Barbara J o é
Alves Falleiros, João Antonio de Melto, Antonio Alves de Fi
gueiredo,:"e João Pedro de Figueiredo, em um livro deHes em
que poserão suas mãos direitas ob cargo do qual) que bem,
e na verdade jurassem desempenhar os onus inherentes aos
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seus cargos; tomado por elles .o dito juramento debaixo do
mesmo as im o prometterãl) cumprir. E lavro este t.ermo de
posse, e juramento que todos assignarão, eu Jo é Ferreira
Mendes, E 'cri vão, que o escrevi.-Gardoso.-José .Ahes Fal
Ze7~·os.-João ÂI/tonio de JJ!Iello.-Li.ntonio All'es de Figuf,Í1·edo.
-João Pedro de FYguei1·eclo. Nada mais se continha e nem
declarava em dito termo de pos e, e juramento, que assim se
achava exarado cm dito Livro' á folhas ditas, e eu aqui bem,
e fielmente copiei; e vai na verdade em levar duvida, e nem
cousa que a faça pelo vêl', ler e correr, conferir, e consertar
com o proprio original, e ao me mo Livro me reporto, e dou
fé. E passo n. presente por 111e ser pedida na forma da Lei:
Nesta Villa Franca do IllJperador da setima Oomarca da Pro
vincia de S. Paulo aos vinte e dois dias do mez ele Junho do
anno elo Nascimento ele osso Senhor Jesus Ohri to de 1852,
trigesimo primeiro da Inuepenelencia elo Brazil, eu J o é Fer
reira Mendes, Escrivão, que o e crevi, conferi, consertei, e as
signei:-José Fe?Teira 1l1endes.-Oonferido por mim Escrivão
Mendes.

32-AO MINISTRO DO IMPERIO, 1852.

fUmo. e Exmo. Snr.-Tenbo a honra ele submetter á
consideração de V. Exa. o incluso officio da Oamara Munici
I aI da Villa Franca elo Imperador, acompanhado da repre en
tação elos Oidadãos ALitonio Alves de Figueiredo e João Pe
dro de Figueiredo acerca de vio!encias que tem soffrido dac.
Authoridades de Jacuhy da Provincia de Mina Gerae J e rogo

. a V. Exa. digne-se dar a' .provid ncias indispensaveis para
que ce se I) vago elas divi a entre esta e a Provincia de Mi
nas, que constantemente occa siona conflicto mai que muito
pl'qindiciacs á ordem publica. Deus GuaTCle a V. Exa. Palacio
do Governo de S. Panlo 7 de Ago to de 1852.-Illmo. e
Exmo. SI'. Francisco Gonçalve Martins. Mini tro B Secretario
de Estado dos Negocios. do 1mpel'io.-Hyppolito José Soares
de So'uxa.
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33-ÂVISO DO 11INISTRO DO IMPERIO, 1852.

4. a Secção.-Ministerio dos Ngocio do Imperio. Rio de
Janeiro em 30 ele Outuhro de 1c 52.

Illmo. e E:"CII/o. Sr.-Sua Majestade o Imperador Manda
remetter a Y. Exa. com o inolu o Aviso do Mini tI'O da Ju 
tiça de 19 do corrente, o Ofu 'io da Pre idencia de Mina
Geme de 8 do dito lllez, belll C'JI1l0 o n.O 62 da j ..urora Pau
listana» em que velll tran cripta um di curso do Deputado (ht
Â embléa da ProvJl1cia, 1\1anoel Bento Guedes (*) requerendo
que s~iam demarcada, como se fo em as antiga e reconhe
Cida divisa entre o Municipio de Jacuhy e '\ illa Franca, a
mesmas que a Camara dr ta designou, e que o Avi o de -± de
Fevereiro ultimo ord nou que não prevalesce em: E lIa o
Me mo ugusto enbor por bem que I. Exa. informe om o
,que se lhe offerecer 'obre semelhante objecto. Deu Guarde
a V. Exa.--FranGÍ co GOllçalce 11!artill. .·-H!'. Pre idente. da
Provincia de . Paulo.

3.a ecção.-Mini teno do Negouio' da Ju ,tiça. Rio ele
Janeiro em 19 de Outubro de I ~52.

fllmo. e Exmo. 'r.-Pa 'o á mãos de V. EXil. o inclusu
officio 0.0 103, de 8 do corrente m z, que me dirigio o Pre i
dente da Provincia de Minas Gemes, versando 'oure divi 'a
entre a Villa ele Jacuhy. c1'aqu lla Provincia, e a Franca, ela d
S. Paulo; visto pertencer o onhecimento de te TI gocio ,~ Re
_partição a cargo de V. Exa. Deu Guarde a 'I. Exa.-Jo.'é
Ildefonso de Sow:a R,(liIWS. --, 'r. l~ran isco GonçalvH Martin.

;)4-REPRESENTAçÕES 1rNEIRAS 1\ .\SSEMBLÉA I ROVIN IAL

DE S. PAULO, 1852.

Illmo . Snni. !l'Asselllbléll Provi]~GÍal de. '. Palllo.- Cheio'
de confiança, o, abaixo a 'ignado, moraclores na freguezia de
São 'actano da Varzea G-rande, termo da Villa de Itajubá,

(*) O discurso em que"tão era o de apl'esentc'l,C'ão lo pedido
de informações irallSCl'ípto em p.. (N. da R.)
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coman:a ele Sapucahr da Provincia de Minas Geraes. vem
implorar a protecção d'As. embléa Legislativa da Provincia de
,'. Pau~o para a reali,;ação de UIll peno amento que e tem tor
nado unanillle no' moradore,; de"ta <'0111 <1re<\, u de pertencerem
<1 Provi 1]( ia d . Paulo fLcanelo a di"isa das dua provin 'ias
pelo territorio occupado ]leio Bispado, tomando como diíi. a
natural e inque Lionavel O. Lio. Lourenço \ elho e ,'apucahy.

O. abaixo a iO'nado: não podem deixar de acompanharém
o. de cj.· de toclr. a Jloroaçõe~ de'k1 omarea. poque ak.iço
arião ele e 1lI0do os 'cus mai' ~wl'êldo deveres.

A falta d cOl1lmllrucação conl a écle de um governo tão
di tante como o da provincia de Minas Gerae . o peso de
exagerado imposto' e pe illlU e~tutlu das e l1:ada ne. ta
comar a; a divisão do Goremo Eccle i<rtico para UlUa Pro
vincia, o poder civil para outra; a: estreita, relaçõe que ha
entre os Illon clores desta comarca e u da Proviucia de S.
Paulo, de pare 'tesco de anllni ade e de 'omlllercio, ão motivo
poelei'o os qu ele ha muito deverão ter 'ido attendido para que
e ta omarca fo 'e allnexada á Provincia de . Paulo. Não é.
IIlms. ,'r " e. ta Ullla que tão de partido, é um pen amento de
prosperidade para c ta cOlllarca. de engl'andecimento para a
Provin ia cle N. Paulo, é uma idéa qne tende a firmar o pre
dominio da Lei em uma comar 'n. onde por mai cle urna
razão. que eria doloro o ennumerar. ~c tem ella enfraquecido.
O~ abaixo as iguarlos e perão que e'ta Allg'll ta A embléa,
att nd ndo ao voto ullanime elo' morlldore' de ·ta freo'uezia, e
<1igne l'eprü'entar i1 .fi. embléa Geral Legi 'Iati\'a do Imperio,
pedindo uma lei que autori e c'til mudança. '. Caetano ela
Varzea Tnlllcle 2 rle Outubro de 1 ã3.-Joaquirn CarIo de
Joronha, pl'oprietario.-Antonio Luiz Pinto.-l\lanocl DOlllill

guc de MOlltes.-Antonio Pel'eira de ,'Ollza, negociante.-O
Padre Manuel Antonio de C~lI1al'gu.-Joi'é Joaquim Bernal'de
le Oli,-eira, llegociank-Joaquilll CarIo ele Noronha JUllior.
-Jo é Per ira da Rocha, pl'oprietario.-Fl'anci co Avelino cio
Nascilllento.-João Cbriso tomo dn Ch:Jo'a' Lallleno.-Joào
Antonio ela ilva Freire, fl1'0pl'ietario.-..l rogo de Fr311ci co
Jo é de Paula Corrêa. João Bapti:ta de tal.-Bernardino An
tonio de ouza.-Jo é Candido de ,'ouza.-Franci co Gonçalves
'intra. negociante.·-Por Mano I da ilva Cali to, Franci co

Gonça.lve intra.-Por Antonio Joaquilll Dia dos anto.
Franci. co Gonçalvc intra.-Luiz 'tanet. neO'ociunte.-Jo é

abino AI,es Ferreil'a.-Ig·l1acio Burges Pedro o Juniol' nego-
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ciante.-Antonio José de Souza, proprietario.-Joaquim Ber
nardo de Oliveira, negociante.-A rogo de Domingos Gonçalves
Netto, official Antonio Pereira de 'ouza.-Antonio .lo ê Do
mingue Pereira, negociante.-Antouio Go,lIen tios "antos
Portella.-Joaquim Antonio Ribas.-João Moreira Bicudo.
Manoel Teixeira de Carvalho. negociante.-Braz Fillippe VieiTa.
-A rogo de Francisco .A11tonio Oorrêa, Joaquim Antonio Ri
bas.-A rogo de Marciano Alye da 00 ta, Manoel Teixeira de
OarvalhQ.-A rogo d Tri tão José de Souza, Joaquim Antonio
Riba .-Luciano Borges da ilva.-Ignacio Borge Perho o,
proprietario.-Oaetano Ferreira da 00 ta Silva, juiz de paz e
eleitor.-Joaquim Antunes da Roza.-Manoel Ignacio de üli
veira.-Fernando Borges Pedroso in pector.-José Gabriel da
Oosta, negociante.-Franci co José Ignacio.-Francisco Marillho
dos Santos.-Serafilll Oele. tino de Oliveira proprietario.-An
tonio Manoel Rebello negociante.-Antonio Jo é Braga.-Do
miciano Francisco Dia .-João Oarlos de Anrlrade.-Antonio
Gonçalves da Silva Torre .-Firmino de Oliveira Mello.-João
Ferreira dos Santos, negociante.-A rogo de Joaquim Antonio
de Jesus, proprietario, João Ferreira dos Santo .-Franci co
Moreira de Paula negociante.-A rogo de José Antonio de
AJmeida, proprietario, eu João Ferreira do Santo .-A rogo de
VaJeriano José da 'iiva proprietario, eu João Ferreim dos
Santo .-A rogo de Franci co Jo é RIbeiro, eu João Ferreira
dos Santos.-A rogo de Francisco Franco, Jo é Joaquim Ber
nardes de Oliveira.-A rogo de José Antonio Grillo, Jo é
Joaquim Bernardes de Oliveira.-Joaquim "OTI 'tantino.-Fran
cisco Antonio Desiderio.-Francelino Desiderio.-B nto José
Laure, inspector.-Manoel .Insé Pereira negociarite.-Antonio
Joaquim de AzevE'do, proprietario.-Francisco Pae Rebello.
Joaquim Pin to E tanisláo.-Feliciano Nnne' cI Almeida in
pector.-Franci co Gonçalves Machado, inspector de qnarteirão.
-Tbeodoro Rodrigue Oarneiro.-João Mariano da Silva.
Roboão Prudencio Garcia.-Balbino Antonio SilveriO.-Franci co
Pinto de Mendonça.-Jo é Hilario de Mendonça, negociante.
José Joaquim Moreira.-José Martins To ta negociante.-João
Antonio Pereira.-Francisco Rodelzinho ·de Oliveira.-José Ma
noel Teixeira.-Pedro Jeronimo Oorrêa.-José Gonçalves de
Moraes, proprietario.-Jo é Franci co Furtado.-llita Mode to
dos Rei .-Albino Antonio Nunes.-Jo é Antonio de Souza
Amaro.-Pedro Ro lJ:igues la Fonsecã, negociante.-João Gon
çalves <Ie Moraes, pToprietario.-Oandido Gonçalves de liome,
proprietario,-Joaquim Gonc;alves de MOl'aes, proprietario.·,
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Joaquim Dia dos Santos. proprietario.-José Dias de Oliveira.
- anclielo da Rilm da atividade.-Cu todio José Leite da

ilveira, proprietario.-Thomaz Pereira da ilva, propriet<l.rio.
-A rogo de João Bento, Franci co Gonça.I,es Cintra.-A. rogo
de Franci co A1ve da Sil,a, :Branei co Gon 'alve Cintra.-A
rogo de Amaro .To é de ouza. Cu torlio J o é Leite da ilveira.
-A rogo de Antonio Franúi co de Souza, Cu todio José Leite
da ilveira.--A rogo de Joaquim Fran<.:i eo de Souza, Oustodio
José Leite ela Silveira.-Franci. co Joaquim da Silveira,lproprie
tario.-Joaquim da ilveira Pinto. proprietario.-Francí co ua
Chaga Lope-.-Joaquim .lo é de Olrreira.-Ãntonio José Tei
xeira.-A rogo de R011lualdo .lo é Ferreir!!. Antonio José Tei
xeira.-A rogo de Francisl'o Diogo Cardozo, João Pinto da
Fonseca. -A rogo ele Luciano Ferreira, Franci co Gonçalves
Cintra.-Antonio Fernancle Lima.-Joaquim .lo é de Almeida
negociante.-João ]'ernande Lima.-Joaqllim Antonio da I ilva,
proprietari . -A rogo de Francisco de Paula Pr.reira proprie
ta rio, FraDCI co Gonçalves Ointra. -Jo-é Tholl1az Pereira da
'ilva, proprietario.-Jo é Pereirada ilva, proprietario.-Thomé
ntonio da ilva.- João Gonçalves de Morae Junior. negociante.

-Jacintho Luiz Pereira, neaociante.-José Gonçalve de Avel
lar. proprietario.- fanoel .lo '15 da Silva, negociante.--Fran
ci'co Antonio Ribeiro. ne(Tocial1te.-~Ianoel Antonio da ilva
proprictario.--Dioni io Jo é de Faria. proprietario.-Fabiano
Lellle da lIIotta Pae .-Domiciano orrêa l\Ia(;hado.-A. 1'00'0 ele
Joaquill1 Ferreira de -Azevedo, Quirino Alve da iJva.-Ãll
tonio Gonçal,es Mendes ela Sib-a Maia, proprietario.-João José
da ilveira, proprietario.-Joaquim .lo é de Faria proprieta.rio.
-.lo é Lourenço ele 1< aria e 'ouza. proprietario.-J o é L uers
telllberg, llegociante.-Atlolpho chemid negociante.-Nós abaixo
as. ignados reconhecemo como legitimas e verdadeiTu todas as
firma upra, não ó por tel'lllO dei Ia' pleno conhecimento,
C0ll10 por terem ido feita elll no'~a pre ença. Varzea Grande
2] de novembro de 1 ~53.-(,luirino Alve da ilva.-Oamillo
de Lellis S. Thia<ro.-Reconheço como legitillla e veruadeira
a' fil'mas . upra por terem ido feita em minba pre ença, e
ter dellas pleno conhecimento: em te~temunho de \'"erdade vai
o igual pllblico e a ~i!!l1o. Eu Luciano Borge tIa ilva,
escri vão qne o e '1' ,vi. Yarzea Grande 21 ue novembro de
1 53.- Em testemunho de verdaue.-Luciano Borges da Si17:a.
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Senhm'es d' Asse111bléa Lf'gislatim Provincial de S. Pau.zo.
-Os moradores da freguezia de . J osó do Paraizo do mu
nicipio dr, Pouso Alegre da proviücia de Minas Geraes ·abaixo
a ignados, anhelando fruir a íantagen' que a . olicitucle do
governos de 'a Provincia tem proporcionado aos seo habitante
mui respeitos3mente vêm procurar a coadjuvação desta illu tr'ada
A. embléa perante a Augusta A embléa Geral Legislativa do
Imperio, a fim de adoptar-se a mel1iela que hade reali 'ar o.
desejos e as vista rlCtS auaixo assignaelos.

A posição topograpbica, as relaçõe' commerciaes religio as
e familiare , reclamam altamente esta medida.

Distante 27 leguas apenas dessa capital, e mais ele O
da 'éde do governo de n1inas, pertencendo a '.Paulo os abai
xo assignado perão receber o desenvobTimento que ao com
mercio, á agricultura e á industria podem trazer o allivio de
anti-economico e pesado tributos, a abertura de nova vias
de communicações o concerto da que existem actualmente
~bandonadas e principalmente a efficaz protecção ávida, á
'egurança individual e á propriedade, até aqui tidas em
pouca consideração.

Uma divisa natura}, e por conseguinte incontestada, deíe
er !'.empre que for po ivel procurada pelo legi.ladores em

materia de devi ões, e pois os abaixo assignado,' tomão a li·
berdade ele lembrar para divisas das duas Provincias o Rio
Sapucah'y. comprehenrlendo-se na de S. Paulo todo o territorio
situado áquem deste Rio, e as povoações que, para gloria dos
antigos pauli tas, ão ainda hoje o vivo tel:ltemuuho do começo
de uas intrepida e virtuosas excursões.

Os abaixo assignados confião que a Angu ta Assembléa
Geral adoptará uma medida reclamada pelo interesses do
paiz, se esta Assembléa Provincial houver por bem coadjuval
os em ua justa e incontestaveis pretenções. Deu Guarcle
PÇlr muitos annos aos Srs. Deputados la A sembléa Legisla
tiva Provincial de S. Paulo.-S. José do Paraizo 6 de novem
bro de 1 53.-Manoel Francisco Barbo a Sandoval, cavalleiro
imperial da oreiem da Roza, subdelC;lgado 1.° supplente e jtÚ7.
de pa~.-Joaquim Franci co de Toledo subdelegado e fazen
cleiro.-Jo ' Vieira CarneiTo e Silva, negociallte.-João Pedro
PeTeira.-Antonio Pereira da Silva.-Jo é Silve tl'e Machado,
negociante.-João Bernardino de Oastro, neg-ociaJ)te.-José
J ui'tino ·Ribeiro.-José Faria do Espirito Sali to, neg-ocian te.-



777 --

ManoeI Pinto Ribeiro Filho, juiz de paz.- Francisco de Paula
Moreira, negociante.-1eal1<lro Barcello Bneno de Toledo. fa
zcndeiro.-Ou todio Guede da 'unha. negociante.-Jo é Gue
eles (ln, Ounha. negociallte.-Antonio José 10pes Ril eiro, nego
ciante.--Pedro Antonio Marçal.-João .lo é da • il,a Mende,
lIegociante.-Joaquim Jo é d(' Gu mãO.-Jo é Fernande da
I 'ilra Santos.-Joào Joaquim 1upe .-Jo é Franci 'co Xarier
ele u mão.- Por Antonio Juaquim Lope, José Fernandes da
•'il\'a antos.-Francisco Floriano Pinto.-Jo é Ben clicto de
Toledo.-Joaquim J!'1oriano de Oli'leira.-Peelro .lo 'é Machaelo.
-~lariano ela Motta Paio.-João Pinto Ribeiro.- João Antonio
de Almeida. lavrador.-Jo é Thol1luz Pereira Goulart, nego
ciallte.-Antonio Felicio do Oarmo.-Dioni 'io Antonio de Ii
randa, lavrador.-Justino Piu to Ribeiro,lavrador.-Antonio J o é
da 'Silva Guedes.-Antonio Jniio ele Napoel Guimarães.
Manoel de ouza 'oares.-Ou toclio Alves de Moraes.-Manoel
Mar ellino Pinto.-Jo é Gome Oruz.-1uiz Antonio de ouza.
Franci co Xavicr ele AlmeIda, negociante.-Januario Roiliiaue,
Mendes.-1uiz Alve da Rocha Barreto.-Beneclicto Antonio
Rodrignes.-Francisco de A. si Silva.-Franci co Tavare'
Guerra, nego ·iante.-João Jurge de Mome , lavmdor.·-Manoel
Maria Oardo o.-Fortunato Pereira ela 'ilva, lan:ador. -Joãó
da •'ilva Maia.-J\Ianoel Mureira da Co ta, negociante.-Fran
ci co JoaqUIm de Almeida, fazeneleiro.-Jo· é Feanci \)0 de AIJ
mei la.-Joaquim Pinto da 'ilva, roceiro.-Ricardo 'oare, de
Goyc·a.--Joaquim Ignacio ele • ouza, fazendeiro.-José Pereira
'ilva roceiro.- I'ictoriano .lo é Ribeiro.-Jo é Antonio tia il

va.. ro eiro.-1\Iauoel Flaviano dc 1\10rae .-J\Ianoel Ignacio da
•'ilva.-Jo é Joaquim de ,'ant'Annu.-Domiciano JO'é Ferreira.
-Jo é Theodoro da 'ilva.-Moy é Gome de Oliveira.-Joa
quilll Alves Uorrêa.-Jo é de 'ouza Barbo a fazendeiro.
Delfino Vieim Gortez.-Franci co Antonio Ferreira, fazendeiro.
-l:-''11acio ntonio da il'la, fazentleiro.-Me sias Jo é Ferreira.
-Ji'loriano Roclrigues Barbo'a, fazeneleiro.-Joaquim JO'é ti
Momes e Silva, negociante.-Bibiano Garcia Guede .-Manoel
João da Ohaga .-Joaquilll Thomaz de Oliveira Tito nego
ciantc.-I rael de Souza Machado.- Glúlherme José de Atay
de.·- J o 'é Bernarde. Bano' I fazendeiro.-·Luiz 1\1ariano do
Santo.

Bc onhecemos como legitima e verdadeiras a' fuma
supra 101' termos COI1 hecimentos, e termos visto as ignal'el11- e.
,'o José do Paraizo 4 de janeiro tle 1854.-1\1anoel :illoreira
da 'osta.-Jo é Bernal'de Rangel.-Reconheço as firmas retl'o
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por de1la ter pleno conhecimento. FI' guesia ele S. Jo é do
Pal"aizo 4 de janeiro de 1 :-4.-Eu José Benedicto de Toledo,
tabellião que o e crevi e' a~~igno em publico c raso.

Em tI.'. temunho da ITenlrLde-José Hel/cc/ir'lo de Toledo

IltlitfJ . Se1l1lOreii c/'A. selllúlért J rr'/'incial de S. Paulo,
Os abaixo a sio'nallo . monidore' da villa nova de Itajubá, co
marca de 'apucahy da Provincia de Mina Geme., não poJem
por mai lempo conservarem-se 'llencio O' em frente da illlpe-

. rio a nece idaJe, que o impelle promuverelll por todus o.'
meio ao seu alcance a. annexaçào da referida comarca ao ter
ritorio dessa pro"incia.

E' um pen amento geral, é lIllIa nl.'ce 'idade . entlda por
todos, e o abaixo assignado" faltariãu a eus mais inti mo' JIl

tere P., se com o eu 'ilen 'io anccion<l "elll a idéa contraria.
que por sem duvida nãl) e apoia no inrere. e bem e tal'
dos povo desta comarca. vigoro amente iL repellem.

O rio Lonrenço Velhu, e depoi" de d 'aguar e te no
Sapucahy com o grande Sapucah,)' formão uma divisa natllraJ
e livre de conte taçõe' para a dua' ProYincia e a comarca
do ,'apucah)', que pelo r'overno da Igreja pertence já ao Bi 
]>ado de ,. Paúlo ncarlhe-ha tambem unida pelo poder civil,
e a" im remando o gTande mal, le er mi ter para obt r
j u ti 'a, recorrer a Ouru PrelO, dLtante paru lllai' de O legua .

O moradores de ta comarca, de'de a mais remota anti
guidade e con iderão Pauli' tas pelo~ eu habito, pela uas
relações do commercio, pela pruximidad elll que se achão da
Provincia de ,', Paulo finallllente p€'la neces iclaue de se unir
a uma provll1cia, onde, além uas exiguidade do impo to .
accrcsce o ardente de ejo que sempre se tem nella manife'ta
do de aperfeiçoar e lllelhnrar a vias de cOlUlllUnicação, que
no ·ta comarca e achão elll deplorav I e tado.

Os abaixo assignado' cedendo a esta imperio'a nece si
dade velll perante a A. sCllIbl iI Leo'datlva Pruvincial de '.
Paulo expor o seus seutilllelltos, certos de qu erão elles
benignamente acolhidos, e que ne te sentido, dignar-se·ha ella
repre'entar ao Supremos Poderes da Nação. Villa nova de
Itajubá 10 de novembro de 1863.-Joatjuim José de Oliveira,
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vigario da freguezia.-Dr. Domiciano da Costa Moreira.-An
tonio Luiz Pinto, fazendeiro.-.Joaquilll Pinto Koronha, nego
ciante.-.à.ntonio Luiz Alvare . neg-ociante.-Antonio J é Pin
(,0 da I 'ilva, neO·ociallte.-·Fran 'isco Pereil:a de Toledo. nego
ciante.-A 1'00'0 de Franci'co \ ieira Pacheco, .à.ntonio Luiz
Piu o lanador.-Feli.x ~""ntonio Fernande .-João Pedro Xavier
de I 'a11e.. profe. SOl' publico.-Antonin Bernardo ele iqueira
Lubato.-Jo é Luiz FelTeira de Magalbãe~.-Antonio Caetano
Pereira de l\Iagalhãe .-Quirillo Alve da il,a.- lltonio oare
do~ auto, proprietario.-Alltonio Antunes Roza, fazendeiro.
Jo é Mana SaIu tiauo ela ilva, fazendeiro.-Domiciano Jo é
de Paula, lavrador.-Padre Lourenço da Co ta Mor ira, fazen
deiro.-Francisco Pereira de Magalhães. fazendeiro.-Oustodio
Gonçalves ele Oarvalho, fazendeiro.-A rogo de Samuel de Al
meida e 'ilva, Joaquim Oados de Nogueira Junior.-Tarquino
da lo ilva Aureu Campi ta. uegociante.-A rogo de 1I1anoel Viei
ra Pinto, Tarquino de Abreu ampi ta.-Manoel do Nascimen
to Hollal1da.-Evari to da Silvu Oanl/li ta, negociante. -Manoel
0-0111 e Pereira.-André Alve da ilva.-Ou todio Alve da
'ilva,-Narciso Pedro o de Barros.-Jo 'é Paulo Ga par do

Reo'o, negociante. -Joaquilll Cu todio da ilva, proprietario.
Luiz Jo é de ouza Viallna, negociante. Manoel Jo é do
tanto .-Jo'é Ju ,tino SOllzao-Benedicto DOlninO'ue Pereira.

Antonio Joaquim Nogueira Junior.-Jo, é Bento da I 'ilvao
Padre TlIanoel Luiz da Silva.-Jo é Ignacio ogueirao-Bel'
nanlino Jo é de Fal'ia.-Constancio Jo é Mende~. negociante.
- 'a' iano de Almeida Guerra.-Antonio de Almeida Guerra.
-Jiranci co de Alllleicla Tuel'l'a.-Jo'é de Almeida Guerra.-
Jo °é Gonçal\'es Ooelho 1Ilindello.--} ntl1ci 'Cl) Vicente Roma.
Jo 'é l\Iaximiano Villas Boa da Gama.-:i\Ianoel Oorrea de l\Ii
randa. nego iante.-Alltonio onçalve Ramo 'obrinhu, nego
ciante.-Honorio José de Oliveira.-Jo é Franci cO.-Antonio
Jo~é l\Iaximo.-Antonio Alye' elo' Rei•.-.à.ureliano Pae Ra
bello, negociante.--Franci co BOJ'lre \ ieim, emuregado publico.
-Joaquim Jo é dos Reis Lorena.-João Jo é da Cruz.-Jus
tino de Ca lro Ramo'. negociante.-Luiz Rodrigues de 'alles
negociante.-Jo é Innoceucio de Oampo , nE'o·ociante.-Antonio
.To, é Teixeira Junior. neg·ociante.-Antonio Ribeiro de louza.-
'onstantil1o J o é de Souza. -- Balcluino José Rabello de I ouza.-·

Antonio l\1LUliz Francisco, lauador.-Miguel Bento ele ouza,
.negociante.-Cal1dido Rabello ele Araujo Chaves. bacharel for
1IIarlo.-Manoel Ou toelio de Oliveira, fazendeiroo-Jo é Joa
quim Lope da Fonseca Aristão.-Alexanclre Moreira de Oli-
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veira.- -Vicente José Vaz ele Lima. nego iante.-'T'heoeloro Ro
drigue , negociantr.-João Frrreira de Rouza.-J!'elizardo Ri
beiro de O<ll'\'alho.-Marccllino Ribciro da Co ta.- João' \.Ives
do Heil:i.-Mano I Luiz ~[i1e1wdo .. 01 ici t'lllOJ'.--DonllCI<l no Fran
cisco ela Sil\'Cl.-Ju·é \nronil) Carneiro. -Antonio Con:ria ar
valho.-I\1êllloel Rodrigne Lemo .--1\lanocl .JoarjUini Linla.
.lo é Antonio Lemes.-Jo p Maria Uõln·,t1ho.-Jo é Martin. de
'ouza. -.lu é d ouza Rodrio·ues.-Manoei Conea da ,'ilva.--

Joaquim Martins de ollza.-.Jo·p Joaquim de Souz<l.-Antonio
Pir COl'r"ea.

Reconheço verdadeira" as firma upra por iuforl1laçõe'
que tíye acerca <la. lI1e mas.-Punso ::\.Iegre 1.0 <le jill1oiro de
18fi4.-Em testemunho de verdaLle. O 2.° tahellião interinu.
- ConstaI/tino Gonçall'es de Oliceim CII l'1:a1ho.

II/mo.'. Snl'i>. da A. selllúléa ProriJlcia/ elp. '. Pwdo.-
O' moradore. da cid,Hle de Pau o Aleg'l'e <la Comarca
ele Sapucahy, Provincia de Minas Gemes iufra escriptos unin-

• do seus voto nOi:; da generalidade' do~ habitant ' desta co
marca. vem perante a As mbléa Legi lativa Provincial de

. Paulo, expor a convemelll:Íit de ser aUllexado a esta Pro
víncia todo o tenitorio comprehenelido pelo governo do Bi 
pado, e ollicita r a intervenção de ta Augusta A em bléa jJaLa
com os , upr Ino Poderes ela ação, a fim ele que e te pen-
amento seja consignado em acto Legi 'iativo elo Polier Geral.

De de UJlla longa serie de allno", tem 'ido gera1.lllente
reconhecidos os graves inconveniente,; que re ulta de achar- e
a séde do Governo ele ·ta Pruvin(;ia a tão grande li. tanci;l'
deste facto tem-se originado o atraso IlIaterial ' 1II0ml desta
omarca. que por certo estitria muito fioresc·ntc se ha lonero

tempo estivesse ella umcla á Provincia ele S. Paulo.

O e. taclo de sua e.'tradas, é deplorn.vel; sua la \'oura
li IIlitada e me. quinha, como ullla conseq uencia inevitavel <.la
falta de vias de cOlllillunicação: 'eu COlllulcrcio debilitado ou
antes quasi extinto, lucta clllU o peso de illlpO ·to ele iO'uaes o
sobremaneira exagerados; a e -tra la.~ da C0marca nào facilit~o

outro tran ito se não;l costas de be ·tas que são ilnportada"
e que pagão, ao outrar na Provincia, Ulll 11I4uaiificavel illlpo to
por cabeça, alelll dos impostos chamado itinerarios, e que por
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infelir·.idade do. habitantes desta comarca} jamais ervirão para
melhorar a e. trada que 11i:lrecem mais trilho de um . ertão
inhabitado. e ha ponco de coberto. do qne e trada de um povo
que tanto ba de pendido do en uor para m lhoral-a ; o:
generos importados do e. trangeiro, e me 'mo da. outras pro
vincia do 1mperio, alelll de elevado em preço pelo valor do
trall'pol'te por terra. de Ullla lonaa di tancia do.' porto.' de
mar, por pe imo caminho. ão ainda aa~raíado por im
loto,; exorbitante lançado sobre qualquer fardo ou yolume.
que telll de pi! ar por um cordão de impopulare e anti-eco
nomicas barreira ..

b' doloro'o qne lima cOlllarca tão rica de recmso" cor·
ada dc rios caudaloso'. qn rolão em eu leito' lTIa~ a de

a'Tua capaze,; de offerel;erem livre naveaação ao maiore na
rio. e veja reduzida ao e tado de abandono em que se acha.
ervindo e..'e IIle '1110S rio de e torvo. porque na falta de

pontes, e de transporl'~' por agua, vê-se o viajor muita veze
forçado n angmentar de a!auma- [eguas o seu caminho para
aproveitar alguJl1 passo ,1 váu. ou alguma palite particular na
e tação invernosa.

Todos estes lllfl,les tem ua origem na distancia immen
'a ,í que :e ac:ha o Governo, e na quasi impo ibilielade em
que e tão o repre el1tante' da Pro\rincia de conhecerem o
e-tado de uma comarca encrarada na Provincia rle . Paulo e

Olll ella el?treitamente relacionada.

E tal a falta ue relaçõe comlllerci,les para Ouro-Preto.
que o: cmpregados publico para receberem seus ordenados,
mi ·tpr lhes é obter lettra para o Rio Janeiro. e muita. vezc
l' e r cur o lIào acode a te III pu. e eus ordenado cahem em
L1l1l abY-lllo a que o financeiro' do no o paiz dão o nome de
exerci 'io findo. el'ia mi reI' uma looga expo'ição, para '00

ta.r toda a' razõe , que moverão o habitaute~ ele ta comarca
a alilllclltarem cm qua i ua unanimidade o de ejo de perten
cerem á Provincia de Paulo; pen aluento .e~te que tle 11a
muito e apod rou de eLls e'pirito, que nem uma relação
tem <,om a puliti a do paiz; que -ó olha ao ell!ITandetimento
tle. ta tIlfeliz comarca. c diant do qu,ll não ba aquerema
nem lu. ia .

O. hahitante. da cidade de Pou o Alegrl'. dirigimlo- á
Asselli\Jléa Legi lativa da Pruvim'ia ele ,'. Paulo, O fazem na
elOCl' esperança de que o.' repre entantes de 'ta illl1 tl'ada Pru
vincia interporão todo u 'eu nüilllelllo para que e'ta idéa
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seja levada a effelto. rliriginrlo nestesentido uma repre entação
ao upremo. Porleres da ação. Pou o Alegre 24 de ~ovem

bro de 1853.-0 conego João Dias ele Qnadros Aranha.
Antonio Dicarso Jlll1ior.- aturnino Jo'é de Carvalho.-Con 
tantino Gonçalve de Oliveira Cardo o.-Erne. to Borges de
Almeida.-Manoel da Silva Ca tello. -Jo:é Thcocloro de I ouza
1achado.-Manoel Ferreira do antos.-. ntonio Affon o La-

cerda.-José Joaquim de Freita Ca trO.-Franci co Barbosa
Leite.-Manoel Leite F rreira de Mcllo.-Ql1irino Gonçalvc
Lopes.-Eliel Bprnardino 'ilva.-.João Ferreira Domingues.
Jo é Pereil'a rIos 'antos.-A rogo de JoaCluim ,imõe de Li
ma e rle José Luca de Fl'eita, Quirino Gon alves LOI e .-

. Franci co Joaquim de Oliveira 'analho.':-José Daniel Leite
Ferreira de Mello.-Francisco Antonio Candielo.- A rogo rle
José Albino (iasimiro Jo é Daniel Leite Ferreira de Mello.
João Francisco de Lima.-Joaquill1 Franci co de Freitas.
João Aleriano de Lima.-AntonlO Vi ente Fort s.-A rogo ele
Quirino de Souza Garcia, Fran i co Bar'boza Leite.-Fau. tino
Brandão lÍe Azevedo.-Ignacio Gonçalve LOJle .-A rogo de
José Luiz de Souza e de Ignacio Roelrigl1e Sidi, .José Daniel
Leite Ferreira ele 1\1ello.~Silverio Candulo de Almeida Frei
tas. -Candido José Roclrigue .-IO'nacio ela Costa Rezende.
Serafim da Co ta Machado.-Elllyg lio Antonio 1\1a harlo.
Franci co de As is e ouza Mende .-Franci co da Motta
Paes, fazendeiro.-Fe1'llando ele Barros' Cobra, llegociante.
ROllluallo Ali 'usto de Oliveira.-Anp;elo rle Araujo Landilll,
profe 'sor publico. -João Alvo de Vilhena Fftgunde , nerrociall
te.-A rogo ele Delfino Pedro Maria. Joaquim Antonio Ribas.
-Francisco Jo 6 de Rezenrle.-Antonio de Souza Lima.
Barnabé da Costa Rezendo.--Joaqnim Nllne de liedeiro.
Felicicwo Antonio da Conccição.-JoaCluim Ferreira de Carva
Iho.-Antonio Joaquim Li 'anlo.-Manoel Pereira do Rei.
Tobias Rezende de J ovae .-Ouintino da Coo ta Rrzeud.-

icoJldino José de Fa:l'ia.-JoaCluim Córroia do. 'antos.-Fe
lix da Motta Paes, fazendeiro.-Joaquim Rorlrigue. de Iome..
- 'egü;fredo da Motta Pae .-Lucio ela Motta Pac ·.-Tri tão
Gonçalves Braga.-Joaquim da iVIotta Pae, ·fazendeiro e ne
gociante.-Luiz Gome rl'E cobar.-José Ribeil'o da Motta
Paes.
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fllms. SnTs. di Assembléa Provincial de S. Paulo.
OE moradore da Fr auezia de Ouro Fino. termo da idarl e
de Pau 'o Alegre da comarca do Sapucahy. provincia de ?llina'
Geme de ejo."o de acompanharem o voto de toda as pO\'oa
çôes le~ta oluarca, vem perante .e.ta A. sembléu manifestar o
de ejo de que achão apoderados do que eja a me ma an
nexada á- esta Provin ia. tOluando por divisa o riu Lourenço
Velho. e depoi de sua confiuencia com o grande "apucaby
este até .entrar no territorio actual ele'ta provincia; e e'peram
que o. repre ntantes da Provin ia ]e ,~. Paulu tomarão o
ure i a tarefa glorio a de promover uma medida de pro pe
rüla]e para a povoações de ta cOlllarca e para a Provincia
de S. Paulo. .

A comarca do 'apucahy 111m. r., acha- e no mais la
mentavel atra o, lJor que distante como e tá do centro gover
nativo ela provincia, Slla nece sidade são desconhecidas, e
tarde o a Illá horas ão satLfeita: em e trada', sem com
mercio e selll indu trIa, re ta-lhe liaar- e a um povo avido do
Il\elhoramentos, a fim de poder sahir da desanimadora apathia
el)) que hoje cxi te.

0, abaixo a signaclo . poi , dirigindo-'e a esta assembléa,
o fazem cheios de confian~a, porque e tão certo que a sem
bléa Leo'i lativa da Provincia de I. Paulo nãu perderá o en
. do que e lhe offerece de ainda uma vez fazer patente o seu
patrioti mo, E' decidido zelo pelo bem do paiz. Ouro Fino
de Dezembro ele 1853.-0 vigario Joaquim Finnino Gonçal
ve Corimbaba.-Jo é Antonio de Lemo, fazendeiro.-Fran
ci' o ]e Paivà Bueno, neo·ociante.-Manoel Joaquim de Gou- •
vca, negociante.-Alltonio Franco tia Rocha, fazendeiro.- 'abi
no Antonio anches de Lemo dito.-Manoel Lie Paiva Bueno.
dito. -João Lopes da 'ilva. nego ·iante.-l\Ianoel Berna1'de
Arruda, fazendeiro.-Joaquilll laz L me dito.--Manoel ele
Paira Bueno. dito.-Antonio de jJmeida e l[orae. dito.- Vi
cent Ferreira Men 10nça.-1o·nacio Antonio do ,antos.-Ga
briel Zeferino rle Carvalho, nerro iante.-,João Roberto an
ches de Lemo ·.-João ela ilva Cintra, fazendeiru.-Juão Zefe
rino tlc Carvalho, negociaJJte.-Balbino Jo.é d Jiello.-Arito
nio de Andrade Villela, fazendei1'o.- Roque Henriques d Oa1'
valho, llegociant . -Franci. o JO,'é Ferreira.-Hegeru O1'tiz ele
Camargo.-Alltonio Leite da iIYa.-João de Ponte Pereira
GOllçalve .-Manoel FerreiJ:a da Silva, fazeneleiro.-Pedro An
tonio d~ Freita, negociante.-A rogo de Manoel Pinto Soa-
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res. Pecho Antonio de Freita, negociante.-Antonio Nunes
Brigagão.-Liberato Mariano de Souza.-Eloy Ilnes de üli
veira.-Tiburcio Lelli.- Vicente Fernandes de Iorae .-Ju 
tino Ro higues do Valle. negociante.-João Henrique de Arau
jo Ointra, negociante.-Manoel Jacintbo de Fio'ueire lo, lavra
(lor.-Joaqui m Soare da Roza.- - Francelino ,A ntOllio Leite, ne
gociante.-Jo é de Godoy Bueno. fazendeiro.-Jo.é Antonio
Neves. llegociante.-José Felipe cio Amaral.-Fran i co Cl
Paula Silva.-Flausino Del-6l1o dn ..'\.lIlara/.- 'andido Rodrigues
de Siqu'eira.-Jo é Zacaria do Am:1l'al.-A:ntollio de Almeida
Ramo, fazendeiro.-1Vlanoel Ja into ele 'amargo.-Jo é Filipr
do Amaral. --Joaquim Jo é Moreira'. negociante.-Ju tino An-

. tonio de Morae .-Joaquim Felizardo Barboza.-Jo~é Manoei
Bre ane.-Fausto Caetano 1\Ionteiro.-Franci co ele Paula
l\Ionteiro Guecle..-Carlo Oaetano l\ionteiro Guedes.-Oarlo
Augusto 10nteiro.-Antonio Oaetano Monteiro.-Manoel 11a
r.hado ela Silva.-João Oandido de Oliveira LOtl1,ftdo.- ntollio
João ele .M:oraes.-João Bapti ta Ramo .-Joaquim Nogueira
Ba to.-João Baptista elo Praelo.-Luiz Bernardo de ,'ouza.
Lucio Xavier Ferreira.-Oarlos ~\.Iexanelrinu de Marca.-Jo é
Barreto, oaTes.-José Antonio cl .....Imeida Ham0s. fazendeiro.
-Antonio Pedro de Moraes.- 'amillo Antonio la 'olledaclc.·
Jo é Venancio Atana iO.-Elias José RaJ1lalho.-.To,'é Luiz de
Oliveira.-Manoel Gonçalves Oardo 0.- fanoel 'ardo o dos
I antos.-Peuro Pinto ria ji'on e a.-í'I'Iano I Bernardes 'ouza.
João Silverio Dia .-Jo 'é Rodrigue de Oli,' ira Pinto, l1ego
ciante.-Pedro Antonio ele IJillla.-Joaquim Domingues de
Faria.-João Honorio de Oamargo.-Francisco Jo é dos 'antos.
-Manoel Alves Moreira.-Manoel Jacintho Nogueira, nego-

I ciante.- 'u todio Correia Barboza.---Bento Pir ele Morae'.
-Manoel Aires Moreira.-Antonio Joaquim d Mello, nego
ciante.-Jo. é Machado Pedroso.-Joaquim AII'e.' de Oan'alho.
-Franci co Pire, ele Oliíeira.-Antonio Bernal'c1e de Suuza.
-Je uino ~ntonio ele 'Ioledo.-Joaquim Filippc DOlllinO'u€'..-
Lourenço Antonio Pinheiro.-Manoel Lniz da 'iinl.-José Pe
dro i\Ioreira.-A rogo ele l\Illnoel Joaqum Ribeiru, deFranci!':co ela
Silva Pinto, Manoel \"I"e i\Ioreil'a.~Jo é Rodrio'uef> elo Prado.
-.João Entngelista ele Oliveira, negocia,n te.-J os(> J a illtho cI
Alllaral.-José Alve Monteiro.-Ignacio Alves ele 1\1orae.
Joaquim Ribeiro elo Pl'ado.- José Pereira Dias Pa 11eco.
-Ignacio Fnwcisco ela Silva.-José Bernardo de ,'ollza.-A
rogo ele Francis o Lopes do Pra]o cl José Rodrigues da Ou
nha. Manoel Alves Moreira.-Antonio Gome . Moreira, negocian-



- 785 -

te.-Vicente Gomes Moreira, negociante.- erafim Gomes MI)
reira.-Franci co Gomes d AzevecIo. negociante.-A rogo de
João Fernandes da , ilva, de Manoel Gonçah-es de Oliveira, de
Ignacio da I ilva Ribeiro, Manoel Alves Moreira.-Antonio Al
ves da SiIva.-Francisco Antonio de Oliveira.-João Francisco

. elo PraelQ.-Joaquim Lopes ela Silva.-João Ribeiro Toleelo.
J o-é Pire' elo Prado, negocLante.-..l.ntonio Joaquim do Amaral.
-A rogo ele Uladisiáo Fiuza Rodrigne~ ele .Toaquim Gomes de
nloraes e de Joaquim de Goeloi.. lanoel .Alve Moreira.-João
Roelrigne ele Oliveira Pinto.-A rogo de Luiz Ferreira Braga,
ele Joaqnim Jo é de Faria de Franci co Cordeiro, José Perei
ra Dia Pacheco.-A 1'0"0 de Ignacio Franci co de Oliveira,
de Fernandes José da ,'iIva de Franci co Lopes do Prado e
ele José RodriO"ue da Cunha, Manoei Alve Moreil'a.-A rogo
de Lino de ouza Mora , de ManoeI João Rodrigues, João
Evangeli ta de Oliveirtl.-José Antonio Pinheil'o.-Francisco
Bernardes de I onza.-Jacintho Fereira da ilva.-Francisco
Ferreira ela I 'ilva.-Frauci··co Alve Pinheiro - 'i'icente Gonçal
ve d. \.raujo.-Jo.-é Franci o ele Mirant!a.-Luciano Ribeiro
da ,'ilva.-Jo é Amaro Bamo .-Daniel Diocleciano e 'ilva.
Antoniu Pereira de Toledu. neO'ociul1te.-Domeciano Ramo de
Oli\'eil'a, fazendeiro.-i\Ianoel d'As'unção. fazendeiro.-Joaquim
Villela lIarque , nego iaute.--Jo é Ferreira da ilva ~oo"llei.ra,

elito.-Padre Bernardo Ferreira ogueira.-Jo,é Cyrino de
Ca tro.-Manoel Lu.iz Fernandes. -Antonio :Jlarques da ilva
Sobl'inho.-Antonio de Oli,einl Le a.-Elia Theodoro de Al
meida, neo·ociante.-Manoel J(lsé da Co ta, negociante.-Do
mino'os '1'l1eorloro de Almeida.-FraIlClsco Antonio Toledo.
João Bapti ta.- enero o Jo:-é Ues ia .-Domeciano Lope da
Rilva.-Antonio Xavier da Silva.-:Jlanoei Cyrino de Ca tro.
Frauci.·o I..ntollio Ma hado.-Ben di tu C~rreia Lf'ite.~Joa
quim Teodoro de Alllleitla.-lIalltl I Jo é de Gouvêa.-Justillo
Marque ela, ilm.-, 'yrillo Pereira de astro.-Joaquilll Gomes_
- Ubano Jo é imõe'.-.João Enll1~clda Borge .-Jo é Anto
nio Ribeiro.-Joaquim Mariano Bapti'ta.-Jo'é Antonio da
Co ta.-Augu to Fon'eca dE' Lacerda.-lIIano 1 Procopio Xo
gueira.-Carlo. José Ferreira.-JoRo Berrera de Mendonça.
Joaquim Pereira de 'astro.-Joaqll1m Cu todio da ilva.-
Franci o Llliz Femallde .-A 1'0 0 '0 de ill'erio aetano da
Co ·ta, lavmdor. Fran i 'co Ferreira da iI,a.-Joaquim José
Venan io ela Gama.-Floreucio Borll'es Gonçah-e .-Antonio Fer
reira da Silva.-Procopio lYlllpio Ferreira.-A rogo de José
Cypriano, Procopio OlYlllpio Ferreira.
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J1lm8. S1"8. d'Assembléa Prot"iw31nl de S. Palllo.-Os ha
bitilntes da freguezin do S nhar Bom Jesus do Campo Mystico
Termo ela cidade de Pouso AI gre da comarca de Sapucalty
da provincia de Minas Gente, compartilhando as idéa de .eu
comarcãos, e me. mo de todos os habitantes deste territorio
Mineiro, aguem do grande Sapncahy. vem perante ,ós mani
festar o desejo, de que ha muitos annos, e achão po uido
de serem desm em brados ela provincia de Minas c erem encor
parado. á de I Paulo. C esperão que vós Srs. representante
da provincia de S. Panlo rccebaes uenignos eu' voto, pro
movendo llma medida que fará sua prosperidade. e de tQdas

. as poyoações circumvisinhas áquem do Rio Sapucahy.
rUm. Srs. E' eloplonwel o e, tado de todo e te terri

torio, sem eommercio e sem ind ustria por falta ele estrada
porque possão exportar os proclnctos c1el:óte fertil territorio ao
mercado) rudo este sobre-carregado pelos excc,. i\'Oi; pl'l~ ·os

. de uma custosa conel ucção pios contin uarlos em bal'flço que
encontrão os trapeiras, e pela' pesadas taxas a que são obri
gado a pagar, sendo totalmente eles onhecidas nas ne essi
elade. pelo governo. sem duvida pela norme distancia ele 90
legoas de ta frcguezia, e inteira falta de communicaçi'Lo COl11 a
sua capital, e at.é sem -correios, sendo como Ulll corpu csLranho
á.. provincia, menos para pagar os imposto.'. O abaixo as. ig
naelos pois, se dirigem á vó Srs. repTe entantes rln. provincia
cheios de confiança na per liasão ele que a A s mbléa L gisla
tiva da Provincia de S, Paulo) não s' olvidará de attender o
clamores ele te povo ávielo de seus melhoramentos, e fazer pa
tente o seu patriotismo, e rle 'ididu Zé lo pelo bem do !Juiz.
Campa 1\1ystico 11 de elezeinbro de 1. 53.-0 vigario 1\lanoel
Joaquim Dores'.·-O ub-clelrgado Uladislüo Goulart Pereira (le
Miranda e Aragão.-Juiz de paz João :B'rancisl:o Ferreira.
O capitão Pedro Antonio de Mame Dutra..-Manoel F l'I'eira
de Carvalho, juiz ele pa.z e eleitor.-Fidelis Flausino de An-
drade, juiz de paz, nb-dclegarlo.-Joaquim Uu totlio Jo é
Ferreira Nogueira) negociante.-Jo·é Mendes d'A:->sulllpção ne
gociu[jte.-Juiz de paz Lourenço Ferreira ele Godoy.- Vicente
F,m'eil'a de Abreu) el itor e nego iante.-J osé de Olivrira
Braga, eleitor e negociante.-Hel'lllel)vgildo Au"u tI) Pereira
eleitor.-José Alves de Ancll'ada, negociante.- Felicinno de Al
meida Cunha, Escriyão.-Francisco José P 'rcira Avila, Nego
ciante.-Antonio Gomes Moreira, eleitor.~Joaquim tle Almeida.
Lara..-Franci co Xavier tle Salle} negociante.-Antollio Luis
cle Almeida.-Bernardo Francisco ela Silva.--Carolino Nunes
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da Silva.-Caetano Lazaro de Freita Bueno.-João de Siqueira
Brandão.-José de Siq uei ra Baião.-José ele Siqneira Baião
J unior.-Manoel Joaquim de .. ouza, negociante. - Vif1ente An
tonio de Faria, negociante.-Roque Alves de Oliveira.-Manoel
Joaquim de Moraes.-João Pereira da Silva.·-Antonio Alves
de Godoy.-Antonio Barbosa Nogueira.-Antonio Luciano Alves.
-Aleixo Corrêa de Momes.-José Pedrn Alves.-Antonio
Barbosa.-Fructuo o de ouza Dia .-José Borges Moreira.
1\Ianoel Luiz Coelho.-Felisberto Gomes de Toledo.-Jo é An
tonio d Oli'Teira.-Luiz Piuto de Figue:'edo Gonzaga.-Anto
nio Benedicto Vieira. -Feli berto de Brito.- J o é Feli berto de
Brito.-Jo é Caetano Pereira, neO'or.iante.-Francisco José Bar
bosa.-Francisco Xavier de Rezende.-·João Alves Baptista.
Pedro Jo ' de Azeveclo.-Manoel Gomes da Silva.-Marianno
Gomes da ilva.-Pedro José Barbosa.-Jo::>é Antonio Lopes.
-1\lanoel cl'Oliveira Gome .-Antonio Barbosfl ele Lima.-An
tonio JO'é de Azevedo, n gociantc.-Roque Alves ele Moraes.
-José Franci co de Morae .-.\.ntonio da Siln Bueno.-Ma
~oel Coutinho de Azevec!o,-Francisco Pedro de Paula.-Miguel
Joaquim de Azevedo.-Antonio Gomes Domingue .-Manoel
DominO'uc .-Antonio Aleixo de Mome .-Jo é Rodrigues Dorta.
-Fabricio Gome ela ilí.\.- alvador Gome Domingues.~

.To é Pereira Padilha.-AILino Jo é da ilva.-Feliciano Fran
ci co da o ta.-Jo é de Lima Franco.-Jo é Florencio Vieira.
-Franci. co Jo 6 da Luz neo·ociante.-Domingo Antonio de
Lim,t.-ManoPl Joaquim de iqueira.-Mariano José de Aran
te .-Cypl'iano José de 1\lorac .-Pedro Antonio Caetano.-Vic
toriano Ahre ela Silva.-João trOliveira Proto.-Jo é Lopes
Pil1heiro.-Antonio José ,'oare. - Ignacio Leme ela Silva.
Patricio Jo é Joaquim. lIegociunte.-·Ignacio José Joaquim ne
O'ociantc.-Franci co Pereira da ilva.-Franci co Jo é de Mi
rpnda.-João Alve Ferreim.-Jo. é Maria da Costa. -Antonio
da o ta de Abreu.- ilve kc de erquoil'a Leitão.-MiO'l1el da
Co ta do Abreu.-Manoel da Co'ta de Abreu.-lIiO'uel da

o ta le .A.bnm.-Joaquim da Co'ta de Abren.-MarceUino
Gome da ilva.-Bento Jo é do ,'auto .-Antonio Vaz de
Lima.-Joaquilll BOl'O'es l\Iol'eira.-llunoel Pedrozo de iquerra.
-José a ta.110 Nunes.-Ignacio Alvos da ilva.-Jo é Igna
cio Pedl'ozo.-Luciano ntonio de Moraes.-Zacal'ia Alve de
Oliveil'a.-Tl'i. tão Jo é Vitor.-José ele Morae .-João Alves
Ribeiro.- Anastacio Alve Ferreil'a.-Fran<:i co do A 5i Ferreira
Pinto.-Manoel 'orrêa de .A.lm ida.-Jo~é Pereil'a de ouza.
João Alves de Godoy.-Prudencio Alves de Godoy.--Henri-
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que Pereira Cardozo.-Felicio AIres Je Godoy.-João JO'é de
Macedo.-Francisco anclido ]'urquim de Campos nerrocJllnte.
José Ferreira de Castilho. negociante. -Elia Pire Cardo, ne
gociante.-Manoel Lniz Pinto la Fon eca.-Ignacio Franci co
Ferreira.-João Bueno Cezar.-Manoel Antonio de Araujo.
Benedicto Antonio de Araujo.-Jacintho Cardozo.-João de
Moraes Cardozo.-Antonio C zar de Toledo.-Joaquim Leonel
da Luz.-Manoel Ribeiro da ilva.-Joaquim Fereira Cezar.
José Gonçalves.- 1anoel Antonio 'rayeira da 'il,a.-Franci co
de Oliveira Mattosinbos.-Aurelino Taveira da Silva.-Jo é <.I
Oliveira Mattosinhos filho.-Jo 'é de Oliveira Mattosinhos.-Ma
noel <.Ie Lima Campo..- Franci co de Lima Franco.-Joaquilu de
Lima Franco.-José de Lima Franco.-José Manoel Fernand s.
-Manoel da Costa de Abreu .fiIho.-Manoel da Co ta de Jibreu.
-Florisbello Pereira.-· Felisbino de Lima de Goes.--João Pe-
reira de Lima.-João Pedro Barbosa.-Marcellino Gom s da .
•'ilva.-Jo é Pereira de Mello.-Mano 1 Joaquim SiUlão.-José
Bu no de Moraes.-Jo é Franco de lVlorae~.-Scrafjm .Perl~ira

Paulino.-José ::;imões Gome .-Generozo ele Macedo Cunba.
-Antonio José da Cunha.-Luiz Antonio Simõe .-Joaquim
José de Azevec1o.-Manoel Tavares do Jascimento.-Joaquim
Gonçnlves de Azevedo.-Jofio ele Lima elo Prado.-Antonio da

ilva do Praelo.-Antonio Gonçalves dos Santo .·-Joaquim .\n
tonio 'imões.-Joaquim Leite do Prado.-Jo é Luiz filho.
Antonio L11iz Coelbo.-Joaquim da Co~ta elo ~a cimento.
João da ilva Piuto.-João Franci co ele Araujo.-Jo, é Irrna
cio Rodrigues.-José Joaquim Tavarcs.-Salvador de Cerqu 'ira
Cezar.-Enrique Leme de Brito.c-Jo é Maria.--IIenrique Ouei
roz.-Alexandre Vaz de Lima.-Bartholollleo Jo 'é P drozo.
Antonio Gomes de Mome .-João Gomes de 10rae .-F li
ciano Gome de Morae . -Jo 'é Corrêa da Silva.-Manoel Bra
gança de tal.-Pedro Jo 'é de Oliv ira.-Lauriano Gome.' .ue
Moraes.-José de Lima Cardozo.-Francisco B\)rja das Dores
Pinto,-Floren'tino Alves Cardozo.-Manoel Jacintho de Tal.
Lauriano de Moraes.-Manoel la Penl1a.-J oão Bapti ta da ilva.
-Pedro Antonio de Oli\Teira.-Baptista Antoniu de Olivcira.
Matbeus Soares Carelozo.-MmlOel Joaquim ele Morae Cardozo.
-Custo lia de Mome. Cardozo.-José Soares de Azevedo.
João Guilherme de SOllza.~Francisco Pereira de Mello.--Ma
noel Alves de Anclrade.-Manoel Alves de Andrade Junior.
Jesuino Alves de Andrade.-Manoel Pinto le Figueredo.-Joi1
quim Leonel da Silva.-José Afaria Pinto.-Florencio Borges
Oonçalve .-MmlOel Rodrigues da Sil\'a.-Frauci co Felix Piuto.
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Illms. Srs. Dezmlado d'Assembléa Provincial de S.
Paulo.-O habitantes do di tricto do Bom Retiro do Termo
da cidade de Pouso Alegre da provincia de Minas Ge
raes, temendo que a creação de uma nom provincia da uI·
tima ordem ao . uI da prolÍncia de Il1ÍJHL~; iuvolva em sua des
gra,ça a comarca de Sapucahy, apressão-se a vir perantcl VV.
, '. pedirem 'ua valiosa protecção para que fação chegar ao

coniJecimento da Augll'ta As embléa Geral Legi lativa fi

ua upplicas afim de a me ma Augusta Assembléa, tomar
em con ideração fazer annexar á provincia de S. Panlo a re
ferida comar a de Sapucaby.

HIlllS. rs. deputa los. ão é só o temor de pertencer a
uma nova provincia que leva os habitante3 deste di tricto a
peJire1l\ sua annexar;ão á provincia de . Paulo; é apropria
convenicncia, ui tante cerca de 90 lcrroas ua capital, que tarde

fio ouvida ·as nece iJaJe e pendencias nOS3as para com o Exm.
GOi'crno, sobcarregaclos com pe.'ado tributo, em O'ozarem
em tempo alo'um UO I11enor bcneficio publico, collocados nas
Pl'OXilllidade' da capital de . Paulo com quem cmpre man
teve relações COllllner iae, religio as' dando- e para divi as
com a provincia de lllinas o Rio Sapnc:aby divisa talvez do
bi pado dc . '. Paulo. E' dignis imo rs. deputados pelo por
tos de anta batuba,. I eba tião Paraty que os abaixo
as ignado fazcm suas cxportaçõc', e onue encontrão alguns
pedaço de e'tradas sem embaraço. e por outra muiLas ra
zões que julrramo' erem inutei ponderar a illu tração de VV.

Cap lia do Bom Retiro 11 ue dezembro de 1 53.-Fran
ci o lTIufrauzino de Andrade, 2.° supplente do subdelegado.
Lourcnço Fernamlc de Godoy, 3.° suppl nte do ubdelegado,
e juiz de paz.-Mathen Pereira de Abreu alvão, escri ão e
n .gociante.-Jo é da Oosta GOllvêa.-João Ribeiro do Na ci
mento.-Mauoe/ Joaquim da Costl1.-Antonio da Costa Barbo
sa.-Frauci 'co TlJeodoro da Co ta.-Potenciano Jo é Barbosa.
--Joaquim José Marianno.-Joaquim de Oliveira Lobo.-Ma
noel Llliz.-Gregorio Antonio de Moura.-Antunio Ferreira de
M UO.-Luciano Roque Pereira Dntra.- ·Pedro Antomo de Oli
vcira.--Fl'anci 'co Antonio li Oliyeira.-Jo é Lauriano de Mo
raes.-Jo é Antonio Je Lima.-Jo é Francisco da Rocha.-Ma
noe/ Miugues Viana.-Francisco Rodrigues da Sílva.-Anto
nio Bernardo RodriglLc .-João Gal'(;ia de Ánd.rade.--João Da
masio da o ta.-João Marque "I ianna. -Antonio Joaquim

ianna.-Mauoel Pedro da ilva.-Joaquim Jo é de Godoy.
J o é Rourigue Moreira, juiz de paz.-Mathia Domingues Lei-
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tão.-Luiz Antonio ele Brito.-Theodoro .AJ1tonio de Oliveil'u.
Juventino Antonio Pereira.-João Antonio Moreira.-Alexandl'O
Bernardes da Oosta. .

Illms. 81·S. Depu/adas d' A sembléa Pron"l1cial de 8.
Paulo.-Os moradores do districto de S. Jo é da ampanlla
de Toledo pertencentes ao municipio da villa de Jao'uary
província de Minas Gerae , abaixo as'ignadu , acquicscendo ao
sentimento qua i unanime de toda a comarca, veIO perante

. e ta Augusta Assembléa pedir se digne repre entar á A 'ell1
bléa Geral Legislativa, faça annexm: á provincia ele S. Paulo
quanto se acha aquem do Rio Sapucahy, tomando por djyj a
o mesmo Rio, que naturalmente se pr ta a ser uma elivi a
inquestionavel.

Sim, Illmo:;. Srs. pelo governo do Bispado. pertence c te
terreno á provincia de . Paulo, e com toda razão e j u tiça.
deve pertencer pelo ivel á referida provincia de •. Paulo; e
se isto não basta para apoiar tão ju. ta pretenção, as relações
commerciaes com e ta provincia, a di tancia de 17 lcaua
quanto dista deste lugar á e sa capital, e á do Onro Preto
76 leguas, as difficuldades de communicação para com o go
verno, a dependencia do empregados I ublico para receberem
seus ordenados, o completo abandono em que se acbão a es
tradas á 'despeito ele pe-aelas taxas itineraria, que pagão o.
povos e outras muitas razõc. que eria longo ennumerar t m
contribuido para que este pensamento dt mudança cada vez
tome maior incremento.

Os abaixo assignados estão promptos a dirigirem-se dire
ctamente ao Oorpo Legislativo Geral, Iorêm certos de que
partindo esta repre entação <.Ia Asembléa Provincial de S. Pan
lo, merecerá subida attenção. vem sollicitar desta Augu ta A -
embléa a sua intervenção em quem de]Jositão a mais li on

geira esperança em prol do I1gran<.lecimento e prosperidade
desta provincia e do Imperio. '. José da Oampanha de Tole
elo 29 ele dezembro de 1853.-Franci o de Paula Serra, juiz
municipal e eleitor, e negociante.·-José da Ounha Oliveira, 2.°
juiz de paz.--Fortunato Pereira de Araujo, 3.° jujz de paz, e
negociante.-José Pedro Ramalho, 4.° juiz municipal e fazel1
deiro.-João Ursulino de Almeida, ubdel gado e negociante.
-Francisco de Pa~la Ribeiro, empregado pllblico.-A rogo de
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José Antonio de Carvalho, Franeisco ele Paula Ribeiro.-Albí
no Gome' de Oli\'eira, LU snpplente do llbdelegaclo, lavrador.
-Joaclllim Brindo da l1ruz.-Jo é Franco de Godoy, lavrador.
-1\11anoel JO<lLluim de Momes. official ele justiça e lavrador.-
José de Araujo Abreu, escrivão actual do di tricto.-Custocuo
Pires Cal'llozo. lavrador.-A rogo de Antonio ele Lima Cezar,
official de quarteirão, J o'é de Aral\jo Abreu.-Venancio José
ele Toledo. lavratlor.-Joaqnilll Lino de l\(o).'GtC? lavrador e in 
pector ele quarteirfLo.-l\fanoel Franci, co de Oliyeira, lavrador.
-I aias Alves de AndrarlC', sapateiro.-Francisco Barbo a de
i\loIaes, lauador.-A rogo de Antonio Pedrozo de Morae . la
vrador, José de Araujo Alve .-Jo ' Joacluilll de Moraes Dan
tas.-Jo é ela Cnnha 1\1orae-, lavrador.-A rogo de Jo é B~nto

de ,,-ouza, Jo-é da CUllha Oliveira.-José Pires de Toledo [a
YTador.-A rogo de Gabriel Antonio Gonçalven

, Jo é da Cu
nha, i\loraes.-João Bueuo Pinto, lavrador.-Joaquill1 Fr~ncisco

cle 1\Ior~le::i. in pector de quarteirão, lavraelor.-A rogo de João
Maciel ela Cunha, JU::ié da Cunha Mora S.-A rogo de Fran
ci~co r~O tonio ele Toledo, e J U é da Cunha Oliveira. José Pe
c1ro7.o de Iora , lavrador.-Franci co da Chaga' Lima, lavra
dur.-A rogo eI.e Antoniu Alexandre Se-era, lavrador, Fn1ll
ci co das Chagas Lima.-Joaquilll Antonio de Toledo, laVTa
dor,-MalJoel ilverio de Araujo, lan:ador.-A rogó Je Manoel
B.ullJalho. Jo ; Pedrozo ele l\Ioraes.- \. rogo de Luiz Gomes
de AZ8\'edo, João Pedro o de Moraes.-A rogo de Joaquim
Antonio ele Oliveira Isaías Alves AnJrade.-A rogo de José
Antonio Pereira. Francisco das Cba"·ús.-IlTnacio José B.ama
lho, noo'o ·innte.-Pedro Antonio de Olivc:ira.-Jonquim Anto
nio de lIIonles.-A rogo de Joaquim de Morne , Pedro Anto
nio de Oliveira.-Joilquim Jo:é Ramalho negociante.-Floria
no Cardozo, in~pector ele f]uarteirão.-J o é Telle da Ilva,
Ir1vrndor, a rogo ele Izabel Maria da Conceição. Jal'raelor.- \.
rogo de JoaqllÍln Lemo, João Bucno Pmto.-Jo é Pedro Bue
oO.-Fortunato José de Oli,eira, lavrador.-A rogo de José
1'heol10ro, José de Moraes.-A ro"'o do r. Manoel de Olivei
ra Carilozo, lavrador, João 13apti ta de Alvarenga.-Antonio
Lenle B.amalho . IaVl'<l do I'. -A rogo de Mariano ele Oliveira
Canlozo, lavrador:,-.l rego de Pedro Gon 'uive' da ·B.ochp" e
de Manoel João Gonçalve', lavrailoro', Antonio Leme Rama
lho.-Antonio i\fartins ê:urc!o7,O. laYl'Gldol'.-.\. rogo de Leocadio
Gome de Azevedo, c ele a1vador Bneno cle 1\1orae. João
Fran i'co Vieira, sllppleut du subJele"ado.-A 1'00'0 de João
de SOLlzal\1oraes. lavrador, Juão Ursulino de Almeida.-A
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rogo de Fidelis Pinto Bueno, lavrador, João Claro de Almei
da.-Luiz Vieira dos Santos.-José Francisco de Mame.
Joaquim Francis o da Cunha. lavrador. - Manoel da unha
Oliveira, supplente do subclologado.-João Manool Roelrigu "
lavrador.-Â rogo de Joaquim Dia, ele Oliveira lavrador, Joa
quim Franci co e 'ilva.-Antonio Franci. co Ramalho Javra
doro-A rogo de José Antonio Faria, lavrador Joaquim Fran
ci-co Moraes.-A rogo de Joaquim de Moraes Cardozo. lavra
dor Francisco Antonio Ramalho.-A rogo de Franci co "\.llto
nio ele Godoy lavrador Joaquim Francisco Illnhuz.-Franci
co Gome oglleira, lavrador.-Antoniu -lanoel Rodrigu 's.
João Pereira ele Araujo, la\Tl'ador.-A rogo de Joaquim de
Oliveira Mattosinho lavrador, Joaquim Francisco l\Iunboí.:.
Igrfacio JUarcoudes ele 1'IIorae .-Manoel l!'ran 'isco Ml1nhoz.
A rogo ele Balduino Gome' de Oliveira, 1I'1auoel Fntn 'i~co

Munboz.-João Pereira de Sant'Anna.-João Manool Rodrigues
Junior.-João ue Oliveira Mattosinho.-Joaqulln Francisco 0111
nhoz.-Policarpo Pires Xavier, lavrac1ol'.-A rogo de Theorloro
José de Oliveira, J o é Ramos Moreira. - Joaquim Pereira
Maujo.-José Pereira Maujo.-Antonio Jo é do Mora' Dan
tas.-Francisco Manoel Rodl'iguos.-Jo é Francisco do Na c:i
mento.-A rogo ele José Henrique Carclozo, José da Cunha
Oliveil'a.-A rogo de Antonio Joaquim Leme, Manoel Jacintho
Nogneira.-A rogo de Luiz Bueno de Godo}', Mano I J acin-"
tbo ogueira.-Joaql1im Jo é P reil'a.-João Leme ria Silva.
Manoel Jacintho Nogueira.-Anselmo Ribeiro, lavrador.-An
tonio José Cardozo, lavrador.-A rogo de Jo é Rodl'igue ar
dozo, Antonio José Carduzo.-lllodesto Pire de Oliveira la
vrador.-Olegario José de Barro '. - A 1'0 0 '0 de Jcremia Jo é de
Almeida lavrador, 1\Iiguel Frao 'i" o l\~OI eira.-Florencio Pires
de Toleuo, la vrador.-l\Ianoel Gomide.-A rogo de Tbcodoro
Moreira, e de Manoel Moreira. Francisco de Paula Ribeiro.

Reconbço verdadeira a maior parte da assignaturas,. re
tro, de que (lou fé, J aguary 8 do fevereiro de 1 54:. Em te'
tem unho de verdade.

O tabellião, Ca1'los Celestino ele Cama1-go lIletio.

Illms. 81'. Deputados el' Assembléct Pro? incial de 8.
Paulo.-Os moradOl'es do c]jstricto da Capella de Santa
Rita da Estrema; pertencente ao municipio da villa do Jaguary
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provin~ia de Minas Geraes abaixo assignados, acquiescendo ao
sentimento quasi unanime de toda a comarca, vem perante
e'ta Augusta Assembléa pedir e di<J'ne representar á A. sem
bléa Geral Legi.lativa faça annexar á provincia de . Paulo,
quanto se acha áqnem do Rio SapucahJ, tomando por divisa
o mesmo Rio, que naturalmente se presta a ser uma divisa in
ctllcstionavel.

Sim, Illms. .'enhores, pelo governo .do bispado pertence
e te terreno a provincia ele.. Paulo; e com toda a razào
e j llstiça dere perteu er pelo civel á referida provincia de S.
Paulo; e e isto não basta para apoiar tão justa pretençào a •
relações commerciae com e ta provincia, a distancia de 16 le
goa, quanto dista deste lugar a e a capital e a elo Ouro
Preto 84 leguas; as elifficuldades de communicação para com
o governo, a depenelencia elos em pregados lJU blicos receberem
seus orel .nado::;; o completo abandono em que se achão as es
tradas; a despeito de pesadas taxas itinerarias que pagão os
povo, e outras muita razões que eria longo ennumerar, tem
comtribuido para que este peo amento de mudança cada vez
tome maior incremeo to.

Os abaixo a signado estão promptos a diTigirem- e di
rectameute ao Corpo Legi lativo Geral; porêm certos de que
partindo esta representação da As embléa Provincial de
Paulo merecerá mais subida attnnçào; vem so\licitar desta Au
gusta Assembléa a sua intervenção em quem delJosita a mais
li 'ongeil'U e perança em prol do engrandecimento e prosperi
dade desta parte do imperio. Santa Rita da E trema 29 de de
zembro de 1853.- O capellão cura Francisco da Piedade Pe
neda.-JUanoel Antonio da Silva, negociante 1.0 ubdelegado e.
2.° juiz de paz.-Germano Cardozo Pinto, negociante, jniz de
paz e 1.0 . upplente.-Lauriano Gonçalves da Cunha, negociante
commandallte da 3.a companhia.-Jo é :'Iianoel Meira Leite, 4.°
juiz de paz.-Pa,lltal 'ão Nogueira, nego iante, 2.° supplente do
subdelegado. -Jo é Francisco Barbosa 3.° juiz de paz e 3.°
supplente do ubelelegado.-Joaquim de Almeida Ribeiro, es
crivào.-Victorino Moelesto de Azevedo, supplente do fiscal.
João Pedro d,e Lima, lavrador.-Antooio Gome ogueira Pinto,
lavrador.-Antonio da Silveira Pinto, lanador.-Joaquim An
tonio ele Camargo, negociante.-Ana tacio da Sih1a Telles fa
zeneleiro.-Manoel Francisco de Rouza negociante.--Ignacio
Lopes ele Oliveira, layraeloJ'.-Mariano Antonio de Lima, la-

, vrador.-Berna1'dino Pedroso Pinto, lavrador.-Leocadio Gomes
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Faria, fazendeiro.--Fran·i co "Vicente da Silva. lavradol'.-Jo é
do Coito de Moraes, lavrador.-Jo ~ Joaquim Cu~todio de Aze
vedo, negociante.-Gabriel AI e de Araujo, lavraJor·.-João
Baptista Gome de Lima, lavraclor.-Joaquim .Io é Maria de
Melo, negociante.-Justino Alve de Oliveira, lavnu1or.-Theo
doro Justo de Lima, lavrador.-JoÜo Franci co 1\Iendes. la
vrador.-Jesuino 'oares, lavrador.-.Ioão Pires d •'ouza. fcr
reiro.-Fr:lll isco da Silva Tell ,negocinnte.-Juão Gualberto
da Rocha, afficial de apateiro.-PecLro 'une de 'iqu im ne
gociante.-João Bapti ta de Almeida, lavrador.-Joã ogueira

• de Sá, fazcndeiro.-Fabricio Jo é de Oli\Teira lavnlllor.-Jo'é
Caetanü Pinto, lavraclor.-fl'an·i co Antonio Rudrigues, n('o·o
ciante.-João uo Coito de :llIurae, neaociante.-Ju~é de Mo
raes Coito, lavrauor.-Jo·ó Fortunato d Arauju. lavra lar.- e
ba tião Jo é Pereira, Iavradnr.-Juão TelleR de Medro Fur
tado, lavracLor.-João Pedro de Souza, la\Tar1or.- aI vador de
Godoy de Lima, lavrador.-Joaquinl ele Cerqueira Cezar, ln.
vraclor.-Bento José de Momes, fazendeiro.-Henrique Fran
cisco de SCllle, lavracJor.-Alexandre Hodriguc de ~ouza. la
vracJor.-Antonio José de A1JneicLa lavrador.-Antonio J08é
Gome, lavrcldor.-José ue ouza e Oliveira, lavrador.-Mnno I
Joaquim de Oliveira, Iavradol'.-llianocl Gonçalve da 'ilva. 1a
vradol'.-Manoel Franci'co lavradol'.-Bernardinu lIor -ira ua
Silva, lavrador.-Antonio Joaquim Machado, lavrador.-Jo:'io
Lopes de Souza, layrador.-Franci co :1onça1Yes da Cunha. la
vrador.--Joaquim. de 80uza de Oliyeira, lanadol'.-Eufrazio
Jo.é do Souza, lavraclor.-Franci'co Nunes de Mor:les, lavm
dOI'.-A rogo' do 6 acima mencionados por não _ab rem ler
nem escre\rer, Lauriano Gonçalves ela Cunha, la.vrador.-Roque
Jo;:;é de Moraes, lavralur -Lucas José Teixeinl, lavraclor.
João Pedro de Lima, lavraelor.-Desidel'io José ele MOJ'aes, la
vraelor.-Jo é Ribeiro Martin, fazendeiro.-Franci co Ribeiro de

alies, lavrador.-Bernal'do ROllrigues de Oliv ira. lavrador.~

Franci co de Lima, lavraclor.-Assiu'uo a rogo elo' 10 l1len 'io
nados acima por não ab rem ler uem e cre,cr, Germano 'ar
uozo PintO.-Gabriel Iendes Cardozo, iJl pector de quarl irão.
--Lourenço PireI:; Ladisláo, lavradol'.-Icrllacio lende ela ClInha,
Iavrador.-Joaqu.im MoI' irfl. ela 'unha, Iavrador.-João Gomes
da Silva, lavrador.-rrholl'é Lellle da ilva, lavrad.or.-.b'ranci co
Antonio Furtado, lavradol.'.-Jacilltho Cal'clozo ue Oliveira.
José Pires Oardozo, lavrador.-Francii:lco Mendes Cardozo, la
nador.-José Gomes, lôLVradol'.-Fructuoso Furquim de Cam
pos, lavrador.-Assigno a rogo elos dez a 'ima por me peLlirem •
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Lourenço Pire' da Silva.-Joaquim Rodrigue de Araujo la
vrador.- Vi ente, az Peclro'o lavl'aclor.-João Pires Pimenta
lavrador.-Joaquim Francisco de Souza, lavrador.-Assigno a
rogo dos 4 ae·ima por me pedirem, João Franci co Mendes.
Celestino José de Oliveu:a, lavrador.-BeJ'llardino Ju to de
Oliveira, lavrador.-Fabiano Gomes de Oliveira, lavrauor.-Â.s
siano a 1'00 '0 los dois acima por me pi-'direm Theodoro Ju to
de Lima.-P. Cardozo, lavl'ador.-1\1anoel Pire. laYl'ador.
Fidelis Lopes <.la Cunha, lavrador.-João Thomaz de Macedo,
Javrarlor.-A· igoo a rogo ele João Tbomaz de 1\la edo, João
Francisco Mende .-Fortunato Franci co dos anto" lavrador.
e official de jl1 tiça.-Policarpo Luzano Pinto) lavrador.-Fran
cis(jo de MacC'do, lavrador.-Tal' ..... -José Bento da Silva.
lavraclol'.-Francisco PintÜ', lavrador.-João Fernande, lavra
dor.-Nora o l\Iendes 'ardozo, lavrador.-Francisco Pires Pi
mentel, lavrador.-A 'signo a rogo dos seis acima a ignado ,
Manoel Antonio da SihTa.-Joaquim Pires, lavrador.-Ray
mundo Pires, lavrador.-J o'é Vaz Pedroso, lavrador.-A igno
a TOgo do tres acima a' ignados por me pedirem.- 'alvador
~e Godoy de Lima. lavrador.-F1'anci co Cardozo Leme, lavra
dor.-Fran i, co Corrêa de Morae lavrador.-João Li boa
Pire, lavrador.-Sil erio Gome da ilva, lavrador.-João 11en
des Cardozo,lavrador.-A igno a rogo dos seis acima a igna
do por me pedirem Joaquim de Cerqneira Ciezar.-Feliciano
Cardozo de Oliveira, lavrador.-Fructuozo Pire Cardozo la
vrador.-Pedro Antonio de Oliveira, lavrador.-João dos San
tos de Oliveira, lavrador.-A sio'no a rogo dos tre acima as-
iO'nados por me pedirem, Theodoro Ju to ele Li1l1a.-Jo >

1\1ariano de Lima, lavrador.-Lucas Pinto, lavrador.-Ignacio
Alve <.le Almeida, lavrador.-Assio·no a rogo do dois acima
a ignado por me pedirem J o é Maria'no da ílva.-Joaquim
GOllle da ilva, lavra<.lor.-José Li ;boa, lavrador.-Antonio da
Cunha de Oliveira, Ial'J'ador.-Ignacio l\Iendes Cardozo. lav1'a-
dor.-Franci co Mende ardozo, lavrador.-Ju tino lende
Canlozo lavrador.-José da Cunha. inspector, lavrador.-José
Pires de Faria, lavrat!or.-FirlllÍno Mendes da Cunha, inspec
tor, negociant .--João d Brito Magalhãe, lavrador.-João
Pires de Ollza, Ianu<.lor.-Uauoel Mendes da Cunha, lavrador.
-José da ilva Pinto, lavrador.-João Pinto de Oliveira. fa
zendeiro.-Joaquim Pinto de Oliveira. Iavrador.-Luca Pinto
'ar(lozo, lavrador.-Jaci ntl10 Lourenço Lope de .izevedo 1 tro

peiro.-João Pire de Oliveira, Iavrad r.-Ant llio Gomes da
Silva lavrauor.-Joaquim da Cunha Oanlozo, tropeiro.-Joa-
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quim Uorrêa Pinto, lavraclol'.-Jos' Meneies cla Cunha, Ii1vra
dor.-Pedro Pires Pimentel lavrador.-Assigno a rorro !lo
dez acima por não aberelll ler nem es rever, Manoel ..i..n tonio
da ilva.-Peclro Mende 'ardozo. lanador.-Jo.é Li boa Pi
res. laYl'ador.-José cle Oliveira dITo1'ta lal'raclor.-Fmnci co
Gomes cle n!(oraes, lavra!lor.-Antonio Nune de Macedo la
vrador.-Ignacio Nunes cle Monte', lavrador.-Francis·o Gon
çalves 'lagalhães, lanador.--José Roclrwues elp nlota " lavra
clor.-Joaquim Cardozo cle Oliveira, lal'l'auol'.-Bentu Corrêa
Pinto, lavraclor.-A' igno a rogo do::; dez a 'ima a iO'nados por
não saberem ler nem escrever, Joaquim de Almeida Rib 'iro.
-Antonio Ribeiro Martins !avrador.-Antonio 110drigue. Pe-

o droso.-João Maciel Pedro o, lavrador.-Antonio 'i az de Lima,
lavraclor.-José Paz tle Lima, lanadoJ'.-JoaqllÍJll José do
Rei.:, lavrador.-Generozo João Cardozo, lavrador.-Irrnacio da
Cunha Cal' Lozo trojJeiro.-J oão J\1anoel de Azel'eclo, official de
carapina.-Gabriel Fl'aneisco da Ro a, carapina.-Assigno a
rogo dos dez mencion:Hlo' acima por não saberem ler nem
escrever, José Antonio Coimbra.-João Moreira ela "'ilyu. la
vrador.-José Bernardo, lavrador. -Manoel J oalluim Pac '.
carpinteiro.-Valentim Mende da Cunha, LavradoJ'.-Jo é AI
I'es de Oliveira, lavTadoT.-FiTmino Mende ela 'unha, lavr,')
dor.-P dro Pires Oardozo, lavradol'.-José nloreü'a 'ezar, la
vratlor.--Franciscl) Thomaz de Macedo, in pector de qlIarteiriío.
-Â signo a rogu los oito acinm mpncionado por não sabe
Tem leI' nem escrever, lanoel Francisco de Souza.-Joaqllilll
Jo é elo Coito, lavrador, in pectar de quarteirão n. 5.-Seba
tlão JlJsé Pereira ela Stlva, lavraLor.-A rogo tle ,'alvador
Gonçalves, Sebastião José Pereira.-Luiz Antonio Gonçalves
larrador.-Vicente Dias FllI'tado, hll'l'adol'.-A sio'no a r go
dos dois acima as ignaclo por me p direru, Joaquim J o é :Jla
chaJo.-Joaquim José Machado, lavratlor.-JoaquÍ)n Lellle lia
'ilva, lavrador.-As iguo a rogo tle te assignado a ima por

lI1e pedir, Joaquim José Machado. -Antonio de Oliveira Faus
tino, lavrador.-Assigno a rogo deste a ignado acima por 111

pedir, Joaquim Jo é lVIachado.-Antonio José Macl..tado. lavra
dor.-Joaquim de Souza, lavradol'.-A signo a rogo de te's doi
acima a signados por me pedirem, Joaquim José Machado.
Jo é Antonio Ooimbra, negociante.-João Franci co le Siqueira
Fernandes, fazencleiro.-Joaquim Pires de ,'ouza, in peetor.
lavrador.-Jacintho BcrnaTdo roclJ'Ígue~ de LillJa, lavrador.
Antonio Manoel Bel'l1anle , lavnldor.-A . igno a rogo dos dois
acima mencionado por não saberem ler nem escrever, Manoei
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Franci co de ouza.-ll'l:anoel Vieira da Silva, lavradoro-Felix
Jo é ele Miranda, Javl'adoro-A signo a roCTo do eloi acima
mencionado por nào aberem ler nem escrever, Theodoro
Ju to ele Limao

IlllJlSo 81'S. Deputados d' Assembléa lJl'fJvinrial de 80
Pauloo-O abaixo a iCTnaclo. moradore do municipio da villa
ele Jaguarr da comarca de Sapucabj' da provincia de 1Iiua
Gerae , per lladielos qu uni los á provincia de Minas, conti
nuarào na progressiva de °adencia de lla agricultura, iud ustria
e comm('rcio e adherindo ao unanime entimento da popula
ção, vem muito re peitosalllen e rogar a e ta Assembléa haja
por bem interpor sua valio a prote ção perante a Augusta
As emhléa Geral Legi.lativa do Imperio, a fim de obterem
ulUa lei clue re taheleça e confirme as f1ntiga, e u urpada
elivi a. da provin ia de . Paulo, declarada no A ento de 12
do outubro ele 1765 tomadas pela junta reunida no Rio de
Janeiro pre idida pelo' ice-Rei 'onde de Cunha em obser
vaneia da ordem Regia de -± de fevereiro do mesmo anno
confirmado pelo -..; i -Rei elo Estado Marquez do Lavradio em
29 de outubro ele 1772 ficando os abaixo a ignados, e todas
as povoaçõe áquell1 daquellas divisa. pertencendo á provincia
rle . Paulo.

A bi toria des as nsurpaçõe é auida do leO'isladores
ura ileiros, no entanto o' abaixo a signaclo contrdão-se
quando vem no parlam nto discorrer- e unicamente em prol
dos int r' e parcial'. e em meDO preço dos intere se geraes
do )Jaiz; a nece idade porém de erem feli!.e obriO'a o abaixo
a oj CTnado a l)cdir, por algun momentos a attenção ele ta
A emuh:a para'uma breve ex})ojção do fundamento que lhes
dão o direito de perten erem á proYincia de 'o Paulo porque
de facto para ella pertencem por . na relações eommcr iae ,
reli aio a. e fatnil iares. .

Já ciG tempo qll' a dua capitania. pertencerão á nm
COl11mum govemo e 111 (leu para divi a, o Illorro-Cachambú
-perto de Baependy, 011\0 eon ta do documento claquella
é]Jo a endo o mai antl1entico o auto d po:e que tomou a
camara de Guaratingnetú em 16 ele 'etembro de 171-±, cuja
divi a . rOI)1 quanto injusta porque ao puli ta e devião o
trabalhos daquelles de::;cobt-:rtos, e a povoação de outros mai.
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ao norte, forão reconhecida' pelo governador Conele ele Assu
mar até que forão confirmada. por EI-Rei D. João V, por
Alvará de 2 de lezembro ele 1720, que ao mesmo tempo di
vidio as dua capitania creando um Govel'l1o especial em Mi
na , e que permaneceo em vio'or' até 1727, quando os u. ur
pac1ore. elo Rio da, Mortes vierão turbar a po se da capitania
de S. Paulu arrancando fu rtivameute o marco elo-Cachamhú
-(Informaçiio . obre os limites ela IJTovincia d . Paulo e
suas limitrophe, pelo governador e ca.pitão general da dita
provinCla, impre sa em 1 46 por ordem da Assemhléa Pr Yin
cial da mesma.)

O roubo cio marco foi o preludio las intriaas que derão
cm re ultado a uppre 'ão do governo da capitania ele 'ão
Paulo em 174" ; e a demarcação feita pelo Conde de B ba
ciella, vindo plantar o marco das di vi 'a' á vi. ta la cida le
capital desta capitania, prova cu oelio ontra ella, e o de me
lido de 'ejo ele engrandecer o territorio de seu govrrno! Feliz
mente El-Rei D. José I, sempre avi ael por incolTuptivel
mini tro, Fez restabel 'ceI' o governo de , . Pa ulo em 176,-. e
então ordenou a criação da já citada jun ta que organi ou as
difinitivas c1ivi a pelo Rio apucah.f-glla Ú <:01110 e vê (lo
tambem já citado A ento de 12 de outubro do dito ann
de 1765.

Pasma com tudo como exi. tindo de. ele entii.o aquella lei,
nunca fosse ella ohe leciua, e e tejão os abaixo a ignac10R suh
jeito a uma jllri dicção, qlle o le\TOll atci fi, ua actual deca
dellcia, contra. ua propria vontade, e contra c a me'ma lei
exprr. 'a! E em verdfl,rle é incompreh n ivel o de leixo com
que' e trata esta comarca qua i toda agricola e exportadora,
e principalmente fi, e te municipio de JarTuary venladeiro
Cantão inacce ivel, nào por se ver rodeado de serras e mon
tes, mas por não ter e. trad,l,s, ou por tel-as intmn itavei e
cUJa municipaliclacle já foi repl'ehendicla. porque se entcndCll
que era importuna na represen tação dos male lo seu 111 uni
cipio I!! o qual, nem por otIrer iml1lcdiatamente os rigores de
pe adissimos, e taivez illegae tributos, tem merecido uma
quota para adjutorio de 'eus cdificio publicos feito á expen al:
ele 'eu habitantes endo os melhor::> que possue a 'omarca
em b lIeza e olidez; cir unstancia e ta que, em vez de attra
bir ao' me 'mos habitante, lou voros e i nçàes telll-Ibe'
elatlo de mai o enorme encargo ela guarda de todos os pre
sos e criminoso' que de toda a me ma Oomarca são para
aqui re1l1ettido !
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A falta de e, triLelas augmentanelo extraoniillariamente os
aluguere" de exportarão, e os oxorhitantes direitos ele impor
tação encarecen(10 o genero. de maior con umo, tem -se elado
a' mão. para matarem a agricultura!

O Comnlercio, quando a agricultura é morta, torna-se
entre nó decadente e ruinoso. aos que a elle e dedicão; e
a indu tria definha quando não ha cOll1mer io nem aO'ricultura,
con'umiC!ores nem exportadore .

A acção do IYoverno é nulla, e eu resultado ou gão
contrario ao nosso lJcJU e tal'. ou illt~intmente improficuo . e
a ju tiça puulica sem nexo. el ixa tle 'er para o cidadão uma.
in::;tituição de egurança e ele protecção.

O empr crado publi os vem- e priYados d eu orde-
nado., e obricrado" além da contribuiçãe do o tume. a uma
pc. ada porcentagem á procuradores da capital di tante d ta
villa cerca de 90 leoua '..

Por todas e::;ta l'élzõe. o abaixo a ignado e perão pr
attendido por rsta As clllbléa e por cu intermeelio obterem
da Augu ta A ~elllbléa Geral 1eo'i 'lati,a do Imp>rio a aune
Xi1c·ão de ta cOlnarca de ~'apucahy á e sa proviu 'ia, uja ca
pital dista apena 17 legun do abaixo a ignadôs, e aujo
bi pad já perton 'em: o a harem iO'ualmente um meio ele e
uutrairelll á lia ruina a tua!. e ao croverno de uma nonl

provincicl lue ambicio:sos pretondão criar com aggravo ]0
male' dos povos, que mais ~lIe elle;; ,em o remedio que de
vem adoptil,l' na cura de ns oífrimento', que Deos havC'rá
1)01' bem ali,iar, di. pondo a Auo'u 'ta A' embléa Geral lU fa
yor da re lamatla e dC' ejada annexaç·ão. O me mo Deo To
dn Poderuso o'uarrle a Vo:::;a enhoria muito anu ' como
ao' abl\ixo a siguados é mi. ter. Villa de Jaguarr 1.0 de janeiro
de 18o±.-Antonio Ferreira de Almeida, necrociaute.-Joaqllim
de Araujo Ranlo, proprietario.-José Gom Pinto Pedro o
proririetario.-.Antonio lome' Pinto Pedroso, proprietario.-Joa
qllinl Gonçalves do' ,'antos, ne uciante.-Manof.'1 Franci co do
E.'jlinto'anto. 1.0 uLU)lente do ubdelegado.-Bernarclino Jo é
de Sena, nego ·jante.-i\Ianod do Na cimento Gonçal~e . nego
ciante.-Franci. co H.ibeiro de 'd. oeO'o ·iante.-Eüa Carlos de

arvalho negociante.-Jo é Antonio de Godoy.-JOão Gnal
berto orrêa da ,'ih·a.-Fral1cisco Rodrigue' Barbo a uego
ciantl:'.-Ju .{. Rodri(l'ue~ Froe 1 lJeO'o ianle.-Bento Maria da
Cunha Guimarães, negociante.-Joaquim AI\'es Barbo a, nego-
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ciante.-Bento Gomes d'Escobnr, n gociante.-JerellJia Jo é
de Fnl'ia.-Manoel Gomes Guilllarãcs, juiz de paz.-Io·nncio
Joaquim de Oliveira, lavrador.-B lisario Augu to Garcia de
Sena.-Tiberio Augusto Garcia de ena.-Luiz Gon aua Vil
laça, fazenr1eiro. -Antonio de A.lmeida Gouvêa.-Rafael :Ma
riano de Oliveira Riba .-Tri tão José Ferreira.-Carlo 'eles
tino de amaro'o 111 llo.-José Pinto Pereira Cardo,o.-Lu
cindo Jo é r1n Rochn.-Antonio Marque Figueredo.-Franci ·co
Jo é RamoH.-Alltonio Francisco do Espirito anto.-Anrrelo
José de Azevedo.-José MOllt iro de Brito, negociante e sub
elelegado.-Francisco Ao tonio Nobrega, fazendeiro.-Francisco
Ribeiro de á Junior.-Dominrrues 'arvlllbo, negociante.-A
rogo de Franci co Jo \ Mineiro, TlIathias Leite de Araujo 'in
tra, nego iante.-A rogo ele Antonio Gomes ela I ilveira. nego
ciante.-Jos' :Marque. de ouza Gouvêa, ar1vogcHlo.- lanoel
Cado de Oa,margo.-O vigario Joaquim José de lIIellú.-Poli
carpo Oaetano Gomes.-BeTl1arelino Jo é CoIJIa. negociante.
José, ilverio da •'ilva, f<1Zellcleiro.-José LOl'cnço de Lara.
João Bapti ta ]e Alcantara.-Antonio Gonçalve Pereinl.-Llliz
Antonio Gonçalve , tl'opeiro.-Jo é Pire raciel, negociante.
Antonio Vicente T ix ira. negociante.-Fideli. de \quino Ri
beiro.-João Guilhnrme Solmei.--João Can lido, eleitor. fazen
deiro.-Ml:1rtinho Vieira Locio.- Germano Antonio Palhares.-
'ilverio J asé Lopes P droso.-Manocl Franci "CO Freita .-li'rll '

tuo o ela '-'ilva.-Antonio Vaz da ,'ílva.-Jo é Franci O dos
Santos.-Joaqllim Alv' Barbo a, ne rr iante.- lanoel Ca tano
da Silva.-Oarlos Rodrigues Oaraça.-Francisco do a cimento
Gonça!v .-Ántonio Js' Lopes Pedro. o.-Ju. tiniano Ribeiro
de I á.-Antonio Rorlriglle. ele iqueira.-João ele Oliveira Cam
po ,negociantc.--João Manoel de •'ollsn.-Gabri I •'erafim da
Silva. fazeneleiro.-Antonio J.Juiz Pint Monteiro, fazendeiro.
José Lopes, fazeueleiro.-FranciElco Antonio de Almeida Banos,
faz ndeiro.-Bapti ta aetano de Morae. \ fazC'lldeiro.- ilvaneo
J o 'é Pereira, fazendeiro.-.To .' Gabúel da Silva.-Antollio Pu
dua Ferreira, vereador dcl camara.-Ce arino Ferreira, de .\1
meida, fazendeiro.-Amancio Jo \ 1 oO'llcira, fazendeiro.-~\nto

nio Oorrêa 'Ma.chado, fazenleiro.-Jo é Joaquim ele Oliveira,
lavraelor.-João Franci co Ferreira, laVrador.-Joaquim Rodri
gne' de Oliveira, lavrador.-Antonio le Souza Gavião, lavra
dol'.-.To é Mariano da Silva, D gociantc.--José ~lltl)ni de Oa
ll1argo, lavrador.-João Pellro Rib iro, fazencleiro.-Jo·é 10
maz de Oliveira.-Marcellino José de Oliveira, inspector.-João
de Deos Silva, lavrador.-Francisco Antonio Machado, lavrador.
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-José Pedro Ribeiro de á.-Luiz Gonzaaa de Faria.-José
Vieira da il\'a, fazendeiro.-Franci. co Jo. é Lopes Pedro o, fa
zendeiro.-Frauci co Pedro Ribeiro da , ilva. negociante.-Jo. é
Theodoro Lope . fazendeiro.-João Oorrêa Machado, la,rador.
José Ignacio de Oliveira, negociante.-Bento Barbo. a Bueno,
fazendeiro.-·José Antonio de Brito.-Antonio Barbosa Lima,
subdelegado, e fazendeiro.-José Caetano de Sousa, advogado.
-Pedro de Alcantara ilva.-João Ignacio de Morae . lavrador.
-Bonifacio Pedroso Pinto proprietario.-Manoel Vieira de Aze-
vedo.-Raymundo José Rodrigues.-Por Julião Rodrigues Ho
mem, Bento Gome d'E cobar. -Franci co José Lorenço, nego
ciante.-Antonio Pinto Ro ado.-Antonio da Silva Piuto.-A
rogo de Francisco 'orrêa daRo a, Bernardino Jo é de ena.
Antonio Caetano de Mello, neaociante.-J oão Manoel Dias.-Be
nedicto José Ramo, negociante.-Zeferino Gome Pedro o.-Lau
rindo Jo é da ilva.-Manoel de ,ousa Soares.-Amaro José
Theodoro.-Mathias Leite de Araujo Cintra.-Baptista José de
Lima.-Antonio Caetano de Oliveira.-Joaquim de ousa Mo
rae .--Franci co PODciano.-Joaquim Ignacio le Oliveira, la
vrador.-A rogo de Ignacio Pedro da ilva, Joaquim Gonçalves
dos anto .-Ju tiniano Ribeiro de Sá.

Reconheço v rdadeira con tante~ da repre entação retro
em qua i 'ua totalidade, ]Jelo pleno 'onhecimento que deBas
tenho, endo o eu numero 13 J intlo a mesma a ignaturas,
escripta em 10 folha, que todas vão por mim rubricatlas e
numeradas om a rubrica onele diz-Carvalho e Melo. O refe
rido é verdade que dou fé. Jaguar)' 1 de ,janeiro de 1 b~.

-Em te temunho de verelade.

O tabelli'ão, Carla. Celestino de C'1,n'alho e Mello.

fllms. 81'S. Deplllados dAs. 'cJJtbléa Provincial de S.
Paulo.-A camara municipal da villa de Jagl.1ary da província
1e Minas, temendo qll a criação de uma nova provincia da
nltima ordem ao sul da provincia de Mina 1 involm em sna
de graça a comarca do 'apucah)' apressa- e em vir perante
esta Assembléa Provincial a pedir sua valiosa protecção pe
rante a Augusta A sembléa Geral Legi. latin' a tim de ob
ter-se uma lei que anoexe á e a pro\incia a referida comarca
do apucahy, dando- e-lhe para divi as com a :pro,incia de
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Minas o rio Sapucahy GuasslÍ., segundo resa o Assento de 12
ele outubro de 1765 tomarIo no Rio de Janeiro pela junta
reunida e presidiela 1)"e10 Vice-Rei Conde da Cunha em obe
eliencia ela ordem de 4 de ·fevereiro do mesmo anno. Não é
somente o temor de uma nova provincia que move e ta co
marca a pedir a annexação da referida comarca, é apropria
conveniencia da mesma que a leva a dar esse passo. Collo
cada na proximidades da capital de S. Paulo a cujo bispado
pertence, fazendo exclusivamente suas exportações pelos portos
dessa provincia com quem sempre manteve relações commer
ciaes e religiosas; acabrunhados com pesados tributos, sem o
menor beneficio publico, distante cerca de 90 legoas da capi
tal de Minas, cujo governo apenas se faz sentir em suas me
didas de exacções, as affeições populares e outras muitas ra
zões, que são inuteis ponderar á Illustração dessa Assembéa
são os ponderosos motivos que levão a comarca do Sapucahy
para a união de S. Paulo, como as forças de atracção e gravi
dade impelle o Satellite para o centro de seu planeta.

A camara municipal de Jaguary espera pois ser atten
clida pela Assembléa Provincial de S. Paulo. e coadjuvada em
seu empenho perante a Augusta Assembléa Geral Legislativa
lio Illlperio.-Deos guard.e a VV. S, '. mais annos.

Paço da camara municipal da vilIa de Jaguary em ses
são ordinaria de 11 de janeiro de 1854.-José Fe1'reira Goys.
-Francisco Candiclo ele Brito Lctmbert.-Antonio ele Pad1la.
Fareim. - Elias CCl/r[os ele Cm·valho. - A:ntonio Canclielo
Dum·te.

Senh01'es d'Assembléa P.rovincial de S. Paulo.-Os mo
radores lio cm'acto de No. a Senhora da Con olação de Capi
vary, abaixo assignado', conhecendo quanto é vantajoso á
comarca de Sapucahy da provincia de Minas o ser annexada.
á \)rovincia de S. Pa.ulo, vem impetrar do corpo Legislativo
desta provincia, para a realisação desta medida, a sua pro
tecção.

A totalidade das povoações de ta comarca pertencem ao
bi. pado da provincia ele S. Paulo, e ju. to eria que o rio
Sapucahy fosse a divisa das duas provincias, ficando perten
cendo a ele S. Paulo tudo quanto está situaelo áquem do
mesmo rio. A relações commerciae elesta comarca com a
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provincia de S. Paulo cada vez mais e tem e treitado, e
sendo a distancia ela séde do governo de 'I:inas de quasi
noventa legoas, não é possivel que a justiça tenha um anda
mento regular, e que os direito inclividuaes ejão efficazmente'
protegidos.

Para mais de cincoenta família constando de mais de
700 pessoas tem emigrado para a provincia de S. Paulo, em
busca das vantagen que offerece um sólo onde a mais solicita
attenção tem sielo prestada ao melhoramento das vias de com
municaçõe , em quanto que, ne ta comarca, ape ar de a\e'{ad~

pelos mais pesados impo tos, as e tradas jazem no mais com
pleto abandono.

Os' moradores do curacto de Capivary, cheios de e pe
rança, vem l)edir a esta As elllbléa Provincial que e digne
impetrar da August:;t Assemb!éa Geral Legislativa do Imperio
uma lei que autorise e'te passo inoi pen avel par'a a prospe
ridade de ta comarca.---=-Deo guarde por muito anno, como
aos abaixo a signados é mi t r aos rs. Deputado da A em
bléa Legi,lativa Provincial de .'. Paulo. Curato de apivary
19 de janeiro de 1854. Antonio Ribeiro e ilva, juiz de paz.
-Thomé Martin da ilva, juiz de paz.-Antonio Joaquim de
Magalhãe Pereira, negociante.-Alltonio Furquim Pereira, tro
peiro.-·João Furquim Pereira, ourives.-Galdino José de •
Azevedo, fazendeiro.-lVlanoel Roelrigue ela ilva, fazendeiro.
-Lino Jo é da 'ilva negociallte.-Antonio Joaquim de Mi
randa, fazelldeiro.-' icente J o é Rodrigues oili ial de alfaia te.
-Feliciano ola co d Paiva e crivão do ubcleleo·ado.
Francisco Alves do anto. in pector do 1.0 quarteirão.-José
Vaz da Silva, tropciro.-Jo é Roza da ilva, fazellueiro.-Fran
cisco José de Carvalho fazenel Iro.-l\Ianoel Lourenço da Silva,
agricultor.-Firmino Co ta Carralho, n gociante.-Jo é Ferreira
Martins, fazendeiro.-Franci co Marques de Oliveira, major da
G. J.-Franci co das Chaga Leite,offfcial de apateiro.-F'Tan
cisco Pinto de Carvalho fazendeiro.-;\lanoel }fartm da Luz.
fazendeiro.-.losé Vicente de oma, official de carpinteiro.
Franci co de Punia da 'Luz, fazendeiro.-Dolllingos l\Iauoel Go
mes Teixeira, nego iante.-Jo ' Joaquim Ribeiro fazendeiro.
Antonio VilJela de iagalhães, fazencleiro.-Prancisco de Paula
Nogueira, fazendeiro.-Antonio Joaquim Simõe. fazendeiro.
José Nunes da ilyeil'a Pinto, negociante.-LadUáo Lope da

ilva, fazendeiro.-Jo é Maxilllo de tal. fazendelro.- Theodoro
Rodrigues Alves, fazendeiro e negociante.-Jo é Antonio imõe,
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negociante. -Manoel Joaquim Roza, fazendeil'o.-Autonio Mar
conde de Abreu, negociante fazrndeiro.-Domingos Enfrazio de
Andrade, fazendeiro.-Feliciano José Ferreira, vigario.-Ve
nancio Rodrigue da Silva, fazendeiro.--João da 00 ta de Oli
veira.-José Bonifacio Marques de Figueiredo, fazendeiro.
Jo é Lino da ilva, negociante.-Joaquim Soare Modesto, fa
zendeiro.-José Manoel Ferreira dos San tos, fazendeiro.-Jesuino
Ferreira dos Bantos, fazendeiro.-Antonio Fel'l'eira da Roza,
fazendeiro.-Francisco Mnrtins da Luz, fazendeiro.-Antonio
José da Silva Areas.-Jacin tho José de Freitas, oflicial de car
pinteiro.-Jo é Bernardes d Oliveira, official de carpinteiro.
Antonio Antunes do Prado.- An tonio Bernardino MoI' ira, fa
zendeü:o.-Jo é Alve elos anto, official de sapateiro.-Anto
nio Joaquim Barboza, negociante.-Franci co ele Paula -e 'ilva,
negociante.-·Franci co Leite da Silva, capitão da G. "N.-Joa
quim Martin de Almeida, fazeneleiro.-Francisco Ferreira de
Freitas, negociante.-José Luiz ele Anelrade, fazeneleü'o e nego
ciante.-Antonio Rodrigues Pimentel, fazendeiro. -Firmino ~Ion

teiro de Souza, negociante.-JoaC]uim Ribeiro da i!Vét, fazen
deiro.-Antonio Garcia da Costa, fazenoeiro.-Manoel Antonio
da Silva, fazendeiro.-Manoel Joaquim Ferreira.-Fabricio José
Ferreira.-José Fernandes antos. fazeneleil'o.-Carlos Augu to
Nogueira.-Ianacio Lope do Prado, negociante.-Joaquim Ta
vares da Cunha, fazendeiro.-Jo ,é Pereira Lima, fazendeiro.
Victoriano Martins de Almeida, subdelegado.-João Alve dos
Santos.-Antonio Gonçalve' da Fonseca, fazendeiro.-Joaquim
Francisco da Roza, fazendeiro.-Joaquim Ferreira GtÚIDarãe,
fazendeil'o.-Beralelo Theodoro de Almeida, negociante.-Imacio
Martins da Lm, fazendeiro.--Francisco Antonio Ferreira.
Manoel Antonio Ferreira, fazencleiro.-Joaquim Menezes de
AIl1leida.-Antonio de Almeida Gouvêa Junior negociante.
Francisco Fel'l'eira Maia, official de eleiro.-Joaquim Alves do
Santos, fisr,al do districtO.-José Antonio ele Oliveira, fazen
deiTo.-Jo é Francisco da ,ilva, juiz de paz e ubclelegado.
Antonio Baptista ele Oliveira, negociaute.-Jo. é Braulio de
Almeida, tropeiro.-José dos Bantos Veiga, ubdelegado.

lllms. SnTs. Deputados d' ilssembléa Proâncial de S.
Panlo.-Os abaixo a sigl1aelos, moradores no districto da fre·
guezia de 'ambuhy cio IDlmicipio ela Villa ele Jaguary da pro-
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vincia de Minas G rae , desejando vivamente que o territorio
que habitão seja pertencente pelo civel á provincia ele S. Paulo
assim como já pertence pelo ecclesia tico, a fim de gosarem
das vantagens que ua abias leis e governo em proporcio
nado aos seus habitantes, e ao m smo tempo snbtrahirem-se
á sna actual decadencia originada na incuria e discuido com
que empre forão tratados, vem perante e ta A sembléa Pro
vincial roO'ar encarecidamente o beneficio de sua valio~a inter
venção na Àugu ta A sem bléa Geral Legi lativa do Imperio
para obter- e a medida que t m de felicital-os annexando a
e sa provincia a comarca do Sapucahy e dando-se-lhe para
divisas com a provilfrcia de Mina o rio apucahy Guassú. De
tanta justiça é a pertenção do abaixo as ignados, que elle
não 'e cansão em fazer valer seus direitos demasiadamcnte
conhecido da iLlu tração desta As embléa, esperando só que,
expostos com a autoridade de sua YOZ no seio do Parlamento
Nacionul, sejão por este attenelielos os eu fervorosos votos.
Deus guarde aos 81's. DeI utados d'A embléa Provincial de S.
Paulo como aos abaixo a signado' é mi ter. Freguezia de Cam
buiJy 12 de fe,'ereiro de 1 54.-0 Vigario Feliciano J o é Tei
xeira.-l\1anoel Marque de Oliveira.-Francisco Candido de
Brito Lambert, negociante tenente corone~ e vereador.-Anto
Dio Candido Dnarte, negociante capitão da gllarda ncional e
vereador.-Zeferino José de Brito Lambert, negociante. --Jo é
Nune da Silveira Pinto negociante.-Antonio José da ilva
Área .--J"o é Pedro da 'ilveira Pinto.-À rogo de Claro de
Oliveira Castro, Antonio Jo é da Silva Area .-José Rodri
gue Gonçalves.-Malloel Antonio Pereira, negociante.-José
Joaquim de Moraes, negociante.-Francisco de Panla Souza.
negociante.-Con tantino Paula de Olivei.ra.-Antoni o Marques
Figneiredo, negociante.-Jo é Pedro de Carvalho, negociante.
-A rogo de Antonio Lemes de Camargo, Antonio Marques
Figu iredo.-Je uiuo Leme de Camargo.-Beli ario .Roque de
Souza.-Roque de ouza de Oliveira, negociante.-Joaquim
Àntonio de Souza.-l\1anoel Jo ' da 8ilva..~Ped.ro Pereira da
8ilva.-Jo é Zeferino de Brito Lambert- -Jo é Thomaz de
Oliveira.-Manoel Bneno de Morae .-José Bueno de Moraes.
-José da Roxa~do anto .-José Lino da ilva.-João Lo
pe.s Pacifi.co.-José Bueno do Couto Va concellos.--José J oa
quim ele Ca tro.-À rogo de José Carueiro de Oli eira, J o é
Bneno do Couto VasconcelloR.-Àntonie de Oliveira da 8lva
filbo.-Joaquim Ignacio imões.-Jo~é Reurique da Cunha.
JoaquirnJo é da ilva.-João Àntolllo de ouza, agricultor.-
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I rael Marques de Oliveira ela Silva.-José Ventura Roclri
gue .-A rogo de Joaquim Antonio da Silva, Firmino Costa
Carneiro.-A rogo de Joaquim da Cunha Moraes, Jo. é Ven
tura Rodrigue .-José PauJino de Souza.-José Coutinho Pe
reira, negociante.-Vicentr. Gonçalve Meneles.-Lourenço Bar
boza, Bueno, negociante.-A rogo de ilverio da Silva Gome,
Lomenço Barboza Bueno.-Jo é Felix de Gouveia e osta.
José Bernardes da M::>tta.--Candido Coelho Ribeiro Porto, negoci
ante.-Henrique Ignacio Froes.-José Roelrio'ues Froe , lavrador.
-Albino elos Santos Conele.-Fermino da Costa Carneiro.-José
Francisco elo 'antos C'onde.-Joaquim Gonçalves Ferreira
Barboza.- Francisco Vieira ela Silva.-José Antonio Gomes ele
Oliveira.-Ricardo Pereira Coutinho, negociante. - Clem nte
José Alve. de S. Thiago.-José Martins Ribeiro.-José Antonio
da Silva Tones.-Luiz Antonio Padia.-Joaquim Manoel de
Souza.-A pedido de José Ignacio da Silva, Joaquim Manoel
de Souza. - A rogo de Alexandre Barboza do Prado, o Padre
Feliciano José Teixeiru.-Candido José ela Silva.-José Theo
doro GOll1es.-A rogo de Franr.i co Rodrigues Pimentel, o Pa
dre Feliciano José Teixeira.-Franci co Joaquim da Co ta la
vrador.-Vicente Ferr ira de Magalbãe, lavrador.-A peclido
de João Evangeli ta ela ilva, Antonio Candido Duarte.-Jo é
Bonjfacio Marque de Figueiredo, lavraelor.-A rogo ele Maria
no Joaquim do Santos, Manoel Marques de Olivelra.-José
Rodrigues da Costa, lavrador.-A rogo de Pedro Paula de
OlIveira, Manoel Marques de Oliveira.-Assigno a rogo de
Salvaelor de Lima Almeida; José Pedro da Silveira Pinto.
A rogo de Franci co José ele ~zevedo, Franci co ele Paula
Souza.-José Francisco Borges, lavrador de Franci co Antonio
de Goe .-Franci co ele Paula ouza.-José Ignacio Ribeiro,
lavrador.-Manuel Peréira da Fonseca, lavrador.-A rogo de
José Oabral da Fonseca, lavrador, Franci cu Candido de Brito
Lambert.-A rogo de José Ignacio da Roza, lavrador, Fran
cisco de Paula Souza.-José Lopes Pinheiro, lavrador.·-A rogo
de Benedieto Roc1rigu s de Mendonça, lavrador, Franci éo Can
dido de Brito Lambert.-Flavio José Lopes, lavrador.-José
Francisco da Silva, lavraelor.-Jo é ela Cunha de Abreu, la
vrador. -A rogo de Roque de ouza de Oliveira, Francisco de
Paula Souza.-Manoel Corrêa de Morae, carpinteiro.-João
Lopes Pacifico filbo.-José ManoeI de Oliveira Oouto, fazen
deiro.
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Senhores Deputados á Assembléa Legislativa Provin~l.

-Os abaixo assignados mineiros e moradores na freguezia de
S. Caetano da Varzea Grande municipio de Itajubá conscios
de que uma grande parte dos cidadão, não só de te Termo
como de toda a comarca de Sapucahy inderessará a essa sa
bia e I1lustrada Assembléa uma repre entação na qual não
puderão assignar, em razão de não haverem sido procurados,
vão perante Vós exprimir o me mo sentimento, e implorar
igualmente vos a coadjuvação e neces ario apoio, fazendo parte
daquella representação a fim de que ua voze ., que expri
mem um de seu mai vitaes interesse) cheguem ao recinto
da Representação Nacional e con igão a vantajo a encorporacão
de ua comarca á província de S. Paulo.

O abaixo assignado entendem. que faltarião a um de
seu' mai santos devere', que e constituil:ião madra tos, vu
para melhor dizer verdugos de eu municipio se dei.xassem de
eoncorrer com seu contingentes para um fim que parece
guiado pela Providenciel, e que só augura um lisongeiTo fu
turo de engrandecimento e de prosperiJade para os povos
de ta comarca que di tante do gOíerno provincial quazi oitenta
legua , debalde procurão ati fazer todas as suas nece sidade ;
e assim lutando COl1l males e privações, que certamente desap
parecerão com a encorporação desejada, fazem votos ao Su
premo Arbitro dos Iillperios, a fim de que - eja a represen
tação benignamente acolhida por Vós, e transmittida ao u
premas Poderes da Nação com aquella notas e e c1arecimentos
de que é capaz a vos a sabedoria e illu tração.

As vozes, Srs. Deputados, do habitante da comaTca de
Sapucahy erião uni~onas sedão uma Ó, se por ventura não
tive se apparecido a idéa da creação d uma nova provincia no
telTitorio mineiro tendo por capital a cidade da Campanha.
Esta idéa aventurada com o intento de fazer opposição á justa
e vantajosa pl'etenção dos habitantes da comarca de 'apucahy
que cordialmente almejão o eu engrandecimento e bem estar,
tem infelizmente achado echo. O moradore da futuTa capi
tal, r conhecendo que ó desta arte poderá a cidade da Cam
panha se erguer do e tado pon o favoravel em que e acha.
submergida tem envidado toda' as forças, afim d conseguir
prosélytos que os coadjuv m na idéa em que e embalão. fi

mal entendido provinciali mo de alguns cidadão que antes
querem ver reduzida esta comarca á um e tado deplora"el do
clue soffrer uma imaginaria troca de nome, tem feito crescer
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o numero dos apaniguados da futura capital, os quaes com
insin uações e peditorios tem conseguido ainda como ~ forciori,
algnmas assignatul'as ele pessoas condescendentes que apezar
de reconhecere])1 a transcendente vantagem que consegue esta
comarca com a sua pa. agem para a provincia de S. Paulo,
com tudo in tado por circulares, e emp nho , que com profu
são tem baixado da ciclade <.la Campanha, procurão proteger tão
pe-rniciosa pretenção, embora não possão desconhecer que mna
tal iMa, quando por ventura se reali asse, o que Deos tal não
permitta lhes cau ará eternos remorsos. Os abaixo assignados
não podem deixa-r de qualificar como uma verdadeira calami
dade a creação de a nova provincia, principalment para a
comarca de Sapucahy que necessitando de imrnenso socconos,
e sendo mais pouco abastada tem de ver encarecer os gene
ros de primeira nece sitlade em face do extraordiuarios di
reitos de importação e do desmensurados fretes de exportação
que consumindo os prouuctos da lavoura tem de reduzir a
miseria esta comarca toda agricola. Ora se a nova provincia
tem de formar-se cle elementos que se pódem considerar como
heterogeneos, como l)oderá manter-se sem que peze de um
modo extraordinario sobre as comarcas de que se tem de com
por? Se a capital da nova provincia tem de mendigar socor
ros, se suas depezas tem de augmentar de um modo extraor
dinario, como se as sati fará? .. certamente com novos tri
butos, com emprestimos, e com outros meios ruinosos) que im
portarão a desgraça da comarcas! Se ora brarlamo contra os
actuaes tributos, o que farel110 qua.ndo os vermo' augmentados,
e as nossas estradas e pontes no mais miserando estado? ..

Em fim, Srs. deputado, os abaixo assignado poderião
fazer muitas outras considerações, com as qLlae se cunhecesse
com evidencia, que a criação de semelhante provincia era llm
verdadeiro mal, um ca tigo Divino, que tinha de baixar sobre
a camam de 8apucahy, se 101' ventura se effectuara tão si
nistro peusamento; porêm sciente de que os Augustos Repre
sentantes da Nação Brasileira devem compenetrar-se das ne
cessidades de seus repre entantes, deixão de produzir mais ar
gumentos, entendendo bastantes osjá offerecid08 na Represen
tação de que fez parte e te tosco augm€'nto. Deos guarde
como é mister, aos Dignos Relresentantes da l)rovincia de S.
Paulo. Freguezia de S. Caetano da Varzea-Grande 19 de feve
reiro de 1854.-Egydio Antonio do Nascimento.-Norberto do
Carmo Froes.-Antonio José Braga.-Franci co B~lbillo de
Souza.-Antonio José de Freitas.-A rogo de José Nunes Pi-
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nheiro Francisco Balbinó de Souza. -A rogo de Jo é Marian
Mineiro, João Maria Pinho Borges.-Manoel Justino Feijó.
Fermmdo Duarte Ramos Ban·deira.-Antonio de Oliveira Dixo.
-A rogo de Antonio José da Silva, Joaquim Pinto Stanisláo.
-Manoel José Pereira da Sil,a.-A rogo do 'r. João de Souza
l'ereira.-Ântonio Luiz Pinto.-A rogo do Sr. Jué Jeaql1lm
de Azevedo.-Ântonio Lujz Pinto.-JG~é Tbomaz Pereira da
Silva.-A rogo do Sr. Joaqlum Tbeodoro da Cunha.-Ântonio
Luiz Pinto.-Ântonio Pereira da iha.-Jo é Pereira da Silva.
-A rogo do Sr. Ântonio Gonçalves de 'iqueira.-Antonio
Luiz Pinto. -Antonio Jo é de Maujo.-Â rogo do Sr. Vale
riano José da Silva.-Antonio Luiz Pin"to.-A rogo do Sr.
A ntonio Borges Rodrigues de Sou a, Antonio Luiz Pil1to.-

ebastjão Domingues Monte ião.-José Ribeiro.-A rogo de
Franci co Fernande. - 'amIllo de LeUes . Tiago.-José Luiz
Per im erpa. -AntonioJo é Monteiro.-Martiniano Monteiro da
Silva.-Antonio Claro de iqueü·a.-Jo é Claro de iqueira.
Manoel Roelrigues.-João da ilva Veloso.-Luiz Vieira Maciel.
-Mano<:'l Joaquim Prudente.-Jo é Pedro l\Iol1teiro.-Jo é Fi
lippe Pereira. -João Pedro de ouza.-Antonio Franci co da

ilva.-Antonio ele Souza Ribeiro.-Joaquim Dutra ele Macedo.
A rogo ele José Maria da ilva.-Francisco Avelino dq a ci
mento.-José Joaquim Bernarde de Oli,eira.-Â.s igno a rogo
do eguinte' senhores.-Joaquim Delfino.-Jo é Fmnci co Fer
reira.-Al1tonio Francisco Ferreira.-Manoel Antonio Mendes.
Francisco José Ramos.-José Teixeira de Alvarenga.-- rogo
do Sr. ,João da 'ilva Maia ficando em effeito a assignatura
que pre tou m favor da nova provillcia por convicção propria.
Antonio Llliz Pinto.-Â.ntonio Gonçalves de l\Ioura.-IO'nacio
Jo é Ribeiro.-Manoel Fernandes Lima.-Fran·i co Rodrigues
Pereira Viana.-Manoel Pinto rle Oliveira.-Frunci co Pinto de
Oliveira.-Francisco Coutinho.-Beraldo AI\!:' Barbo'a.-Joa
quim Antonio ela Silva.- 1'00'0 de Antonio Ribeiro do Valle,
Antonio Luiz Pinto.-A rogo d Antonio Ferr ira de Azevedo
Antonio Luiz Pinto.-Jo é Ferreira da ilva Porto.--Joaqnim
José da Silveira.-Joaquim Ribeiro do Valle.-Domiciano Jo é
Pereira.-Jo é Antonio l\lacbado.-Antonio Luiz Pinto.~A igno
a l'OgO dos seguinte senbore~ Joaquün Lorenço Pereira.
João Lorenço Ferreira.--Antonio Pinheiro do Prado.-Jo é Lo
renço Pereira.-Joaquim Roberto Viana.-Joaquim André da
Silva.-José Macedo Lima.-Ignacio Rlberro.-Jo é Bicudo de
de iqueira.
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3ó-AcTAS DA ASSE?l1BLÉA. LEGISLA.TIVA DE S. PAULO, 1 54.

Sessão de 18 de Feve'rei?'o

Lea-se.

Cinco representações da Camara. de J aguary, dos mora
dores da cidade de Pouso Alegre, de S. José do Paraizo, da
villa de Itajn bá e de São Caetano, Proviucia de ~finas Geraes,
pedindo que se apresente á Assembléa Geral pedindo a annexa
Ção da Comarca de Sapucahy á esta Provincia.-A' Commissão
de estatistica.

Sessào ae 23 de FevcreiTo

Lea-se.

Representação dos moradore do curato de N. S. da
Consolação de Capivary, districto de Minas, pediudo a incor
poração da Comarca de 'apucahy a esta Proviucia.-A' COI11

mis ão de estatistica.

Outro com officio do ubdelegado de Jaguary e da repre
senta~ão do habitantes de B. Jo é da Campanha de Toledo,
provincia de Minas, pedindo a annexação ela Comarca de Sapu
cahy á e ta Provincia.-A COlllluissão de estatistica..

•Sessão de 25 de Fevereú'o

Lea-se.

Parecer da commi são de estatist.iea sobre a annexação
da comarca de Sapucaby de Minas, a esta provincia.

Forão presentes á Commissão de E tatistica as represen
tações dos povos das Cidades de Pou o-Alegre, Villa de Ita
jubá e Jaguary, e Freguezias de . Caetano da Varzea-Grande
e I. Jo é do Paraíso, pertencentes á comarca de . apu
cahy tia Provincia de Minas Geraes, pedindo a ~sta A sem
bléa que faça subir á presença dos Supremos Poderes acio
naes seu votos pela annexação elaquella comarca á Provincia
ele S. Paulo.

A commissão não }Judia hesitar um momento em dar
seu assenso a este pedido, não só porque elle é funelado em
solidas, e incontestaveis razões de publica utilid~de dos habi-
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tantes daquella comarca, como porque a Província de S. Paulo,
tão cerceada em seu territorio por constantes exigencias da
Provincias limitl'ophes, e ainda á pouco grandemente prejudi
cada pela creação da Provincia do Paraná, que a privou do
extenço fertil e rico territorio, e numerosa, acti\'a e morige
rada população da eomarca de Curitiba, tem d:ireito a pedir
reparação ele tantas, tão antiga, e tão rcpetida de membrayões
de 'eu rico, importante territorio e população, que fcliz e ju 
tamente tinhão ervido para dar-lhe uma força e influencia
unicamente empregadas em beneficio e gloria do Estado.

A. Provincia de Minas Geracs tem uma extenção uperior
ás forças de uma administração local por mai activa e intel
Jigcnte que ella seja: sua população forma o quinto da popu
lação. do Imperio: mas seus recursos financeiros não corres
pondem á ua grandesa. ua po ição topographir.a no Impe
rio, incravada no interior em porto de mar, e em e tl:arlas
commodas, que levem os prodl1cto ao mercado, atrave sando
grandes distancias. são causa primaria da pouca efficacia lo
e forço de seus indu trio o e laborio o habitante. em prol
de eu de an obrimento material. D ahi re ulta que os terri
to rios mai' di tantes da capital do Imperio, e da capital da
Provincia, vivem em qua i completo abaudono e (Teralmente
privado do beneficio da administração publica que ou de
conhece uas nece 'sidade , ou vê-se balda de recurso para
proveI-as, ou impossibilitada de bem fiscalizar o emprego dos
que destina em beneficio das populações ituadas á muitas de
zenas, e ás vezes centenas de legoa do centro. E tes incon
venientll são causa de outros nâo meuo prejudiciae ; porque
faltando á proelucção das riqueza o auxiJio~efficaz do Governo,
que por muito tempo será indispensavel em um paiz novo
onde tudo está por fazer, faltão á admini traçâo os meio Pê-
uniarios que só o progre o industriae em todo o ramos

podem fornccer em abundancia e sem vexame, para occoúer
ás publicas nece 'sidades, e d'ahi a impo ibilidade de manter
um systema de imposição accorde com os principio da s 'ien
cia, e po·uco ouero o :i producção.

J!'inalmente as mesma circnmstancias indicada fazem com
que a acção da administração chegue fraca) e ordinariamente
impotente para promover o bem, e corrigir o mal na localida
des remotas como é a comaTca de apucahy em relação á
capital da Provincia de Mina Geraes. e tornão inutei pela dif
ficuldade os recursos ordinario' do Governo Pronncial, pelo
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desanimo que causão os sacrilicios, incommodos, e p,erigos de
uma longa e penosa viagem. Todas as razões aqui brevemente
expostas achão-se consignadas nas representações referida ; e
fundada nellas, e certa de que não serão desattendidas pelos
8upremos Poderes Nacionaes, poi qne fun Ião-se em verdade
universa Imen te reconhecida, e coutinuadas pelo t.estem unho
dos povo immecliatamente interessados) a com missão é de pa
recer: 1.0 que se represente aos Supremos Poderes Nacionae )
na f~rma do Regimento, peclindo a annexação da comarca de
Sapucahy á Provincia de São Paulo) para o que offerece o
eguinte projecto: 2.° que as reprel:ientações juntas sejão

transcriptas nos registos da casa para della se tirarem copias
autenticas quando fôr mi ter: 3.° que para bem demonstrar
a utilidade e urgencia da annexação, a Assembléa nomeie
uma commissão de tres membros a quem encarregar&. a re
redacção de uma memoria sobre a materia, qlle o Governo fará
imprimir a expensas da Provincia, para enviar o numero de
exelóplares necessarios ao Governo Geral) e ás Camaras Legis
lativas, á As embléa Provincial) e GovernC' ele Minas e distri
buir COlO profusão nas povoações da comarca de Sapucahy.

N.4

.A1.tgu. -tos e Dignissimos S7'S. Representantes ela Nação

A Ass.embléa Legislativa Provincial de S. Paulo vem
apresentar á consideração elos Augustos e Dignissimos 81'S. Re
presentantes da Nação a- inclu&fls representações) que a esta As
sembléa dirigirão os povos ela cIelade ele Pouso-Alegre) da co
marca e povos ele Jaguary, villas de Hajubá e freguezias ele
8. Caetano da Varzea-granele, 8. José do Paraizo, e Uapivary

" Abaixo, pedindo a intervenção lla mesma Assembléa para obte
.rem a realisação ele um voto geralmente partilhado, e arden
temente expresso nas it!enticas representaçãe em favor da
annexação ela comarca de Sapucah;y da Provinda ele J\ifinas
Geraes á Pruyincia ele S. Paulo.

Fiel interprete e zelosa promotora dos interesses ela Pro
vincia que repre euta, e COilvicta elas vantagens que desta Pro-o
vincia resultarião em beneficio daquelles povo) a Assembléa
Legislativa Provincial de 8. Paulo não hesita um instante em
prestar sua ~dhesão fi apoio á ind.icada Sll pplica. 11. Provincia
de S. Paulo é desde longo tempo incessantemente prejudicada
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pelas Provincias limitrophes que não cessão de invadir-lhe o
territorio por meios mai ou meno franco. e empre coroados
de succe so. A Provincia do Rio d Janeiro arrebatou-lhe
uma boa porção de territorio dos municipio de Queluz e
Arêa. A Provincia de Minas tenta usurpar-lhe outra porção
no municipio da Franca, e isto á muito anuo. Ao ui já
havia a Provincia de S. Paulo perdido o importante municipio
de Lage : ao arte perdeu o rico municipic da cidade de
Paraty, e todo o territorio aquem do Rio Paraty, que formava
a antiga divi a com a Provincia do Rio de Janeiro; ao Poente
perdeu toell) o territorio e população que formão hnje a co
marca de •'apucahy. E como se i to não ba tas e para ame 
quinhar a provincia de S. Paulo. e degradal-a de sua antiga
cathegôria, ainda o anno passado decretou-se a creação do Pa
ranan, toda inteira formada em territorio da' Provincia de
Paulo comprehelldido no limites da extensa, fertil, e populosa
comarca de Coritiba.

ão éínutil Augu tos e Dignis. imo' r. Representantes
da J ação a recordação destes aggravo': elia serve ao mesmo
tempo para demonstrar a paciencia e resignação dos Pauli tas
e que a diligencia que hoje fazem a prol dos ,atas do povo
da comarca de Sapucahy, não é determinada por um frivolo de ejo
de ongrandecimento Oll mesquinho ciume da Provincias limi
trophe ; a quem tanto tem offrido, não erá extranhavel a
exigencifl, de uma fraca compen ação quando é ella esponta
neamente offerecida em uome dos interesses o mais palpitan
tes e vltaos do territorio cuja annexação se pede.

E se interesse achãà-se clara e energicamente definidos
na inclusa representações. e apoião-se em numero os facto
qne são ontras tanta verdades. D entre e es facto a A. embléa
Legislativa ProvincIal de S. Paulo escollie o eguintes como
principae :_1.° a circun tancia de estar uma parte muito im
portante da administra 'ão de a comarca já dependente da Pro
vincia de . Paulo, fi, cujo Bi pado pertencem a incliúada popu
lações: 2.° a differença enorme das di tancias a percorrer para
aquello que nece sitão de qualquer recurso ela admini tração
provincial, pois é abido que a raias da Provincia de Mina
para esse lado distão apena 14 laaoa da capital da Provincia
elo S. Paulo, ao pa so que tão mai,; de O da capital da
Provincia de l\1inas Gerae : 3.° a facilidade e naturalidade da
relações e transacções com merciae nascidas da circunstancia
de virem todos os productos dessa porção da Província de
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Mina Geraes ao porto de Santos a outro mercado desta pro
vincia: 4.° a superioridade das estradas da Provinçia ue S.
Paulo, e a facilidade de serem prolongadas em toda -as direc
ções na comarca de Sapucahy com incontestavel fomento cios
progn:,sso indu triaes, ali tão in rvados, apesar da fertilidade
do 010, e felicidade da ituação topographica de a comarca:
5.° a notavel inferioridade elo in,po tos na Provincia de S.
Paulo que p rmitte o descnvolvimento da industria sem prejuizo
das nece ida<.le financeiras da Provincia.

A Provincia de Minas tem- e visto forçada a circundar
'uas raias de Estações fi caes, <.lestinadas a perceber onero is-
simos tributos em detrimento dos interesse das Provincia
limitrophes, e com infracção das Lei economicas mais geral
mente acceitas: 6.°_ a maior nergüi. e fficacia da acção gover
namentaJ, partindo ella da capital de 8. Paulo; acção que
hoje é enfraquecida e quasi impotente em consequencia d.a
extraordinaria di tan ia e difficuldade da communicaçõe. Muitas
outras razões podião er invocadas em apoio das repre entaçõe
do povos da comarca de Sapucahy, mas, ou ellas são de fadl
intuição, ou apenas poderão accresccntar a convicção que
neces ariamente hão de gerar a que Jicão apontadas obr a
alta couveniencia desta medida.

Oonclue pois a Assembléa Legislativa Provincial de S.
Paulo pedindo aos Augu tos e Dignis. imos Srs. Repre_entan
tes da. ação que acolhão benignamente sua representação em
prol dos voto manife tado tão expontaneamente pela meu
cionadas populações, e que, diferindo-as com favor) ati fação
os intere ses publicos, e deem a esta provincia uma demon 
tração de que as modificaçõe <.lecretada na antiga divisão ter
ritorial do Imperio não ão filhas de outro pensamento, se não
o que pode ser qualificado como proce lente <.la utilidade geral
e da commodidade dos povos.

Deo guarde aos Augu tos e Dignis imos Senhores Re
presentantes da ação. Paço da A sembléa Legislativa Pro
vincial de S. Paulo,24 de Fevereiro de] '54.-Paltla Machado.
-PeTeim Giza! es.

Q Projecto a imprimir e a conclu as do pare er adiada"
até a adopção elo projecto.
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Sessão de 2 de lJIaTço

Lea- e.

Repre entação dos moradores do municipio da villa de
Jaguary da comarca de Sapucahy da provincia de Minas pe
dindo a annexação daquella comarca a e ta .Provincia.-A'
Com missão de estatistica.

Repre entação do moradores da Capella de Santa Rita
do municipio da villa de Jaguary pedindo a annexação da co
lIlarca de apucahy a esta Pro\1.ncia.-A' Commi são de e ta
ti tica.

Sessão de 4 de Mm'ço

Forão arJproíado em La diacu ão.

O de representação n. 4 deste anno em favor da an
nexação da comarca de apucaby á Provincia de S. Paulo.

Sessão de 6 de Ma1'ço

Pa sando-se á discu ão do projecto no. 4 deste anno em
favor da encorporação da (:omarca de Sapucaby á e ta Pro
vincia offereceo o r. orrêa a emenda no. 1, e o r. Almeida
Mel10 a de no. 2.-Forão approvados o projecto e a emmenda
referidas.

Sessão de 7 de .Mm·ço

Pa ando- e á 3.a di cu ão do projecto no. 4: de te Anno
fui approvado com a emenda do r. Corrêa, e remettiJo á
Commis ão de redacção.

Discutmdo- e a conclu õe 2.3 e 3.a do parecer da Com-
mi ão de e tati tica obre o dito projecto no. 4, offereceu o

r. Almeida ~Iello o aditamento no. 3.-Que e remetta ao
Deputados Senadore por esta Provincia um exemplar da
memoria sobre o limites de ta Provincia mandada publicar em
1 4:6 e que exi te em grande numero na ecrétaria de ta A 
sembléa; o Sr. ampaio offereceo o ul titutivo á 3.a conclu ão
no. 4 que diz, em logar da memoria que e imprime em um
folh to: 1.0 a representação de ta embléa' 2.° toda a re
pre entaçõe que vierão á ca a com a competente- a ignatu
ra , annexando-se o documentos constantes da memoria do
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finado Desembargador Chichorro: 3.° que e te folheto seja dis
tribuido como propoem a commi sâo.

Forão approvadas as conclusões 2.a e 3.", e additamento do
Sr. Almeida Mello, e o substitutiyo do Sr. Sampaio quanto á
L" e 3.", parte, sendo regeitada a 2." (*)

Sessâo de 17 de Março

Approvou-se a redacção da representação aos supremo
poderes acerca da annexação oa comarca de Sapncahy á esta
Provincia, re olvenoo-se pu blical-a no jornal da casa o pedido
do Sr. Corrêa.

Sessâo de 28 de Ma1'ço

O Sr. 1.0 Secretario deu conta do seguinte Expediente ...
I Representação dos moradores da Freguesia do Ouro Fino
sobre a annexação da comarca de Sapucahy da Provincia de
Minas Geraes á esta Provincia.-Mandou-se unir a outras para
ser impres a no folheto.

Sessão de 29 de Abril

o Sr. 1.0 Secretario deu conta do seguinte Expediente ...
Representação dos moradores da fn.guezia de Rão Cae

tano da Provincia de Minas, pedindo que se represente á A '
sembléa Geral sobre a conven iencia de ser a Comarca de Sa
pucahy encorporada á provincia de S. Paulo.-O mesmo des
tino que tiverão outras eguaes.

(*) Pelo contrario o unico folheto encontrado referente a este
assumpto contém simplesmente as representações dirigidas á As
sembléa. O dito folheto vem reproduzido nesta Collecção na secyão
precedente.

A representação á Assembléa Geral foi apresentada na sessão
ele 7 de Junho de 1854 e referida á Commissão de Estatistica. No
anIlO legislativo de. 1854 forão preseJ.1tes á Assembléa Geral grande
numero de representaf,'ões pectindo a creação ele novas provincias
principalmente pela subdivisão do territorio mineiro· A maior parte
se refere á Comarca de Sapucahy senelo representadas, entre
outras, as mesmas localidades qne se tinham dirigido á Assembléa
de S. Paulo. A Cornmissão de Estatistica pedio informações do Go
verno, porém não apresentou parecer. Om projecto apresel,tado pelo
deputado'F. Octaviano creando uma nova pro\TÍncia de Sapucahy
foi regeitaclo em primeira discussão. (N. ela R.),
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36-Ao PRESIDENTE D .... MINAS, 1855.

lUmo. e E.vlno. Snl'.-Àccu'ando o receb-:mento elo offi
cio qUJ V. Ex. c1irirrio a e!:ita Pre idencia em elata ele 13 de
Abl:il de te anno, acúm?auhaelo ela copia de outro do Juiz Mu
nicipal substituto ela ViIla ele Jacuhy ele' 'a Provincia, em que
pede providencia sobre o facto de haver o Juiz Municipal do
Termo de Batataes cles~a Provincia procedidJ a inventario nos
ben' da finada mulher ele Bento Martins de Arruda, morador
no districto do Tijuco da Freguesia d'aquella Villa, tenho a
honra ele remetter a V. Ex. a inclu a copia do officio que
sobre e 'ta occurrencia me ender~çbu o dito Juiz Mu.1Ícipal do
Termo de Batatae do qual se deprehende residir habitual
mente aquelle inventariante no destricto da dita Villa. tendo
se a requerimento eu procedielo ao inventario eill cOlltrover
sia. .Jeo Gnarde a V. Ex. Palacio do Governo de S. Paulo
5 de Setembro de 1855.-Antonio Roberto d' Almeida.-Sr.
Presidente da Provincia de Minas Geraes.

37-A' ASSElI1BLÉA PROVUWIAL 1856.

Diti as da Provillcia

Ainda está pur dicidir a pendencia entre e 'ta Provincia
e a de Mina Geracv, relativa aos limites dos Municipios da
Franca e Jacllhy, continuando . Paulo a e.:;tar privado de
parte de seu territorio, a qne tem in00nte tavel direito con
forme foi com authenticos documento:; demon trado pelo Ex:mo.
Conselheiro J o é Tholllaz abuco de Araujo no Relatoria dir;
gido, em qualidade de Pre'idente da ProvinCia, á e ta A sem
bléa em 1 52.

Um outro conf1icto uscitou- e posteriormente acerca do
limite' de ta Provincia c da do Rio de Janeiro, entr o Mu-
nicipios do Bananal, da Barra Man a.

Reputando-se constantemente a fazenda do Padre Bento
José Duarte pertenceu te ao territorio do Bananal. e dirigin
do-se á ella o Juiz Municipal de ta cidade para inventariar
seu spolio ali encontrou o Juiz Municipal da Barra Man a
que viera para o mesmo filll, entendendo amuo que devião
protestar pela guarda dos respectivo direito. .



1

Esta occolTencia foi logo lcv[vla ao conl1ecimento do
Governo Imperial, conjunctamente com os documento.i:! entfLo
colligidos, pedindo-se providencias para se não r petirem iguae'
contestações, que sempre redundão em prejuizo do erviço lJU
blico.

Esta controversia ainda não teve olução, maudando en
tretanto o Avi o do Mini terio do Imperio ele 21 de Março do
anno findo que fo em expedidas ordens mui terminantes ás
Autoridad administrativas e judiciarias do Municipio do Ba
nanal para se absterem de qualquer ingerencia nos territorio
contestado, aguardando a fixação de limites, a que e ha-dp
proceder logo que forem obtidas a necessaria informações.

Sendo ultimamente endereçado á Pro idencias o docu
mentos) que compro\Tão pertencer ao Municipio do Bananal o
territorio contestado, vou remetter ao Governo Imperial uma
copia d'elles, e outra igual er-vos-há presente.

(Extmhido do Discw'so de Abenum da Ass{';mbiéa Le
gislativa da Prorincia de S. Paulo, a 15 de Ferereiro de 1856,
pelo Vice-Presidente DI'. Antonio Roberto d'Alllleida)

38-DA GAMARA DE PINDAMONHANGABA, 1857.

Elmo. e E;f;71lO. Snr.-A Camara Municipal da cidade
de Pindamonbangaba. tendo recebiclo do subdelegado de Poli
ci~ da Fl'egn zia de I'. BenLo de Sapucaby-mirim Fran i' o
Antonio Perreira o of{jeio que por COI ia junto transmitte á
V. Ex., em que o mesmo SJl]'. Subdelegado participa a esta
Gamam os inconvenientes qu rosultão á ordem publica da
exi tencia de uma balTeira da Provincia de Minas collocarla
dentro daquella Freguezia om uma agencia na Faz nda dos
Sill' . J ordões, telTitorio desta Provincia, e pede providencias
a respeito; resolveo e ta Camara em os ão orelillaria levar
estes factos ao con!ltlcimento de V. Ex., a fim de tomar as
providencias, necessarias, para que dei:!appareção aquelles in
conveniente, collocando-se dita barreira e agencia em teITi
torio l\1ineiro e não ne ta Provincia.

Deos GlHll'de a V. Ex:. Paço da Gamara Municipal de
PindamonbauO'aba em sessão orelinaria de 9 de Julhn de 1 õ7.
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Il\mo. e Exmo. Sr. Dr. Antonio Robert d'Almeida, lU. D.
Vice-Presidente desta Provincia.-Barão ele Pindamonhangaba.
-Ignacio Bicudo de Siqueim Salgaelo.-Miguel Antonio de
Oliveim Bueno Goeloy.-Antonio Fau8tino Cesa?·.-José Mo
Te'im Leite Cesar.-Joaq'ltim Antonio Femandes Viletla.
lJi[anoel Antonio dos Santos.- Manoel lJlw'tinicmo da Costa.

IllustTissimos Senhores.-Por este levo ao conhecimento
de Vos a I cnhoria que acha-se, nesta Freguezia, um Registo
e Barreira, pertencente á Provincia de :Minas e proveniente
da qual resultão prejuizos ao publico e aos particulares,
accrescendo de ordens e delito pelos soldado da dita Bar
reira, e fazendo de asocego ao publico e aos particulares; e
além disto acha- e um destacamento de varias praças de sol
dado, pertencentes á mesma Provincia de Minas, em o logar
denominado- 'ampo do Jordão-como e pia 'de mulas bra
va , i to sem ordem da anthoridades competente deste mu
nicipio ou da Provincia de São Paulo: em vi ta do que levo
ao alto onhe imento de Vo a ,enhorias para haver as pro
víden ia que julgarem s r de lei: Deus Guarde a Vossa Se
nhoria . Freguezia de ão Bento treze de Junho de mil oito-
entos cincoenta e sete. lllllstrissimo Senhore Presidente e

mais membros da Camara Municipal.-Francisco A.ntonio Fer
1'eim, Subdelegado primeiro supplente em exercicio.

39-A' CAl\lARA DE PINDAMONHANGABA 1 57.

Em respo. ta ao officio que elll data de 9 de Julho ulti
mo V. lUcês. dirigirão a e ta Presidencia, remettendo por co
pia o que a V. lUcês. endereçou () nbdelegado de Policia de
S. Bento de Sapucahy-mirim, em que dava parte da exis
tencia de uma Barreira ela Proviu ia de Minas Gerae collo
cada dentro daqnella Freguezia, com urna Agencia na fazenda
do «Jordões», e dos delictos que commettião os oldados
da referida Barreira; tenho a ignificar a V. lUcês. que de
vem ofliciar, em termo tubano ao Adruini trador da men
cionada Barreira para que informe em virtude de que orden
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veio estabelecer- e no tel'J'itorio desta Provincia, em permis
são rle te Governo e em que fo se ouvida a The oura
ria; e logo que V. Mcês. ol.>tenhão as informações, qne a iro
requisitarem, deverão tmn. mittil-as a esta mesma Pre id n ia
para Tesol\-er a respeito: cumpTindo antro sim que V. Mês.
declarem ao Subdelegado da referida FreO'uezia de S. Bento
que empregue odo o zelo e actividad a bem do socego pu
blico, proce ando e punindo com todo o rigor da I is o
que commetterem quaesquer delicto . Deos Guarde a V. Mcê .
Palacio do Governo de S. Paulo "24 de Outubro de 1 57.
José Joaquim Fernrtndes Torre. Surs. Presidente e Vereaclo
re da Camara Municipal de Pindamonbangaba.

40-A' CAMARA DE PINDAMONHANGABA, 1 5 .

Tendo-me officiado o EXUlo. Pre idente da Provincia le
Minas Geraes sollicitando que providencias e m ord 111 a que
fo se respeitada a existencia da Re ebedoria do apucahy-mi
rim, que se acha collocada em territorio de ta Provincia não
de agora, ma desde 1 37 facilitando aos resJlc ·tivo· Empre
gados o cumlJrimento de u. devere emquanto aqllclln, Pre
sidencia a não tran fere para outro ponto CO 111 o pretende'
assim o communico a V. lUcés. para que pela na parte não
façào exigencial; a dita Receb doria a re peito da antori ação
com que foi ali e tabelecida e nem ponhão embaraço' ao
exercicio da funcções do respectivo empreo·ados. Deos Guar
de a V. Mcê . Palacio do Governo de S. Paulo 7 de Janeiro
de 185 .-José Joaquim FerI/CIndes Torres.- em. Pre iden
te e Vereadores da Camara :Municipal de Pindalllonh<:.ngaba.

41-Ao PRESIDENTE DE MINAS, 1 5 .

Illmo. e Exmo. Sn1'.-ACCll ando-se o recebimento 10

officio que em data de 26 de Dezenibro do anuo finclo diri
gia-me V. Ex. commllnicanelo-nle que em virtude de partici
pações que obtivera da ln peetoria ela Mesa de Rendas üessa
Provincia, vira no conhecimento de qu a Camara Municipal
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ele Pindamonhangaba officiara ao Aclministrador da Recebedo
ria do Rapncahy-mirim. exiO'indo saber por ordem de quem
foi elle estabelecer aquella E tação em territorio desta Provin
cia, e sollicitando a intervenção desta Provincia junto a auto
ridades daquelle Municipio a fim de 'er re~peitada a existell
cia da mencionada Recebedoria no lugar em que se acha, não
de agora, ma desde 1837, cumpre-me, ignificar a V. Ex. que
pas o a expedir nesse entido as nece saria-' ordens. Dens
Guarde a V. Ex. Palacio do Governo de S. Paulo 7 de Ja
neiro de 185 .-Illmo. e Exmo. Sr. Pre'idente da Provincia
de Mina .-José Joaql~irn Fernandes 'lol'l'es.

42-Ao PRESIDEN. E DE MINAS, 1858.

ILl'l1lo. e Exmo. SI'.--'1e11ho a honra de accusar o rece
bimento do omeio que V. Ex. me dirigio em data de 19 de
Março proximo pa ado COlllmnnicando-me haver autorisac1o ao
cidadão 8everino Eulogio Ribeiro a contractar, de accordo com
o cidatlão Hygino Carlo' de Carvalho a factura da estrada do
Ponciano que l)as ando pela Laias d'e a Provincia, vai ter a
ViUa de Jaguar)' conferindo-a por empresa a quem melhores
cOlldiçõe ojferecer; e elll respo ta cumpre-me ignificar a V.
Ex. qu pa o a expedir as necessarias orden para que com
todo o empeuho so dê principio aos serviços da mencionada
estrada.

Prevaleço-me da occasião para reiterar a V. Ex. os mens
prote tos de estima e consideração. Deos Guarde a V. Ex.
Palacio do Governo de S. Palúo 5 ele Abril de 185 .-José
Joaquim Fe1'nandes TO'l'l'es.-Illmo. e Exmo. Sr. Presidente
da Provincia de Mina Geraes.

43-Ao PRESIDENTE DE MINAS, L 5 .

Illlllo. C ExllZo. SI'.-·Tenc1o- e offerecido varias duvidas
acerca da melhor tlirecção que 'e uel'a dar a nOla e tl'ada
entre as Vi lias ele '. José du P,uahyba e a de Jagual'j', asse·
veranuo alguns que lia deye er levada pela elTa do Pon
cianos, preferindo outros u logar tlenominado «Selladol> e outros



- 822-

o denominado «Santa Barbara» tomei a deliberação de mandar
proceder aos neces arios exames pelo Engenheiro Tellellte Co
ronel Luiz José Monteiro, em cuja intelligencia e probidade
muito confio, para então, a vi ta da informações que d'elle ob
ter, resolver definitivamente o objecto o que julgo dever par
ticipar a V. Ex. Palacio do Governo de '. Paulo 19 de Maio
de 185. Illmo. e Exmo. Sr. Presidente de Minas Gerae .
José Joaquim Fm'nandes T01'J·es.

44--Ao PRESIDENTE DE MINAS, 1858.

fUmo. e Exrno. S1'.-Tenho a homa de ac usar re ebi-
mento do officio que V. Ex. me dirigio em data de 2l do mez
findo, communicando haver autorisado ao Coronel Francisco
Coelho do Monte Claro a fazer o concertos mais urgente' de
que necessita a estrada que communica essa com e'ta Provin
cia, a partir de S. Franci. co do Monte 'anto até o ribeirão
das Arêas, a fim de facilitar o cOlllll1ercio do Municipios de
Jacuhy, Pa sos e outros d'essa dita Provincia com a Cidades
de Oampinas, Sorocaba, . Paulo, Santo' ontros pontos desta.

Em resposta cumpre-me significar a V. Ex. que tenho
pela minha parte tomado todas a' provi leneias para os me
lhoramentos das estradas r lativas a de que V. Ex. trata.
Aproveito a occasião para renovar o protesto da :minha es
tima e consideração para com "\. Ex. Deo uarde a V. Exa.
Palacio do Governo de S. Paulo 2 ele Junho de 1 5:l. Illmo.
e Exmo. Sr. Presidente da Provincia de Minas Geraes.-Jose
Joaquim Fe1'nandes 'J.1or?·es.

4b-ANNAES DA OAMARA DOS SENHORES DEPUTADOS, 1 59.

Sessão de 11 de Junho. O Sn1·. B1'etas :-Snr. Presi
dente, em uma ela sessões elo anno passado tive a honra de
submetter á consideração da casa um requerimento que me
receu ser approvado, pedindo que, por intel'lnedio do governo
geral, se ouvi se aos presidente de Minas e S. Paulo obre a
conveniencia de uma medida que fôra solicitada em principio
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da e são de 1857 por municipalidade e fregnezia das comarcas
de J aguary e Sapncahy, na provincia de :Minas. ão foi tanto
para obter esclarecimento que me falta em que fiz tal reque
rimento, llortanto estava bem onven 'ido da neces idadp des. a
medida quer por meio de informu\'õe: que tinha obtido quer
pelo proprio conhecimento qu tenho ela-o cousas naquelle lugar;
fui mais para dar occasião a quae quer reclamaçõe que por
ventura ti"es em de apparecer contra tal medida. lIa, como
até o pre ente nenhuma tcnha apparecido na casa, e tornando- e
mais urgente ele dia em dia a nece idade de e adoptar aquella
medida é por isso que venho boje com algun de mens col
legas, offerecer á consideração da casa, um projecto consig
nando-a.

Devo, llorém, declarar á casa que, tendo de dizer algu
Illas palavras om .'U tentação d. e projecto, expondo a cir
'Ull tancia relativas áquelle t rritorio, não é llleu fim fazer
accu 'açàes ás administrações provinciaes, nem tão pouco ás
asscmbléas de Mina'; tenho em vi ta unicamente mo traI' as
rasões que as 'Í.'tem aos habitantes daquelle t rritorio para
desejarem pertencer ,Í, provincia (le . Paulo.

Outra declaração mais: euteado não commetter hostili
dade contra a provincla de Mina' pugnando pelo presente
project.o, alli na ciclo elo que muito me deSV3.l1eçO, e ligado por
laços de 'angue e amisacle, que muito aprecio, jámais po lerei
d ixar do nutrir o mais ben volo' seutimento por aquelle
lugar.

Mas convencido como e tou, das razões que a i tem
aos habitantes da comarca do Jaguary e apucahy, para que
rer m fazer parte da provincia de São Paulo. eu trahiria o
meu mandato se ne ta occa~ião não aclvoo-as. e a cau a dos
meus committentes. Dito i to, entrarei em materia.

O territorio de que trata o projecto offerece uma super
ficie quadrada de mil ou mais Ieguas, comprehenclendo uma
população de cerca de mil habitante. Comprehende dua comar-
as, alem de algu mas freguezias pertencentes a outra comar a ;

. eis termos, vinte e tantas freguezia , alem de alguJh; clistrictos
e capellas tiliaes, que ainda não estão elevada a ca~hegoria de
dis trictos ...

Um SI'. Deputado:-Era bom formar uma provincia á
parte.
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o Sm'. Breias :-Não chega para tanto. Este territorio
é fertilissimo, de uma producção variada pela variedade de seu
clima e terreno; produz a canna de assucar e fabrÍca-se a
aguardente e aSSUC31' para parte dI' consumo; produz o café
em alguns pontos' cria-se gado de toda as especie, vaccnm,
cavallar, suino e lanigero; exporta para o consumo desta
côrte seguramente a terça parte do gado vaccum que aqui se
consome. Verdadl' é que nào é todo ahi criado, é importado
de outras provincias, ahi engordado, e depois exportado para
esta cúrte.

Quanto ao suino e lanigero, quasi todo é alli Cl'eado, e
talvez metade do que aqui se consome é fornecido por aquelle
territorio.

Produz, além disto, fumo e todos os generos alimenta-
res.

01'a, um territorio tal, nestas condições, já vê acamara
quanto deve concorrer para as rendas geraes e provinciaes;
abi estào as reeebedorias do Picú de São Bento do Sapucahy,
de .Galdas, do Ouro Fino e outras de segunda ordem, para
attestarem o que digo,

Pois bem; um terreno nesta condicções e que é corta
do por numerosos r ias, sem que se prestem a navegação,
um lugar em que todo o commercio é feito sobre as costas
de animaes, não tem outras estradas senão as dadas pela na
tureza, não tem pontes; em summa, não goza elos beneficias
materiaes a que com razão se julga com direito,

Comprehende bem a camara com quantas difficuldades
deverão lutar os habitantes deste lugar, todos dados ao com
mercio e á lavoure, sem que hajão estradas nem pontes não
poderão seus generos chegar ao mercado sem grandes despe
zas de transporte,

A cada passo se vê os miseras tropeiros e boiadeiros che
garem á margem de um rio que tem de atravessar) e não
encontrarem outro meio de transporte além de duas canôas
velhas, furadas, com quatro taboas podres 'obrepostas, ao que
chamão barca; e é a uma semelhante barca que o triste tra
peiro confia a sua tropa e seus generos; e antro tanto não
podendo fazer o boiadeiro, arrisca a corrente do rio sna boiada,
e julg'a-se feliz quando o prejuizo é pequeno, e que não ha a
lamentar-se a perda de alguma vida dos que se mettem em
uma fraca canoiuha para auxiliarem este transito.
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ão parão aqui os trabalho de te pobres homens. Pela
falta de estradas, nas estaçõe chuvosas não é raro verem- e
esses caminhos, se caminhos se podem chamar, juncados de
animaes alli e, tirados, e alglln. enterrados na lama, já perdi
do ! I to que digo é exacto. 'ou medico da roça, e np exer
cicio de minha arte tenho tido muitas vezes occasião de ob!"ervar
e te quadro e de lastimar!

Pelo que toca á uas relaçõe com a capital da pro-
vincia, direi que nenhuma são; todas as relaçõe commerciae
de e territorio são para a côrte, ou 'directamente, ou pelo
entreposto de 'anta, ou paTa a província de ,Paulo; as
relações eccle ia ticas são para São Paulo; pois esse territorio
na parte ecclesiastica pertence ao bispado de S. Paulo.

Quanto á relações civi, que ão a unica que se man
tém, direi que, sendo muito morosa, por causa da irregulari
dad do serviço dos correios, equivalem a não existirem: um
mez ou mai se pa sa muitas vezes em que em muitos pontos
e tenha noticia da capital; de maneira que quando e tem

algum neO'ocio de importancia a tratar na capital torna-se
indispensavel mandar um po itivo, o que por certo se não faz
actualmente com pequena somma.

Já vê pois, a camara é dispendio a a communicação
daqu L1e lucrar com a capital da provincia, e quanto enJraque
cida c1eve alli chegar a acção elo governo.

Fallarei da di tancias. A differença é notavel: a sim a
villa de Jaguary, di ta de São Paulo 20 legua e do Ouro
Preto mai de 70; a cidade de Pau. o-Alegre di ta de São
Paulo 30 leguas, da do Ouro-Preto mais de 60; a villa de
Calda di ta de São Paulo pouco mais ele 30 legua , elo Ouro
Preto mais de 70; as villa de Pa so e Jacuhy achão- e a
igual clistancia da sua capitae', mas sua relaçõe COll1ll1er
ciaes são toda para a côrte ou por S. Paulo, e as eccle ia 
ticas por São Paulo,

Tenho notado a falta de estrada e pontes naquelle
lugar e a difficuldades com que lutão eu habitante: tenho
notado a falta de relações com a capital, as distancias, e final
mente, para cmnulo de tpdas e ta ele vantagen , notarei ainda
o grand imposto com que e te t rritorio carrecra igualmente
com a provincia de Mina, sem que i o seja com pensado cum
vantagem alguma.
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E' assim que como Ja di se, fazendo- e todo o com mer
cio daquelle lugar sobre as costas dos animaes, cobr~ a pro
vincia de Minas por cada animal muar bravo entrado na pro
vincia de S. Paulo 4$ ou 5$; cobra além disto, o impo to ve
xntorio e inconstitucional de 3$920 por cada animal caneo'ado
a titulo le taxa itineraria, imposto que recahe muitas veze
elll generos importados que ji têm pago direitos nas alfande
gas; cobra por cada engenho de calma movido a aglla 40,
movi lo a boi 20$, a braços 10$.

Ora, concebe muito bem a camara que, gemendo o paiz
sob o pezo de certos males, como a falta de braço e carestia
do viveros}_etc., males este. que se fazem sentir com maior
intensidade nos lugares centrae , se não procmarmos attenuar
já que não é po sivel destruir, n, gravidade de taes mal e..,
appli ando-lhes os Illeios de que l0elermos di por e qu forem
mais adequados, as forças se irão extenuando, e' o resulta,do
afinal será tristi 'simo.

Portanto, acamara, adoptanrlo o presente proje to, pres
tará grande serviço áquelle territorio.

Vem a mexa, é l'ido, julga-se o1Jjeoto ele clelibemçí'io e
va.i Ct imp?'imi?' pant e'lttnt?' ?Ia ontem dos tntbalhos, o se
g~ânte projecto:

A assembléa geral decreta:
«Art. 1.0 Os limites entre a provincia de São Paulo

serão d'ol'a em diante os seguintes: de ele o alto da . erra dn,
Manti~neira, na fazenda do Marins, cabeceira do rio Lourenço
Velho, por este abaixo até a ponte na fazenda de Mariano José
Maehado, e daqui no alto da serra do B111aio, eguindo por
esta a encontrar o rio Turvo, e descendo por e 'te rio até sua
barra, no Sapucaby, e continuando pelo Sapucahy até sua junc
ção com o Rio Grande e por este até ás divisas actlluos entre
as mesmas provineias.

«Âl't. 2.° ]'icão revogadas as disposições em contrario.

«Paço da camara, 10 de Junho de 1859,-Agostinho
José Fe1'reim B1·etas.-João Dias Fm'1'ax da Lux.-Joaquim
Octa~'io Nebias.-A. da Gosta Pinto e Silva.-A. G. Ba1'bosa
da Ounha.»
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46-Ao PRESIDENTE DE llfINAS, 1860.

lUmo. e Exmo. Sn1".-Em virtude do of:fi.cio de V. Ex.
datado de 9 de Março proximo pas ado em que e dignou
trazer ao meo conhecimento que o subdelegado de Policia do
Districto de 'anta Rita, 1'ermo da Franca d'e.. ta Província fi
zera recrutar doi individuas, que s rvião de Barqueiro no
porto da Rifana á ponto de ficar a barca inteiJ:amente privada
de prestar eos erviços, para que eu providenciasse não só
sobre a soltma dos me mo , como tambem para que se não
reproduzis em iguaes occurrencias em prejuizo da Fazenda, e
do erviço publico, tenho a significar a V. Ex., que pa sei logo
a dar as precisas ardeu em forma a er devidamente averi
guado o facto, e ela informação, que me foi transmittida por
cOI ia junta verá V. Ex., que os r-ecrutado pelo sul delegado
de Policia de . Rita, do Paraiso farão Serafim Machado e
Manoel Alve :ll'Iartins, aquelle conheci lo a 8 anuas por vadio,
e de máo co tumes, já tendo sido em outra occa 'ião recru
tado e alto pelo ubdelegado José Bernarde Corrêa por er
o tempo de eleições, e e te por desordeiro sem occupação
alguma, morando ambos á margem do Rio Grande, oude facil
mente iUndem a pollicia pas anelo de um para oub:o lado
quando fazem de ordens ou fm'to.

ão estavão engajados no servi o da Barca da Rifana,
como talvez mal ÍJlformas 'em (1, V. Ex., e o que houve a res
peito foi o 'erafim e tar no lia da prisão na dita Barca, não
por enO'a;jado em eo serviço, mas por ajuste particular com o
Barqueiro, que era João Manoel, por aquelle dia ómente
emq uan to o di te) Barqueiro levava um filho doente a caza de
Bento Antonio: elevendo acrescentar que o Manoel Alve Mar
tin fugia em caminho e 'erafim Machado foi alto pelo De
legado ela Franca. Deos Guarde a V. Ex. Palacio elo Governo
de S. Paulo 23 de Maio de 1860. Ulmo. e Exmo. Sr. Presi
dente da Provincia de Mina~ Geraes.-Polycarpo Lopes da
Leão.

47-Do MINISTRO DO mPERIO 1 60.

Rio de Janeiro. Ministerio do Negocio do Imperio em
21 de Junho de 1 60.

fllnw. e Exmo. Sr.-Pa so as mãos de V. Ex. copia do
Aviso que nesta data dirijo ao Presidente da Província de
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Minas Geraes, para que mande proceder á demarcação dos li
mites entre a me ma Provincia e a de . Paulo p~los muni
cípios de Jacuhy e da Fran a; a fim d que V. Ex:. expeça
as conveniente orden á Camara Municipal da idade da Fran
ca, com a qual 'e deve entender o encarregndo do referido
trabalho, par~ auxiliar no que clella dopender a realisação das
vista do Governo Impl~rial. Deos Guarde a V. EX.-João de
Almeida Pereira Filho. ~r. Presidente da Provincia de
Paulo.

Rio de Janeiro. Ministerio dos -'egocios do Imperio cm
21 de Junho de 1860.- . 8.

lllmo. e Ex1JZo. Sr.-Resultando grave inconveniente
da falta ele fixação do limites entre essa Provincia e a de
o'. Paulo, pelos municipios de Jacuhy e da Franca, haja V. Ex:.
de elar as precisas ordens para que se pro eda a es a fixa -:'ia
incumbindo-a a algu III Engenheiro, ou na falta ele 'te a pes oa
entendida, a qual deve marchar de accordo 'om as respe ,ti
vas Camara Municipae.

A linha divi oria, que fôr por este modo e'tabelecidn,
será re. pitada até ulterior delib ração lo ~ov 1'110 Imperial,
ou até que o ParleI' competente re 'alva definitivamente a
melhante respeito. D os Guarde a V. Ex.-João cl'Alllteidct
Pe7'eim li'ilho.-Sr. Presidente ele Minas Geraes.

4:8-Do PRESIDENTE DE MINA.S, 1860.

Palacio da Presielencia da Província de Minas Geraes no
Ouro Preto 12 de Julbo ele 1 60.

Primeira ,'ecção.

fUmo. e Exmo. S7·.-Tenbo a honra de commuuicar a
V. Ex. que em obediencia ao qll me foi mandado em Aviso
do Mini teria do Imperio de 21 de Junho p. p. nome i o
Engenh iro Francisco Eduardo de Paula .A:roeira para proc-

,der á demarcação provisoria do limites desta Provincia oom
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a de S. Paulo I elos munici pio. de J acuhy e ela Franca, e de
terminando-o e no mesmo Avi o que o Engenheiro que fôr
nomeado proceda de accordo com ambas a. Gamaras nIunici
paes, .olicito ]e V. Ex. que sirva-se tran mittir ua oroen
cí Gamara da Franca, afim de que e a dilicrencia e faça com
bre,idade. Deos Guarde a V. Ex. Illmo. e Exmo. 'r. Presi
dente da Província ele S. Palllo.- Vicente Pire da nJottrt.

,J9-Ao PRESIDENTE DE MINA.S, 1 60

nlmo. e Exmo. Sr.-Communico a V. Ex. que ne ta
data e:"1)edi a conveniente orden á Gamara Municipal da
Franca de ta Provincia obre o que V. Ex:. me officia em 12
do corrente a respeito da cI marcação }Jrovisoria do limite
de ta Provincia com a de Minas Gerae~ 1)e10 Municipios da
Franca e de Jacuhy como determinou o Avi o do Mini teTio
do Imperio de 21 de Junho pTo;\:imo pa ado, tendo V. Ex.
encaITegado de sa commissão o Eucrenheiro Francisco Ellnardo
da Paula Aroeira: e em observancia áquelle A.vi. o já e. ta
Presidencia em 2, cI Junho ultimo tran. mittio suas ordens á
mesma Gamara da Franca. Deos Guarde a V. Ex. Palacio do
roverno de . Paulo 2,J de .fulho de 1 60. rumo. e Exmo.
r. Pr sit!ente da Provincia de :lIIina' lJeraes.-Policarpo Lo

pes de Lello.

50-A' AMARA DA FRAJ."'<cA 1 60.

Remetto a VV. Mcê . fl" inclusa copias do A.vi o expe
dido I elo :Mini terio do Imperio em data ele n do orrellte,
e bem a' im do que na me ma data foi diricriuo ao Pre~i

dente da Provincia de Mina" Gerae para que a respectiva
Pre idencia mande proc d l' á demarca ão do~ limite entre á

me ma Provincia e esta pelos municipio de Jacuhy e dessa
cidade, a fim 1e que e aCamara, COIll a qual se deve enten
der o encarregado do referido trabalho. o auxilie no que deJIa
dep nder a realisação da vistas cio Goremo Imperial, como
recomnlenda o citado Avi o. Deos Guarde a VV. llIcês. Pala-



- 830

cio do Governo de S. Paulo 28 de Junho de 1860.-PolycCl?·ZJO
Lopes de Leão.- 'rs. Presidente e Vereadores ela Cfj,mam Mu
nicipal da Franca.

51-A' CHIARA DA FRANCA, 1860.

Tendo-me o Ex.mo. Presidente da Provincia de lVlinas
Geraes comlTIunicado m officio de 12 do corrente que nomea
ra o Engenheiro Francisco Erluarelo de Paula Aroeira para
pr()ceder, na conformidade do Avi o do Mini 'terio do Imperio
de 21 de Junho p. p., a demarcação provi oria do limites
desta Provincia om os daquella pelos municipios de Jacuhy
e Franca, devendo aquelle Engenheiro nessa eommissão pro
ce ler de aceordo com ambas as Camaras Municipaes; a 1m o
communico a VV. Mcês. para seo conhecimento e exe(~ução, e
em aclditamento ao meu offieio de 28 cle Junho ultimo. Deo
Guarde n. VV. Moê.. Palacio do Governo de '. Paulo 24 de
Julho de 1860.-Polyca1]Jo Lopes de Lcào.- r'. Presidente
e Vereadore. da Camara Muni ipal ela Fnmca.

52-Do PRESIDENTE DE MINAS, 1860.

Palacio da Presidencia da Provincia de Minas Gerae no
Omo Preto 2 de Junho cle 1860.

fUmo. e Exuzo. S1·.-Rogo a V. Ex. se cligne r mmet
ter-me uma copia da Resoluçito (lo Go,reruo de. sa Provincia
lue mandou respeitar os limites reconhecidos entre a mesma
Provincia e a de finas, e declarou quaes e ses jimites. Deos
Guarde a V. Ex. IlllTIo. e Exmo. Sr. Presidente da Provincia
de . Paulo.- Vicente Pi'res da ~lVIotta.

53-Ao PRESIDEN'fE DE MINAS) 1860.

fUmo. e EXJno. Sn1·.-8atisfazendo á requisição constan
te do oflicio que V. Ex.. me clirigio em data de 2 de Junho
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ultimo, passo ás mãos de V. Ex., nas copias inclusas, o que
ha a re peito ,ia questão dos limites re 'on1Jecido entre e ta
e e a Provincia. (*)

Aproveito a occa ião para reiterar a V. Ex. os protes
tos de minha e tima e di tincta consideração Deos Guarde a
V. Ex. Pala 'io do Governo de S. Paulo 16 de Junho de 1 60.
lUmo.. e Exmo. 1'. Presidente da Provincia de ~1inas Gerae.
-Polyca?'po Lopes de Leâo.

54-Do PRESIDENTE DE MINAS} 1860.

Palacio da Pre idcncia da Provincia de Minas Geraes 2
de Ao'usto de 1860.

Primeira Secção.

lllnto. e EX?no. S1·.-Agradeço a V. Ex. a promptidão
com que annuindo ao meu pedido se dignou remetter-me O'

documentos relativos ás divi a desta Provincia com a de 8.
Paulo pelo municipios de Jacuhy e Franca. Deos Guarde a
V. Ex. Illmo. e Exmo. Sr. Pre idente da Província d S.
Paulo. - Vicente Pi1'es da ~lotta.

55-DA CAMARA DE FRANCA, 1 60.

Exmo. Snl'.-Esta amara nâo pode deixar de quanto
antes levar ao onhecimento ue V. Ex. o re'ultado do exame
procedido na diiferentes localidades por onde de annos a esta
parte pende a qlle tão de di,isas entre e. ta e a provincia de
Minas Gemes por e te municipio e o de I. Carlo de Jacuhy

(*) Não farão encontJ:ac1as' as referi las copias, sendo porém
de presumir que nada mais mm do que os documentos impre SOl;'

no relataria. do Presidente em 1 52, e reproduzido a PI. 75 a 76f>
deste volume. (N da R.)
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daquella provincia, procedido pelo Engenheiro da mesma Fran
cisco Eduardo de Paula Aroeira-em virtude rio Aviso do ~1i

nisterio dos Negocios do Imperio de 21 de Juuho 10 con:ente
anno, como lhe foi communicado por ssa Exma. Pre3idencia
em datas de 28 do mesmo mez 24 de Julho, () prote tal'
contra o parecer, 0\1 antes contra a vontade explicita, que o
referido Engenheil'o manisfestou de complicar cada vez mais a
questão no sentido da ordeu da Gamara de Jncuhy de quem
o me mo se di e e se constituio comll1Íssario como disse e
sustentou com todo o desembaraço ao' membros da commis ão
de ta Oamara enviados a pedido do mesmo Engenheiro para
conferenciarem com elle depois de ultimados os seu trabalho
exploratorios na Fazenda do Oampo Redondo.

O procedimento do referido Engenheiro, desde que che
gou no logar que tionado: deo a esta Camara fundados motivo
de suspeitar que elle longe de procurar aplanar a que tão das
divisas entre as duas provincia, e e te e aquelle municipio.
procuraria contemporisar e conde cender com a Oamara Muni
cipal de S. Oarlos de .Tacuhy, e com outras influencias locaes
daquella provineia, que posto esta amara uppouha possuida
da melhore intenções e entimentos de ju tiça ne,ta que tão,
não pode todavia con idera-Ias e'coimada d eIT e illu 'ão
ne te negocio, erro e illu ão lllantidos pela idéa de alarO'aJ.·em
uas divi as: porquanto, de,endo o referido Engenheiro na

conformidade da recommendação do Governo Imperial conteúdo
naquelle Aviso citado, e na orel m, que lhe foi dirigida pelo
Exmo. Pre 'idente da Provincia de Minas Gemes, proceder
neste neo'ocio de accordo COlll esta Camara, pelo ontrario pro
curou evitar, o mais que poude, ter com ella cone rencia algwna
que pudes e orienta-lo e esclarece-lo sobre a questão com I 1'0-

vas irrecusaveis fundadas em facto notorio e documento
exi tentes na 'ecretaria de e ExnlO. Go,re1'11o, a quem ha
anno esta Camara teve a honra de envia-lo, contentando-'e
para salvar as apparencia de se accordo, vi to que era uma
condição de sua mis. ão. com o notificar-lhe a ua chegada e
o fim da sua lUis ão pelo officio que lhe dirigio a ,-,7 de Ago to
deste anno, que junto V. Ex. achará por copia . r. Ooncluidos
os seus estudos e exploraçõe, sem que ne::; e comenos se
entendessem mais com esta Camara, nem exigisse qualquer
informação, foi então que o l'efe!ido Engenheiro dirigia-lhe o
officio que junto sr. vê por copia N. 2., communicando-llie ter
concluido os seus trabalhos, achar-se habilitado para emittir
um parecer bem acertado sobre °a fixação das divisas, e haver
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adquirido pleno conhecimento da topographia do Jogar, convi
dando a me ma Camara para nomear e enviar uma commissão
de homens probos que com elle no dia 12 deste presente mez,
na Fazenda do Campo Redondo, em casa de D. Maria Can
elida da Conceição discuti sem e deliberassem sobre a pro
posta, que tinha de apresentar acerca de um?- nova divi a.

Esta Camara nomeando e enviando, como exigia o me mo
Engenheiro uma commissão composta, do cidadão Capitão'
José Eduardo de Figueiredo, e Tenentes Joaquim da Rocha

eiva Junior e Albino Nune da Silva para o fim mencionado,
teve de ver a suas 'uspeitas não só reali ada como até
me mo excedid:ls. Porquanto em primeiro logar teve a notar,
que devendo ir ao Iogar, a Camara de Jacuhy ou uma igual
commissão, para conferenciarem com o Engenheiro sobre o
resultado dos seos trabalhos, ali ninguem appareceo com tal
caracter senão o mesmo EnO"enheiro dizendo que elle era o
unico commi sario encarregado pela dita Camara de Jacuhy,
para conferenciar com esta (e por consequencia tambem com
sigo me mo) fazenclo, por as im dizer o papel de Juiz e parte.
Em segundo lo,rar teve a notar que o mesmo Engenheiro não
queria cout rencia alguma. ma im impôr a sua vontade e o
eo b lU conhecido caprich'l como sentença deci iva ne te ne

gocio: porquanto nno procnrando ouvir a Commis ão com
aquella ert'niJade e attenção que caracteri~ão a imparcialidade
foi 100"0 apr sentado um papel, que já trazia e cripto por elle
me mo redigido, contendo um parccer a tal respeito. exigindo
que a ommissão o approva e e a igna se. ao que a me ma
negou- e por ver e conhe er que ne'se papel e continha a
mais flagrante inju tiça a e ta provincia e particularmente a
e te municipio a re peito da c1ivj as- ali mencionada : Em ter
ceiro logar teve a uotar que o referi ti o Engenheiro com o eo
plano de nova divi, a a vem collocar ainda áquem dessas
mesma, que e ta Camara conte 'tava e contradizia, e que a
Camara Municipal e mai auctoridade, da villa de Jacuhy us
tenta vão, e qucrem manter emborn. sem apoio de direito algum
ficando em algumas parte' retirallas desta cidade tres Jeguas,
c cm outras quatro, au pu so que ficão a quatorze e quinze
legua' di tantA tanto da villa d Jacuhy como da cidade dos
Passo, ambas daquella provincia, cortan 1 I as propriedades de
algun Fazcnoeiros qne em ua dependeocia' judiciaes ficarão
clependelltes deste foro c o de Jacuhy. Ora, e a Uamara Mu
nicipal e mais Huctoridade da villa de . Carlos de Jacuhy
já el'ão contentes que as divi~as fos em 1)01' onde ellas as ti
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nhão constituido, e se esta Camara e mais auctoridacles deste
municipio as contestavão e pretenJião que n.s divisas fos em
a flntigas, que se ob ervarão de de que isto ainda era el'tão,
e começava a povoar-se cre cer, por não ter havido lei ou
disposição alguma do Governo Geral que as tivesse alterado'
mas im um y tema de illYa ão paulatina auxiliada pela indi
:/ferença dos habitantes deste municipio em ontra era, como
é que pretende o referido Engenheiro ultrapas ar e sas mes
mas divisas? Quem não vê que a não querer elie entrar
no detalhe e conhel;imento do qne e podem dizer divisas le
gitimas, e desejando chegar a um accordo com a duas Ca
maras, deveria ter tomado o termo medio entre as dua conte
tadas?

Teve de notar cm quarto logar que sendo a que tão de
divisas sómente entre e te municipio e o de Jacuhy, o referido
Engenheiro não e limitou a e!las; ma quiz altera-la flté
entre este municipio e o da ciclade de Passos (sobre as qua:es
nenhuma duvida se tinha uscitado) tirando ainda uma porção
cle te para aque!le municipio; e flinda mais: foi até alterar a
divi as com a Fr\lguezia da 1ucoca!!

Teve a notar em quinto Jogar que, ou ele propo ito, ou
por engano, apparecia na exposição do trabalho' topographi
cos do mesmo Engenh iro erro [la deuomi[laçào de certa lo
calidades, por exemplo: sendo um o denominado «Morro Re
dondo» ali e vê este Dome dado a outro morro, que nunca
assim foi conhecido.

Teve fillalmente a notar que nenhuma razão, nenhuma
ob ervação ou resposta plflusivel o me mo Engenheiro davfl
ás justas observações que a commissão desta amara fez dos
seus trabalhos. Em:fjm elle por sua boca e i lentificou om a
Camara :l\'Iunicipal e mais iu.f1uencias da villa de J acully, qlle
tem interesse em estreitar as divisas deste municipio para
alargar a esphera da sua jurisdicção, quando al~o e bom som
respondeu aos membro da commissão de ta Camara que o
interrogavão pelos da commisão por parte claquc!la: « ou 'cu
que figmo a Commissão da amara Municipal de Jacuhy!»

Portanto, Exmo. Sr., esta Camara, levando o expendi lo
ao conhecimento de V. Ex., tem por fim não 'ó l)ôr V. Ex.
ao facto deste negocio, amo tambem fazer um prote to COll

tTa o parecer do referido Engenheiro a re3peito da fixação ele
nOlas divi a entre e te municipio e o de Jacuhy prote to
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que pede a V. Ex. se digne fazer chegar ao alto conhecimen
to do Ex:mo. Governo Geral e do Exmo, Pre idente da Pro
vincia de Minas Geraes para que possão dar áquelle parecer
o pe o, que em uas sabedoria julgarem dever merecer. ·Deos
Guarde a V. Ex. Paço da Camara Municipal da cidade da
Franca do Imperador em se ão extraordimria de 22 de Ou
tubro de 1 60. rumo. e Exmo. Sr. Presidente desta Província
de São Paulo.-Joaqu.im da Rocha Neiva.-Domingos A~ves

Leite.-Antonio Jacint1zo Lopes de Oliveim.-Guido Eugenio
Nogueira.-Antonio Silve1'io ele Fl'eitas.-João José ele Souxa
Oostrl.

COPIA . 1

rUmos. Sm·s.-Tendo-me encarregado o Exmo. Sr. Pre
sidente desta Provincia de proceder aos estudo nece sarios
para a determinação dos limite entre a me ma Provincia e a
d S. Panlo, pelo lado de te municipio de Jacuhy com o da
Franca, ele cuja Camara \TV. S. ão dignos membros, e visto
ter de elar já com ço ao meus trabalhos, é de meu dever
fazer e ta participação a VV. . para sua intelJigencia e go
verno, aguarelando a occa ião cm que, e tando eu bem intei,
rado da questão pos a pedir a reunião de \TV. S. para que
juutamente com a Camara deste municipio oução a minha opi
nião e cheguemos todo a um accordo que termine de uma
vez para sempre esta que~tão. Deos Guarde a \TV. S. Fre
guezia de ão Seba tião 27 ue Agosto' de 1 60. lllmos. rs.
Presidente e mais Vereadores da Camara da Franca.-Fl'an
ci co EduaTClo de Paula A1'oeira, Engenheiro desta Provín
cia de Minas.

COPIA .2

rUmos. S1'S.-Tendo concluido hontem meu trabalhos de
exploracão do terreno entre o município ele Jacuhy e ó da
Franca cujo interesses VV. SS. tão clignamente representão,
e como tenha agora pleno conhecimento ue sua topographia
e por esse motivo me juJgne habilitado para dar um bem
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acertado parecer acerca da fixação das divisas entre os me mos
municipios; em nome de S. Ex. o Sr. Pre idente de ta 'Provin
cia a quem está aifecto este negocio por Avi o 10 Mini teria
do Imperio, datado de vinte e um de Julho do corrente anno,
tenho a honra de convidar a VV. SS. para nomearem uma
commissão composta do Procurador da Camara e de dous ci
dadãos probos e além disto desinteressados ne te n gocio a
quem VV. SS. deleguem todos os seus poderes, a :fim de que
reunidos impreterivelmente no dia 12 do corrente mez na Fa
zenda do Campo Redondo, propriedade da Senhora D. Maria
Candida da Conceição se di cuta e delibere sobre a proposta
que tenho de apresentar acerca de uma nova divi a qlle creio
ser a unica capaz de terminar d'uma vez com todas essas du
vidas que em diiferentes epocha se tem u citado. Con cio
estou já do caracter desintere ado e patriotico que brilha em
todo o pessoal dessa Camara, e por i. o permütão VV. '
que antecipadamente me ufane de alcançar a acquiescencia de
VV. SS. com a qual teremo todos a gloria de termos aca
bado com uma questão que tanto tem occupado o Goveruo
de Sua Magestade, e portanto o das duas Provincia, que
sempre se mostTa sol1icito no bem estar de seus ubditos.
Deos Guarde a VV. as. 1to Sebastião do Paraizo 4 de Ou
tubro de 1860. Illmo. r. Presidente e Jnai ereadores da
Camara Municipal da cidade da Franca do Imperador.-Fmnci 'co
Edua'rdo de Paula 111'oeim, Engenheiro encarregado da fixação
das divisas de '. Paulo e Minõls. Está conforme. O secr tario
da Camara, Feli biuo Antonio de Lima. Conforme-João Car
los da Sih a Teltes.

OOPIA N. 3

Illustn'ssimo Senh01'.-A Camara Municipal reunida em
sessão extraordinaria, tornando na devida consideração o ofliciu
de V. S. de 4 do corrente: em que reclama a prezença de
hum a Oommissão que a sista á aviventação da lin1;u1 div! oria
entre este mUJlicipio e o da Franca, a re 'peito do qual se tem
su citado que tões, resolveu pre cindir da ummi são para con
fiar em V. S. tanto quanto o farião nos cidadão que porven
tura tivessem de compôr a mesma 'omlllissão' porquanto
tendo V. S. merecido a confiança elo Exmo. Governo Provin-



cial para resolver tão impOl'tante que tão, depo ita a Camarà
em V. S. e ii mesma confiança cimentada por demais na re
conhecida probidade e conhecimentos de V. S., attriuutos estes
constantemente aquilatados 'pela Província.

A Camara, aproveitando a opportunidade, endereça a V.
S. o. devidos encomios pela imparcialidade com que V. S. se
ha portado em questão tão tra cendente.

Deo Guarde a V. S.-Paço da Camara Municipal em
.e ão extraorc!inaria de rle Outubro de 1860.-IIlmo. Sr.
Francisco Eduardo de Paula AroeiJ:a, D. Engenheiro da Pro
vincia.-Jo é Dias ele Avellar.-José Antonio Rodrignes Men
eles Sobrinho.-Eli.::-eo Goellw ele Sozva.-Manoel lAtix Go
mes.-FranGÍsco ela 00sta Valle.

56-Ao :MINIS'l'RO DO IlIiPERIO, 1860.

Primeira Secção. N. 172.-Palacio do Governo de São
Paulo 22 le Dezembro de 1 60.

Illnw. e Exmo. Sr.-Tenllo e ta Pre idencia, em cumpri
mento do Axi o de 8. Ex. de 21 de Junho de te anuo, deter
minado á CamaJ:a Municipal da cidade da Franca desta Pro
vincia, que e entendes e com o encarregado pelo Presidente
de :Minas de proceder á demarcação dos limites entre esta e
aquella Provin ia pelo municipi08 de Jacuhy e da Franca, a
:fim d auxilia-lo no que della dependes e a reali ação da
vistas do Governo Imperial; no of.ficio junto por copia trouxe
a mesma Camara ao conhecimento da Presidellcia o resultado
do exam procedido a rc peito lo referidos limite l represen
tando contra o parecer e procedimento do Engenheiro que
pela Pre idencia de :Mina fôra encarregado daquella cOlllllli 
são; c á ap]Jreciação c deliberação de V. Exa. ubmetto a 80
bredita repre entação e prote to.

Dcos Guarde a V. Ex.-Illmo. e Exmo. Sr. Con elheiro
João d'Almeida Pereira Filho, Mini tI'O e l ecretario d Estado
dó egocios do Irnperio.-Antoniu José Henriques.

57-DA CAMARA DA FRANCA, 1 60.

E:x;/Ilo. S1'.-E 'ta Camara tendo de levar á dos Exmos.
Snrs. Deputados á A sembléa Geral Legi lativa a inclusa1repre-
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sentação pedindo a decretação de Ma medida, "que termine as
duvidas sobre divisas entre este, e o municipio de S. Oarlos
de Jacuh}' da provincia de Minas Gelaes, tem a honra de
endereça-la a V. Ex.a pedindo-lhe para transmiti-la 0PPOItu- ,
namente á sobredita Camara com as ob el'vaçõe que a
V. Exas. parecer conveniente addici<?nar-Ihe.

Deus guarde a V. Excia.-Paço da Camara Municipal da
Oidade da Fran('a do Imperador. Sessão ordinaria de 24 de
Dezembro ds 1860. Illmo. e EXlJ1o. Sl1l'. Oonsr.° Antonio Jo é
Henriques, Presidente" desta Provincia de S. Paulo.-Joaquim
da Rocha Neim.-.i1.ntonio Jacinto Lopes de Otü·eim.-José
Fe1'1'eim Tetles. - José Joaquim elo Naseimento.- Antonio
Siheim de Freitas.-João José ele Sousa Costa.- Guido Eu
genio 11 ogueim.

58-DA OAMARA DA FRANCA, 1860.

Augustos e Dignissimos So//th01'es Rep1'esentantes da Na
ção.-A Oamara Municipal da cidade da FI:anca do Imperador,
provincia de S. Paulo, vem re peito a perante VIT. Exx. pe
dir a decretação de hUll1a lei, que do modo mai efficaz sane,

• e faça cessar os inconvenientes, com que desde muito tempo
tem a mesma luctado para manter em seu equ.ilibrio os ver
dadeiros interesses de muitos cidadão, que, morando em lu
gares por onde existe a controversia das divisas politicas en
tre este municipio, e o de S. Oarlo de Jacuhy da provincia
de Minas Geraes, teem-se vi to em eollizões sendo qualifica
dos votantes, e Jurados por ambo os municipios, e para am
bo~ chamados para desempenho dos devere, que a lei lhes
impõe ou como votantes, ou corno Jurados.

Verdade he que as authoridades, e mail:) funccionario
publicos deste muniClpio, attendendo aos vexames, que oifrião
esses cidadãos, chamados ao me mo tempo a cumprir os re
pectivo deyeres em doi municipio de provincia difi'erentes,
incorrendo em qualquer cazo sempre em multas p enniaria
por' aquelle municipio, em qne faltas em, o que era huma in
justiça, deixarão de tempos a esta parte de qualifica-los taes
esperando dos Supremos Poderes do Estado a aniquilação
dessa fonte de discordia, a decizão pendente da questão do
«uti possidetis» dos dois municipios. Mas athé agora existe a
mesma senão ainda mais complicada pelo procedimento do
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Éngenheiro de Minas Franci co Eduardo de Paula Ároelrà,
que enviado pelo Exmo. Presidente daquella Provincia, em vü·.
tude do Avizo do :àfinisterio dos egocios do Imperio de 21
de Jnnho do cadente anno, para proceder ás diligencias e
estudo neces arios para a determinação dos limites entre as
dua sobreditas provincias por e te, e aquelle municipio, com
a recommendaçào de proceder a huma determinação provizoria
de accordo com ambas ao> Camaras Municipae de modo a
ficarem amba' contentes, e quando is u fo se incon equivel,
de faze-lo á vi ta dos documentos, (lue para este fim lhe ti
nhão ido confiado, do quaes con'tava qnaes erão o'; antigos
limites, e do e tado actual das coiza , tomando por balizas os
accidente naturaes do terreno visivei , e conhecidos, como se
Yê do officio daquella EXIDa. Pre 'idencia de 2 de Agosto deste
anno, que ao diante vai junto por copia, procedeu em tudo
no sentido de contentar, e estender mais o municipio de Ja
cuhy, entrando neste já as az de bicado.

Do mencionado oflicio se vê que tres farão a ba e es
tau lecida' pelo Prezidente de "Mina G-eraes para a fixação de
huma diviza prov1zoria, quando a Camara do doi munici
pio limitrophe não pode em chegar a um outro accordo' a
aber: Primeira, a direcção, ou localidades dos antigos limites':
egunda, o e tado actual das coizas: Terceira, os acciqeutes

naturaes do terreno, qu fo'sem visiveis, e conhecidos.

Quanto á primeira o referido Engenheiro não ob ervou;
porquanto começando as antigas diviza' pelo ribeirão da Ca
nôas acima até o morro da Palmeira, e de te eguindo pouco
mai ou menos á sueste á ponta ori ntal do morro SelIado,
donde parte uma linha que atraves ando o morro Redondo vai
terminal' no alto do morro do Carvalhaes, já no municipio de
Batataes atravessando a ponta oriental da serra dos Neve, e
o rio Sapucah} pequeno: o me mo Engenheiro partindo do
morro da Palmeira pro mau a ponta occidental do morro 'el
lado e largando á ua e querda o Redondo, dahi torceu na
direcção mais ou menos de udoéste a procurar a ponta oriental
da Serra da Fortaleza em uma pedra que fica ao lado do
Norte da lita ponta de serra; daqui diriaiu-se ao morro da
Araras, á que quiz a seu arbitrio dar o nome de morro Re
dondo (nome que nunca teve) seguindo ao depoi pelo serro
tes ou morros do Jabrandy, Ro ca, Bahú Coscuzeiro, atl'ave 
sando a serra cio Neve, c feixar no morro dos Cal'valhae .
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Se o mesmo engenheiro não tive se desprezado o morro
Redondo, que fica adjante do eliado na direcção de .Norte a
Sul, e não tivesse querido ir á direcção de sudoéste procurar
o das Araras para toma-lo pelo Redondo, como fez, não teria
feito na divisa huma curva cheia de angnlos e tirado á este
municipio grande parte, que lhe devia pertencer, desviando- e
muito da direcção dr)s antigos limites, como se mostra da
planta ao diante junta, que po to pareça feita sem a precizão
da arte, comtudo mostra sufticientelllente a direcção da' diviza ,
e a poiição do diversos lugares citados.

Que o morro da Araras não he, e nunca foi o Redondo
como pertendeu o me ·mo Engenheiro figurar no seu plano de
diYizas, que junta-se por copia, he facto de notoriedade pu
blic~L comprovado pelo testemunho de muita pessoa antiga,
humas moradoras aqui ne ta cidade, e outras no mesmo lugar:
e não sabe esta Camara, em que se baseou o mesmo Enge
nheiro, para, desprezando infol'lllaçõe exacta de pes oas, que
tinhão pleno conhecimento das localidades, não querer encher
gar o verdadeiro, e antigo morro Redonclo, e ir enxerta-lo no
de Araras muito differente, e, para dar ás divi 'as uma direc
ção inconveniente, não ó a re peito da instrucções, que lhe
forão dadas pelo Prezidente de Minas que erão de ter em
vista os antigos limites, mas tambem a respeito da commodi
dades dos moradores daquelles lugares, que para logo dirigi
rão a esta Camara a reprezentação ao diante junta pedinclo
lhe para a mesma levar a na supplica aos Altos Porlere do
Estado a fim de que obtenbão uma diviza que não os force ii
jurisdicção da villa de Jueuby.

~~::- E ta supplica, Augusto e Dignissimo Senhores Repre
sentantes darNação, não he, como talvez se queira traduzir
effeito de de peito, rivalidade, inclispozição, ou caprixo dos
signatarios della con tra a authoridade jacuhynas: longe dis o
eDa significa a convicção, em que e tão de que, a vigorar o
plano de divizas aprezentado pelo referido Engenheiro, ficarão
pertencendo decididamente para o municipio de Jacuhy, e sof
frerão sem duvida em seus interesses: porquanto tanto em
suas dependencias judiciaes, como eleitorae serão obrigados a
recorrerem á villa de Jacuhy na distancia de doze a treze leguas,
ao passo que para esta cidade ficão lla de quatro a cinco
Ainda não he só a con ideração de depelldencia judiciae, e
politicas, que os incoillmoda; mas de outras, que se dão na
vida social, bem como se tiverem necessidade de chamar a um
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TabelLiãl) para lhe approvar um te tamento, etc., hão de ir
bu cal-o mais longe podendo te-lo mais perto, etc., etc.

'.Quanto á segunda, se o mesmo Engenheiro quizesse at-
tender, não só teria ob ervado a direcção nas antiga diviza
no que r peita á demarcação entre este municipio. e o de Ja·
cuhy lenndo-a da ponta oriental do morro ellado á serra
do' Neves, e morro do Carvalhaes .de orte ao Sul, ou en
tre Sul e Sué 'te, lflesmo pela razão de maior commodidade
daquelles I\loradore ma tão bem, a ter de fazer alguma alte
ração-attento o estado actual das coiza -deveria te-la feito
no ribeirão da Canoas, ou pondo a diviza áquem deste, o
que seria inconveniente. e talvez impraticavel, ou além, cumo
}lllreCe er mal' compativel COI1\ a' circum tancia actuaes en
tre este, e o municipio da cidade dos Pas os, e no mai de
J acuhy; e a razão he que achando-se a dita cidade de Passo
quazi na me mil longitude di tante desta como a villa de Ja
cuhy, isto he, dezoito leguas pouco mais ou meno , o referido
ribeirão fica di tante de ta em algumas partes por tres a qua
tro leguas e por quatorze a quinze da de Pas o', e he a di
viza. Entretanto occorre que havendo-se conhecido que o me 
mo ribeirão he diamantino, de mezes a esta parte para alli tem
affluido muito povo cujo numero calcula-se el var- e a mais
de seis centa pe3 oa de ambo. os $ex:o , e de toda a ida
de I que teem- e arrancllatlo em hum a e outra margem do
mesmo ribeirão. Por i to a policia ali n1'io pode ser uem exer
cida, pois que de um lado pertence a esta provincia de S.
Paulo, e lor conseguinte á juri dicçãO de ta cidade e do ou
tro á provincia de Mina Geraes e á juri 'dicção da cidade
dos Passo. E 'te povo em contacto, e immediata relação COlll
mercial formando uma só povoaçào, posto que pequena, e de
ca as por oras de palha está ntretauto em duas provincias
differ ntes. Basta e ta con ideração para facilmente preverelll
se o ia onveniente , que daqui podem rezultar para a manu
tenção da ordem, admini tração da justiça, e commercio na
qnelle lugar; e disto concluir-se a nece idad de alterar- e
aquella diviza.

O mencionado Engenheiro alterou a diviza entre e te
municipio, e o de Passos; mas do morro da Palmeira ao el
lado procurandú a ponta oeciueutal deste em vez de procurar
a oriental, como era antigamente. E qual a razão deste eu
proceder dada ao membro da Commissão enviada por esta
Camara a: seu pedido para conferenciar com eUe sobre as
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mesmas divizas, quando Ibc observárão a nenhuma neces idade,
nem utilidade daqu lia alteração por ali desfalcal)do ainda
mai huma parte deste municipio para o de Pas os, com qucm
nenhuma duvida havia obrE' divizas'? Na verdade muito atten
divel: Que o terreno de falcado era pequeno, e quc quizera
obzequiar com elle ao municipio de Pas o !!

Quanto á terceira baze-Os accidente naturaes do ter
reno, vi iveis e conhecidos -parecE'rá a quem attender para o
maior numero de morros e serrotes mencionados no plano do
referido Engenheiro, que elle a ob ervou, i se con iderar esta
baze como de tacada, e independente da primeira, e segunda;
mas lendo el1a immediata relação com a duas precedentes,
como se vê, e não podendo ser tomada separada, pai que eUa
claramente se refere aos accidente naturaes do terreno, visi
veis, e conhecidos dos antigos limit.es, que vem a 'er partindo
da ponta oriental do morro Sellado ao verdadeiro, unico, e
conhecido morro Redondo (e não ao das Arara) deste á ponta
oriental da serra dos Neves, e desta ao morro dos Canralbaes,
se torna cognoscivel que nem e ta bazc foi observada.

Os limites antigos, na direcção ele Sul a Norte, farão
e tes: morro dos Carvalhaes em lin ha recta ao Redondo pas-
ando pela serra dos eves, e dahi á pon ta oriental do Sel

lado, desta ao lugar do antigo Quartel, e dahi ao Rio rande,
vindo selllpre em linha quasi rccta. Abaixo da erra do Ne
ves está o lugar aonde o antigo Governo da então Capitania
de S. Paulo teve huma guarda um pouco retirada da diviza
por cn nza da aguada, por cujo facto ficou aq uelle lugar até
hoje tendo o nome de «Guardinha.» Abaixo do morro da
Palmeira na direcção de nonlé. te teve o mesmo Go\rerno um
Quartel na diviza entre a' dnas provincias então Capitanias,
cujo lugar até hoje se conhece por Quartel, ficando perten
cendo a esta provincia a então nascente, e pequena povoação
do Atterrado, hoje Freguezia, listante desta cidade sei legua.

Mas, aconteceu que não querendo o Revmo. vigario desta
Freguezia fallecido Joaquim Martins Rodrigues, o primeiro, ou
hum dos primeiros, que parc1 aqui veio, ter o incommodo
de em cada anno percorrer aquellas partes de sua Fregllezia,
que então cOlllprehendia tão bem a. hoje Freguezias do Carmo,
S. Rita do Paraiso, e Batataes, e era na v"rdade muito extensa,
tendo o 3utigo Revdo. vigario de J acuuy, seu contem poraneo,
Fazendas ele gado no territorio do Atterrado, combinárão-se
arbitraria, e illegalmente entre si de ficarem as divizas desta
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Fregue7.ia da Franca sendo tio morro Sellado ao da Palmeira
e deste pelo ribeirão da Canoa abaixo até o Rio Grande' e
desde ntão ficarão alterada as antigas por este latlo e des
falcado de t;l Freguezia o dito territorio do Atterrado.

Este facto, em sua origem nullo, illegal, e arbitraria, pa 
sando desapercebido pela indifferença, que ne e tempo rei
nava por e tes lugare, ainda sertão, a respeito de negocios
publico; nes e tempo, em que h'ibutavão aos acto de qual
quer potentado hum re peito quazi sagrado, e muito mais
ainda ao de um vigario que tornavão-se, pode- 'e dizer, um
«noli me tangere» em que o Governo tives e delle noticia, em
que respiras e além das raias suburbana da Freguezia, obteve
a aIIcção do tempo, tornou-se facto con ulTImado. Eis, Augus
tos, e Digni imos Senhores Reprezentantes da Nação, a expli
cação do modo por que, tendo o territorio da hoje Freguezia
do Atterrado pertencido á Freguezia da Franca, comarca de Itú,
e Capitania de S. Paulo, pa 'OU a pertencer ao muniClpio da
cidade dos Passos, Provincia de Minas Gemes!!

Que as antigas diviza entre as duas Capitanias forão
aquellas e não outras, além do testemunho de pessoas anti
gas, e de documentos, que devem existir na Secretaria do Go
v ruo desta provincia, a quem forão remettido, logo que e
u citou a questão de limites entre esta Camara, e a do mu

nicipio de . Carlon de Jacuhy (si não farão talíez parar na
Repartição do Negocios do Imperio), o proYão a denomina
ções de Quartel, e Guardiuha, que tem aquelles IuO'are, cuja
origem he a de ter ali havido lilll Quartel de soldados e
acolá hUllla Guarda, tudo por parte desta provincia então Ca-
pitania. .

Esta Camara, porém, não faz questão da mudança das
divizas feita pelos doi antigo vigario da Franca, e de Ja
ruhy lá por ua cOll\Tenioncia particulare, embora em cuuho
algum de legalidade, e pela qual ficou o AtteITado pertencendo
a Mina Geraes; porque, como já e di e, entrou na regra
dos fa to consummados, e teve . na ancção do tempo, posto
que pela razão já mai acima oxpendida seria conveniente mu
dar a que e oLservão pelo ribeirão da Canoas, pondo-a re
tiradas um pouco além, ma sim da antiga diviza entre este,
e o município ele Jacnhy, que não soffrerão aquella mudança,
e que só mluto tempo depoi começárão a ser uItra-passada
pelas Authoridades, e Funccionarios Publicos ele Jacuhy, i to
he, desde a ponta oriental do morro ,ellado, pas ando pelo



Redondo (não pelo da Araras) em diJ:ecção ao dos Garvalhae
atrave.'sando a ponta oriental da serra dos Neves.

Assim esse moradores, que ficando áquem de sas anti
ga. diviza, tem sido, e continuão a er incommodaélos para
Jacuhy ficarão decididamente pertencendo a e te municipio
aonde entreteem a maior parte de suas relações commer 'iaes:
o commercio de ta cidade o negociantes, que tem continua
mente relações commerciaes com es e moradores ficarão li
vres do enfado, e inconveniente de senclo-lhes algumas vezes
percizo decidirem sua que 'tões judicialmente, terem o incom
modo de iI' daqui a dezoito leguas requerer o seu llireito,
quando o poderião fazer aqui mesmo, d'onde es es moradore
di tão conforme a pozição de uas moradias por trez, quatro,
e cinco legua .

Esta Gamara. Augustos, e Dignis imos Senhores Repre
zentantes da Nação, não tem m vi ta aprupriar- 'e de um
maior circulo de terreno para o seu municipio em outro fim
mais do que augmentar-lhe a extensão, nem preteude a gloria
vã e tulta de conseguir terminantemente a fixação de divizas
a seu talante pOl' mero egoi mo: ella reconhece que naciona
lidade, linguagem, religião, lei, ostume, relaçôe, commercio
formão de toda as provipeias, comarcas, municipios, termos,
e di tl'ictOfl do Impel'io um só todo, cuja divizão, e subdivizão
politica não tendem senão a facilitar a melhor admini. tração
da justi<;Ll, e do governo economico dos povos, m que dahi
clevão na cer odiozas rivnliclades, ou queixas caprixosas: o seu
fim he me mo conseguir que por essa' diviza obtenhão o
cidadão aquellas vantagens pos iveis para a vida social.

A ÍlT\ poi:> a Camara Municipal da cida le da Franca es
pera do vosso zello patriotico a decretação de uma medida,
que de uma vez para sempre balde qualquer pretexto de du
vida sobre a. divizas entre este, e os municipios limitrophe
da provincia de Mina Geraes, e que ao me mo tempo eja com
pativel com as actuaes circum. tancia', e commodidade dos res
pectivos povos. Deo guarde a VV. EEx.x:., Augustos e Dig
nissimos Reprezentante da Nação, tomo he mister. Paço da Ga
mara Municipal da cidade da Franca do Imperador em se são
ordillaria de 24 de Dezem uro de 1860.-Joaquim da Rocha
Neiva.-Antonio Iacintho Lopes el'OtúJei1'a.-José Fel'1'eim
Telles.--José Joaqu'im elo Nasciml'11to,-Antom'o 8il'l:erio de F,'ei
tas.-João José de Sousa Costa.- Guido E'ugenio Nogueira.
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OR EItV,\OÕES-Os duis riscu , oulliull1's p~ralellilS iudieiie n ~o~gn divisa eotro as duas Cnpil~oias. oipor eode a Cnmara
Muui,ip~1 d~ (,'rõlUC> rez r.orrer O rUIllO da moslO~ divisa ate o murro. ell.do. Os ponliuhos indieiio • mud~lIca
do II~rto da. divisa reila. pelas dois \'i~ario dn Franca. O d. J~cuhy, desde a peata oriontnl do lOarro oll.do ale o da
I'almeira o riheiriio dns rnuôl1S. ,\ Iinll~ m"e.dn com cruziuhas .••••• divisa pretoodida pelo de Jaeuh)". A linha
em róru," espil'al~ o pl~no d~ no\'~ di vi • r.ito pelo eogeuhoiro F. E. d~ P~ola Aroeira. Os Nos. I-O lugar
de antigo Qunrtol des PaulIstas. 2-0 llJorro ellado. 3-0 Rodoodo. 4-0 lugar da .utiga Guardiuha dos Paulislas.
5-0 morro chamado dos Carl'alho, 00 municipio de Dalataes. 6-0 morro d. Palmeirn. 7-A serr> da Forlalôza.
8-0 morro das Arilras,,:i quo o~oogenhoiro Arooira deoomioa "Redoodo·'. 9-0 do.Jabrandr:il0-0 morro em
nODlo. 11-0 morro d. II0S'.. 12-0 olorro do~Bnhú. 13-0 Dlorro, do Cns,uzeiro.:::l4-! serra.das Neves.
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Palar.io ela Presidencia da Provincia de :Minas Geraes
2 de Agosto rle 1860-P Secção.

Tendo recebido do Ministerio do 1m perio o Avizo de
virJte e hum ele Junho p. p. -que por copia lhe transmitto,
encarrego ti V. Mcê. de proced r ás diligencias e estudos ne
ce 'sarios pam a rleterminação elos limites desta Provincia com
a de São Paulo pelo Municipios de Jacuhy e Franca.

V. 1\1 ·ê. partirá sem demora para Jacuhy, dará logo
principio a seu trabalhos, fixará as diviza entre os terrenos
contestados e me communicará logo o rezultado do que hou
ver feito.

Na delimitação provisoria de que vai encarregado, por
tal'- f1-ha V. Mcê. cIe modo que ambas 'as Camaras Municipaes
fiquem contente e quando não seja possiveI chegarem a um
accordo, então tendo em vista os documentos que lhe forão
confiados, e d'onde consta quae erão os antigos limite e,
tendo igualmente em vi ta o estado actual das couzas, rlesig
nará a divisão entre o municilJios de Jacuhy e Franca to
mando por bali as os acciclente naturae do terreno que sen
do visiveis e conhecidos acabem de huma vez com toda essas
duvidas e di senções que tanto incommodo e vexame tem cau
zado ao particulares com detrimento da ordem lJUblica que
por vezes tem estado em risco de ser perturbaria.

Ne ta data. offi.cio á (Jamara de JaCllhy e ás Authorida
des do Municipio para que coadjuvem a V. Mcê. e lhe pre
tem todos o occorros e auxilio de que tiver nece sidacle
para o bom re ultado rle sua com missão, e lhe communico
que a Camara Municipal da cidade la Franca re ebeu iguaes
recoll1mendações do Exmo. Prezidente da Provincia de São
Paulo. Deos Guarde a V. lVIcê.- Vicente Pires da Motta. 'r.
Francisco Eduardo de Paula Aroeira, Engenheiro da Pro
víncia.

PLANO da d'iúsa ent1'e rzs PrOt'incias de São Paulo e
~1uzas Geraes, pelos lados de Jaclthy e Passos rO?n Ca'Xa
Bmnca, Canna Verde e Franca, organi. ada pelo Enge
nheÍ1'o abaixo ass'ignado, tomando pa1'Ct balisas os ctcci
dentes rnais notavei do terreno.

Terá principio na barra do Ribeirão da;:; Canoas com o
Rio Grande e por aqueUe acima até a barra do ultimo corre-
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gozinho affiuente de ua margem direita, e d'am segue em
linha recta até o ponto mais elevado do morro de campo cha
mado da Palmeira, contigua á serra do mesmo nome, do seu
la 10 oriental e perto do lngar denominado São Roque.

D'ahi segue em rumo direito ao ponto mais alto do ca
beço occidental do morro Sellado, o qual do Morro da Pal
meira se avista proximamente ao Sul.

Do Morro ellado vai á ponta do norte da erra da
Fortaleza bem direito a hum como fucinho de pedra· sobe a
me ma serra; segup.-a p 10 dor o, e dirige-se ao morro conhe
cido hoje geralmente por Morro da Araras que, como bem se
pode provar, he o me mo Morro Redondo dos mais antigo
documentos acompanhando o chato e pigão de campo que
liga o dito Morro áquella serra.

Do alto do Morro das Araras vai em linha recta ao alto
do cabeço orieutal do serrote Jabrandy. D'ahi á ponta septen
trional de outro errote em nome e por elle adiante at' ua
ponta meridional. D'este 11ltimo serrote, que, com os morros
seguinte~, forma hum me mo e pigão da erra dos eve, vai
ao MOITa da Ro ca. D'e te á ponta mais ao norte do l\Iono
da Mexa ou Bahu ele que tratão alguns documentos e por
elle adiante até o extremo do uI. D'ahi eontinuando a subir
a erra do Neve J pas a pelo alto de dou cabeços can ecuti
vos ao dito 10rro da i\Ieza, e chega ao ponto mai \alto da
dita erra de onde se avi ta o Ou clll.eiro e adiante o Morro
Agudo do Carvalhaes na ponta amai prox.ima de. hUll1a pe
quena serra com o mesmo nume. Do alto da serra dor, Neve
se tirará huma linha recta ao Cus uzeiro. D'este, outra linha
recta á barra elo orregozinho da Divisa, as im chamado em
huma partilha amigavel feita pelo possuidores actuae tia
Fazenda do Cuscüzeiro. Por c te pequeno corre<To acima até
uas cabeceira no Morro Agudo do Carvalbae e por elle

acima até o alto.
D'aqui por diante a divi a de Jacuhy com os outros mu

nicipios ele São Paulo, a 'aber, anna Verde e Caza Brauca,
são: Huma linha recta a encontrar o Ribeirão do Bahu no
ponto amai proximo. for e te acima té o.fim de suas ca
beceiras e d'ahi uma recta a encontrar a cabeceira do Ribei
râ,o das Arêa. egue elepoi por e t' abaixo até o Ribeirão
das CÇlllOa da Borda da Matta. He de notar que a linha que
vai do MOITa da Palmeira ao Morro Sellado corta o Ribeirão de
São Thomé~ e a que ,ai do Ou cuzeiro á bana do corregozinbo
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ela Divi a atrave.. a o Sapucfthy-Mirim. VilJade Ja uhy 16 de
Outubro dE' 1860.-Francisco Eduardo de Paula Jl1-oeir-a,
Eugenheiro Givil encarregado da fixação das divisas' aCIma.

59-Ao MINISTRO DO IMPERIO, 1 61.

Palacio do Gmemo de S. Paulo 27 de Março de 1861.

lllmo. e Exmo. Sr.-Teuho a homa de transmittir a V.
Ex. a inclusa representação feita pela Gamara Municipal ela
cidade da Franca relativamente a limites entre esta Provincia
e a de lllina Gemes, para que V. Ex. e digne chegftl-a ao
conhecimento da As"embléa Geral Legi.lativa. a quem é diri
gida, cumprindo-me significar a V. Ex. que de longa data
pende esta que tão entre as referidas Provincias, pelos III uni
cipios de Jacuby e dita cidade de Franca.

O Governo Imperial encarregol1 a Pr'~sidencia de ta Pro
"incia de por parte della promover a verificação des e limites,
fazenclo- e a nece saria demarcação, e a Gamara Mnnicipal da
Franca foi incumbida de entender-se com o encarregados pela
Presidencia da Provincia de Mina para a verificação dos limi
tes em que tão, auxiliando-o no que della dependes e.

Em <.lata de 22 de Dezembro do anno proximo pa ad(l
forão remettida ao 'lI'1inisterio a cargo de V. Ex. a represen
tação e protestos feitos pela' Camarà da referida .cidade da
Franca, não ficando na Secreta,ria de t.e Governo cousa alguma
obre e te negocio.

A representação, que ora tenho a honra de apresentar
a V. Ex., tem por objecto pedir ao Governo Imperial que
Decrete uma medida, que termine as duvidas entre as divizas
contestadas; examina o pare(~er do Engenheiro en(:arrE'gado
pela Provincia de Minas, e faz ver seus I'I'OS e inconvenien
cias, mostrando ao me. mo tempo quaes o pontos de bali a
para a justa demarcação dos hmite .

Sendo justa as consideraçãe da Gamara da Fran a, é
incontestftvel a vantagem que resultará ás cluft Provincia na
fixação ere seus limit s; porque de uma vez le appal' c rão o
conflictos entre as auctorida<le e bem ddinicla . erá a posição
<lo povo, que actualmente não sabem se ão Mineiros ou
Pauli tas.
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São estes os t"sc!arecimento. que posso fazer suhir ao
conbt"cimt"nto ele V-. Ex. Deu Guarde a V. Ex. Illmo. e
EXlllo. r. qon e!heiro Franci co de Paula de Xegreiro Sarão
Lobato. MirJÍstro e e(;retario d'E tado do Negocias da J u tiça
e interinamente do Imperio. -O Pre:-illente, Antonio JO'é Hen
riques.

60-Do PRESIDENTE DE MINAS, 1,61.

Palacio da Presidenria da Provincia de l\Iina no Ouro
Preto 28 de Novembro de 1< 61.-P ecção.- . l±2.

Um do. nt"gocio que vim encontrar aqui sem andamen
to é o que diz re peito a ques õe de limites entre e. ta e a
ProYlncia de S. Paulo na parte cOlll]lrehendida entre os Mu
nicipios de Jacuby e Franca.

E como me parece que cumpre re olver uma questão,
d'onde podem rt" ultar, como já tem sL1ccedido, mui crraves
conflicto julgo conyenit"llte fazer hegar ao alto conhecimento
do Governo Imperial o e tado em que ella e acha pre ente
mente.

Por Avizo de 21 ele Junho de 1 '60 e orllenou a e ta
Pre idencia, que mandas e proceut"r á fixação d'e es limites,
incum!..>indo-a a alcrum Engenh iro ou, na fal a de te, á pes-
ôa entendida. que marcha se (le a cordo com a re'pectiva
amara . accre centando-se qu a linha di\'i oria, por e e

modo e tabelecida, deverilL er re peitada até ulterior delihf'ra
ção d Governo Imperial, até que o podt"r competente re 01
ye~ e defin.itivamente. (Do umellto n. 1). [ XX, 46, -17. pa<T :2 ]

No intuito de evitar que, ante de proceder- e á demar
cação ordenada, rena ce 111 d ilyença entre a autoridades
de Jacuhy e Franca, por qu rerem illllutaneam nte exercer
juri dicção 110 territorio' cont t,ado'. impond mui as e for
mandu proces. os accint.em nt ao re ]lectivo moradore; re
comendou C, ta Pre 'idencia em 11 de Julho do anilo findo á
Camara, Juir. 1VlunicipaJ COlllmalldante ,uperi r da Uuanla
Nacional, e Autoridades Policiae , que uhr e'tive em em todo
e qualquer procedimento contra O' llito. 1l101'ador 's por mo
tivo ue falta de comparecimento a algum l1cto, ou desobedien-
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cia a alguma ordem que houvcs cm recebido; por quanto Ó
pela delllarúação é que se havia de verificar fi que. logar de
veriam pertencer oS ditos moradores. (Documento n. 2). (*)

Pedio-se ao Presidente da Provincia de ,ão Paulo que
expedisse igual determ inação á. Autoridades da Franca. (Do
cumento n. 3) [ XX, 48. pago 46 J

Em 2 de Agosto foi dessa Commi ão incumbido o En
genheiro Franci co Eduardo de Paula Aroeira recommeudando-
e-lhe que neHa e portas e de modo que alllba as 'amara

ficassem sati feitas, e que, quando não fos e pos ivel chegar III

a um accordo, então tendo á vi ta o dOt:ulllentos qur e lhe con
fiaram (Documento n. 4) [XX, 58. pago -16 Je o e tado aetnal das
couza , fixasse os limites, tomando por balisa os ac 'identes natu
raes do terreno que, sendo visivei' e conhecido, acaba~selll

por uma vez com semelhantes questões; na intelligencia de
que ás Autoridades de Jacuby e officiava para que lhe pres
tassem todo o auxilio ele que ne essitas e, e que identic[l, re
commendação já baviãl) as de Franca recebido do Presidente
de São Paulo (Documento n. 5).

Jo relatorio, queem 5 de J. ov mbro subsequente apre'en
tou o EngenheiTo, vê-se, que tendo elle terminado eu traba
lhos de exploração. e reconhecido o limites antigo, que em
sua opinião devião ser respeitado, pedio ás 'amaras re pecti
vas, que uomeas em uma Comun. ão de tIes membro, ma,
que fos em homeu de reconhecida probidade e inteiramente
alheias aos confuctos que se tem dado.

A Camara de Jacuhr delerrou-lhe torlos o eu podere,
protestando estar por tudo quanto elle fize- e; a ria Franca
porém nomeou para es a ommi ~ào tres homen de noto ria
probidade, ma infelizmente apaixonado' ue ta que tão' por
terelll elles ou seus parente, tonJado parte activa eUI todas
as di sidencias havida nos ultimo anuI).

Depois de uma longa confenmcia, em que o Enrrenheiro
debalde lançou mão de torl0 o meios a seu alcance para
chamar á razão os commissarios da Franca, dissol vell-Re a re
união sem que fosse pos ivel chegarem a um. accordo.

(*) Este e outros documentos 'ilado llcsteofficio e no relatorio
do Engenheiro À.roeira (n. 61) acham-se no Al'chivo da Camara (los
Deputados no Rio de Janeiro, não Rendo aqui reproduzidos por
ter havido falta de t,.lpo para .L tirarem as necess:nias copias.
(N. da R.)
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Em consequencia (li. to o En~enheiro uzon da faculdade
que lhe conferia a portaria tle 2 de Agosto, e traçou o limi
t s pelo pontos que pareceram mai. alientes e conhecido:
e de ~e trabalho remetteo em 16 de OutulJro. copia ás duas
Gamara p'lI'a que por editfle' O fize . em publico afim de se
rem respeitadas a drviza por elle marcada. (Documento
n. 6). [XX. 5 . pago 46 ]

O mappa topographico da' localidade por onde foi tra
çada a linha devi oria, vai annexo sob n. 7.

O Pre idente de. ta Pro\'incia porém não rectifi ou o acto
do Engenheiro, como e colligc do officio que em 12 de 0

vembro (. ete dia depois qlle elle apre entoll o eu trabalho)
dlrirrio ás Àntondade de Jacuhy, leclaTillldo-lhe que a" ques
tões ele limite deviam continuar tio modo porqne lhe foi re
comll1cndado em I I de Julho, até que aPre ielencia. informa
da de tudo quanto diz respeito a este iJllportante objecto, po
des e com pleno e inteiro conhecimento de causa determinar
provisoriam nte e sas divi as. (Documento n. ).

Como era facil de prever a Call1ara Municipal da Franca
representou ao Governo de S. Paulo contra a :!i'l::ação tle limi
te feita pelo Engenheiro: 'obre e, a representação é que por
..l.vi O ele 9 de Janeiro tio corrente anno e mandou ou\'ir e ta
Pre idencia (Documento n. 9).

Para cumprir e. e Anco h'an 1Ilittio- e a 17 do mesmo
mez copia da (lita representêl~ão ao Engenheiro .à.roeira e á
Gamara ele Jacuhy para informarem-Aquelle confirma quauto
di. e em eu relatorio e e ta justifica a informação do
Eugenb iru e julga boas a Ji\'i:a 101' elle llIar 'ada', como
e Yê de uas 1'e pectiva digo re po tas juntas por copia .(Do

cumentos ns. 10 e 11).

\" ,istü portanto üo expendido me parece, que. ll!e não
. endo po ivel obter melhore informaçôe, do que a que
constam dos documentos annexo . vi to como lião di ponho de
outro dado. senão OS que já e tão considerado su peito,
.O\llente potler- e-ha re olver a que tão mandando o Governo
Imperial um Engenheiro da Côrte, de reputação não conte ta
da, para revendo OR trahalllO. do Engenheiro Aroeira. organi
sal' UIl1 noyo trabalho, que po"ca III recer toda a fé, e JIlelhor
orieu tal' ao llIesmo Governo ou á ::iem bléa Geral, no ca'o
Je ter ella de tomm' conhecimento de emelhante controver
sia) como· muito conveu aos inteJ'es es e tranquillida le das
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duas Provincias. Deus Guarde a V. Exa. muitos annos. !lImo.
e Exmo. Snr. Conselheiro Jo é Ildefonso de Souza Ramo,
Mini tro e Secretario d'Estado rios Negocio do r'm perio.
,fase Bento da Otmha FigneiTedo.

nlma. e Exnw. Snr.-Li com toda a attenção a repre-
entação que a Oamara da Oidade da Franca do Imperador

dirigio ao Exmo. SUl'. Presid nte da Provincia de São Paulo,
contra o meu parecer e procedimento como Engenheiro encar
regado de demarcar os limites entre o Municipio d'aqnella ci
dade e o de Jacuhy nesta Província. e COl1l0 V. Exa. ordenou
me, em data de hontem o informar a respeito, é de moo ri
goroso dever, dizer respritosamente a V. Exa. o seguinte: A
verdade, Exmo. Snr., brilha com tal intensidade ás vezes, que
por mais opaco que eja o véo com que querem incobrir, sem
pre deixa passar bastante luz para podermos ver distintamen
te sua formosura.

Felizmente fulgura ella agora a meu favor ne te ne
gOClO. A representação da Oamara da cidade da Franca com
quanto elaborada tenha sido por pessoas em quem não po so
negar. haja probidade e me mo bastan te intelligencia, com tudo
peca visivelmente em toda' as suas arguições por erem e tas
contraditarias, infundada, injll tas e até mesmo alguma ba
tante pueris. Tanto pôde a paixão alucinar-nos e tornar-no
injustos! ... Eu porém) Exmo. Sor" que estou com a conscieu
cia pura e na maior placidez que é pos ivel imaginar-se a e te
respeito enchergo bem. qu a mesma repre entação da Oamara
além de não nodoar-me, bem pelo contrario ella mesma me
fornece fortes armas para combatei-as, mormente sendo con
frontada letra por letra com o meo bem detalhado relataria
apresentado a V. Exa. ell1 2 de ovembro do anno pp. no
qual até antecipadamente fiz a minha dafeza a respeito das
arguições que previ me farião, e que hoje com effeito me fa
zem, posto que segundo espero) sejão improficuas e não dêm
o resultado que desejão, de alcançarem aqtúllo a que nenhum
direito tem.

Poderia sem duvida descer a uetalbes, mostrar serem ill

fundauas as razões contra mim apresentauas, destruinuo os
argumentos manifestamente sopbisticos Ilue ahi se fazem.



- 853 -

ão o faço porém, não para mostrar de preso dos au
thores da representação ma sim por ter este meo negocio
de ser julgado por juizes integros e ue uma acutis ima intel
ligencia, como sejão V. Exa., o EXlllo. 8nr. Pre idente de São
Paulo, e o A.lto Governo 1m peria!. Peço por tanto 'ubmissa
mente não só a V. Ex. como aos mais Juizes \lue te1l1 de de
cidir este negoci , que con[r ntem uelll o mea rela tu ria, que
supponha ser minha mais fri ante defeza antecipada. com a
que dizem os Snr . "' ereaJore da Oamara descontente; poi:
por e te meio verão que portei-me com criterio. dignidade e
justiça, fazendo exactamente o que V. Exa. me haria ordena
do no officio de 2 de J..gosto do anno p. p. Peço outro im
que seja, a respeito de meo jJroceJimento ouvida tambem a
Oamara de Jacuhy, a qual ji bastaute louvou minha imparcia
lidade e minha dedicação pelo erviço publico. Terminando,
tenho de devolver a copia da repre entação como V. Exa. me
ha oruenado, Deos Guarde a V. Exa. Oidade de Ouro Preto, 18
de Janeiro de 1861.-Illma. e Exmo. Snr. Oonselheiro Vicen
te Pires da Motta, Digmo. Pre idente da Provincia.-Francisco
Edu.a1'do de Paula ATOeira, Engenheiro Civu.

EX/lLO. Sn1'.-A Camara Municipal de Jacuhy, ~ubmet

tendo á illu traJa con ideração de V. Ex.a a inclusa copia. do
officio que o Engenheiro civil Franci co EJuardo de Panla
Aroeira dirigio á Oamara da Franca depoi de eu insano tra
balbo de fixação de divi as entre este e aquelle Municipio,
pre'ta a V. Ex.a uma exacta informação de tudo quanto occor
reo nes a occasião, e sillJ ultaneamente ati faz ás ordens de
V. Ex.·, quando por oftirio de 17 de Janeiro do corrente,
cubrindo a copia Ja representação diriO'ida á Ex.m.a Pre idencia
de S. Paulo por aquella Oamara, lhe determinou que o infor
massem acerca do parecer e procedimento do mesmo Enge
nl1eiro. A Oamara, compenetrada da 110nradez e imparcialidade
do sobreclito Engenheiru, inju lamente aggredido pela amara da
Franca, pode asseverar a V. Ex.', que o plano de Jivisas limi
trophes traçado pejo dito EngenheIro. e que em duviJa ubio
ao conhecimento de V. Ex.' é apoial1o na razão injusta de UlIl

outro Municipio; é igualmente um trabalho pTe idido pela mai
evera imparcialidade. A tudo i to cumpre, porém, accrescen-

tal' que a Oamara da Franca, tendo sido empre a que se
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recnsa a accommodações com vistas de estender seo territorio,
e de acquie 'cer r.OII1 influcncia qu de..arrasoadaIlfente se
querem necrar as jurisdições de. ta villa, e acha di '7o sub cre
vend'J a representação. tal qual como se acha concebida ma
nifestou toda a paixão, q'le o seu far01 roi o ele'peito e má
vontade. Para convencer-vo da nos a boa fé com que ella e
ha postauo bastará meditar um pouco nessa despeitosa repre
'entação, e delta ,e deprehenderá CUIIl que particular intere' e
omitirão as verdadeira' particularidade;;, que se derão os mem
bros da sua comlllissão pois nem de leve tocarão 110 oflicio,
cuja copia ora se euvia a V. Ex.", lIlas i to, por que nelle e
continhão as verdacleira ra õe' que influirão para que o
me 1110 Engenheiro cumprir, e a segunda parte da Portaria de
V. Ex.·, investindo-o dos necessarios podere. E ta Oarn:::ra.
Exm.O Snr., se, prescindindo ela nomeação da commissão com
meteo esse negocio ao Engcnheiro civil, foi convencida de que
tendo elle merecido tanta confiança a V. Ex.a, não devia des
mereceI-a a esta Oamara. tanto mais quanto é certo que alem
das boas tnHlições que esta Oamara tenha do mesmo Enge
nheiro portou- e ella com toda a dignidade, e não e dignou
receber o menor acolhimento digo simples bom officio, poi
nem se quiz acolher-se em caza' partlculare, preferindo a
hospedaria

A Oamara conclue abonando a conducta do Eng'enh iro
civil, e as evem a V. Ex.a que o eo parecer foi muito con
sentaneo com a ntf>ão e ju tiça.-Deos Guarde a V. Ex.a Ja
cuhy 26 de Abril de 1861.-Exl1l.o Dr. Oon elheiro Vicente
Pires ria Iotta, Dirrno Pre idente de ta Provincia. -llIanoel
GuillZaràes Corrêa.-José Ribeiro de JJirawla.-Jo. é Antonio
Roclrigue ~Ienrles Sobrinho. - Antonio Fernandes de C'all/argo.
- Iynacio Soares ele .Moraes e Sou a.

61-RELATORIO DO ENGENHEIRO ARO EIRA, 1860.

Iltlll.O e E~cm.o 8nr.-Honrado por V. Ex." com a Por
taria le ~ rle Agosto elo corrente annl), ell1 que fui incumbidu
de fL'í.ar hUllla divisas [lrovisorias entre e ·ta Provincia e a de
S. Paulo pelo lado do lVIunicipio de Jacuhy com u ela Franca,
a contento das respectiva Oamaras, ou ca o fosse isso iIIlpOS
sivel, de fixar outras, tendo em vista os documentos que por
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V. Ex." me farão confiados, e que agora devolvo, o estado
a tual daE cou as e o caracter de indelebilidade qne dere ter
uma linha divisaria bem traçada, tenho agora de vir respeito
samente depositar em pre 'ença de V. Ex." o re ultado tle
minha ardua tarefa, pedindo á V. Ex." haja de olhar para elle
com indulgencia e com a ;benignidade que o caractori-a. Por
certo houvera cu pedido a exoneração de ta Conllll i'são, i
antecipadamente houve 'se ronhecido tor" ua gr<lvidade, e não
tivesse id animado]i la ('nll::;ideraçúl) !l' V. Ex." me hü\'ia
<lado julrrando-llle capaz de ii desenlpel II'.

Mas já qne e-tava compromettido a dar della exacta
vonta, procurei reunir todo os meos uCêwhudos recurso: e ,e
não pude alcançar o que era mais couveniente e igulllllJente
almejado por V. Ex." e por mim; re ta-me caiU tudo a cons
cienCla de qne procedi com prudencla, ju tiça e dignidade. nào
cun elltindo, ao me mo telJlpO; que de leve fo se duvidada ou
offendida qualquer destas me mas virtudes que tanto caracte
ri ão a V. Ex."

Pa' o arrora a expor. amai re 'umidamente que me for
possi,-el, como e quando comecei meu trabalhos como e tes
me guiarão na descoberta da mai antigas, e verdadeiras divi-
as, quae' os meios que empreguei para ver se con eguia a

concordia das dua Camaras, como farão para i 'o iufructi
feros meu esforços; e qual foi a conclu ão de todo este ne
go ·io.

Tendo partido ue.'ta Capital no dia 6 de Ago to, cheguei
a 21 em JaCLlhy. Tratei de procurar o nr. Pre idente da
'amara e pedir-lhe houve. e de reunir e ta, a fim de expor á

me-ma o que tinha de fazer e o meio de que carecia para
cou eguil-o.-Mas como vis r. ião pa 'ando os dias, em que
nada pude e fazer; roguei ao Dnr. Pre idl'nLe dé e a neces
sarias proyiclencia e que ao depui~ lera"e eo procedimento
ao c nllecimento da Camara. com cuja approração poderia cer
tamente contar.-Deo elle com efi'eito tae providencias, e a
27 elo mesmo mez acllando-me enl S. eba tião) dirigi á Ca
mara da Franca o officio n. 1, e á de Jacuby o officio n. 2,
por copia adiante juntos. }lartecipando a uma e a outra que
hia rlar começo a meu trabalho de exploração levantalllento
da planta topograplIica e mais exame que fossem nece sarios
para conhecer a. antiga di vi a quae a melhore que e
podes em adoptar. e quae a~ que poderião contentar a ambas
aCamara. 'Porem, não ob tante a minha bôa vontade. e vendo
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ser melhor reunir os serventes no Aterrado para prinCIpIar o
trabalho no Ribeirão do Ouro, afim de evitar maiore~ despeza
só no dia 2 de Setembro é que pud con eguir o que de ejava.
Do dia 2 de Setembro até o dia 4 de Outubro e tive occupado
em estudar a que tão, tendo em vista os documentos que V.
Ex.a me confiara, e o accidentes do terreno, para cujo fim
iuqueri um grande numero de moradores proximo das anti
gas divi as, e antigos conhecedore' della, os quae depunhão
sem saber que e tavão depondo; e quando dous discordavão
entre si ou os confrontava um com outro, ou examinava com
todo o e crnpulo quaes a circun tancia que o t.ornavão
dignos de fé ou suspeito de falsidade. Ao mesmo tempo ia
medindo e demarcando para poder organi ar a competente
planta.

Depois desses 33 dias de um in olito, e por is o me mo
fatigante e aborrecivel trabalho puz-me em estado de poder
deliberar com conhecimento de causa. Fiquei conhecendo bem
os pontos não contestados da divisa de 17 6 entre a antiga
Freguezias de Jacuhy, e de N. Snr. a do Bom Succe o do Rio
Pardo, da primeira das quaee se organisarão, iliao e origi
narão as de Jacuhy, de S. Sebastião, e de Dores do Atterrado
e da segunda, as freguezias de N. Snr.a da Conceição da Franca,
da Casa Branca e da Canna Verde.-Estas divi a forão con
vencionaes, mas sempre re peitadas entre as dua Freguezia
já citadas, até que o Alvará de 19 de Julho de 1 1-1, creando
em Villa o Arraial de Jacuhy, mandou que seos limites fossem
definitivamente os mesmos que servião já áquella .. Freguezias
desde 1786. Seria absurdo querer-se que os procedimentos
irregulares de 1804, 182fí, 1850, 1852 e de outras epocha ,
possão de algum modo tirar a força do citado Alvará des
truir o que elle estabel ceo, e por conseguinte, é tambem
ab:mrdo não querer-se que subsistão ainda as divi a conven
cionadas digo convencionaes de 1786. Por i o o officio da
mesma Camara da Franca (n.o 2.°, masso de documeuto ) da
tado de 13 de Maio de. 1 5~ [N. 2 ? p. 765] e a carta parti
cular a elle junta datada de 26 deJunho do corrente auno como para
eS0apar de cahir nes e grande absurdo; ão levados, talvez apezar
seu, a confessar que pertencem ás divisas controvertidil . os seguin
te, accidente -Barra do Ribeirão da canoas no Rio Grande, todo
o curso d'aquelle ribeirão até 'sua cabeceira no morro da Pal
111 eira, o Morro Sellado o Redondo, o Agudo dos Oarvalhae ,
u o ribeirão das Arêas.-Sobre a identidade destes accidenrcs
não ha a menor duvida, á excepção da do Morro Redondo.
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E isto é o que tem Hido aproveitado para fazer a ambicionada
confi são. Aquelles que manifestamente advogão a causa dos
da Franca ou d'aquelles que e interessão em pertencer a ella,
ou fallando mai claro, aquelle que advogão a causa dos ci
dadãos Antonio Alve', e João Pedro que se dicidirão a fazer
pertencer sua' fazendas á Provincia de S. Paulo a todo o
tran e; bapti ão por MalTa Redondo um outeiro que é conhe
cido gerfllmente por pe. soas de intere ada, por Morro rio
Oabecinha. Outros do mesmo partido porem mais atilados, vendo
que desse modo o morro redondo, contra tudo o que se diz
em todos doculllento , fica ao Norte do Sellado, dizem ser elle
um outeiro que fica muitas legoas ao sul do morro Sellado e
é geralmente chamado Morro Alto. Pelo contrario O' !ITande
numero de pes oas de interessadas a quem inqueri, diz er
Morro Redondo aquelle que hoje se chama Morro das Araras,
na ponta de 'ui da Serra da Fortaleza, o que já foi provado
sufficientemcnte no documento n. 7. Só d aquella diseordancia
nos do mesmo partido, não se poderia já inferir ser falso o
qne allegão e verdadeiro o que dizem o' outros por serem
elllpre conste tes? .. Ma alem disto ainda militão os seguin

tes fortes argumento .-1.0 He muito natural que as tres ba
li a ,a aber, Morro Sellado, Morro Redondo e Morro Agudo
dos Oarvalhaes, tivessem idó tomados pelos antigos para com
por a divi a. por estarem em face uns dos outros, e quando
não equidistantes entre si, ao meno com pouca differença em
suas distancias. Ma i por Morro Hedondo devemos tomar.
como elies querem, o da eabecinha; não ó e e morro fica a
respeito dos outro em uma ordem dijferente da que consta
da maior parte do documento, corno e tá desproporcionada
mente mais proximo do ellado do que do Morro Agndo dos
Oarvalhfle , não podendo e te ser delle avi tado.-2.o Os anti
go conhecião bem a nece idade de se preferir para citvisas os
accidentes naturaes e mais salientes do terreno, bem proximos
e á vista hum dos outros. A sim evitavão o cravalUento de
innumeros marco que trazem cOUJsigo divi as feita' por meio
de rumos d'agulha de marear ou bu sola. Di pen~avão ne te
trabalho a intervenção de homens profis ionae que nesse
tempo era difficil encontrar mormente em lugares di tantes
da Oapitaes. E quando fos e nece sario Lirar qualquer duvida
bastava subir a uma da balisas e lançar a vista para a outra
para reconhecer e decidir a quem pertencia talou tal objecto.

Logo pois como é de crer que deixa em tantos pontos
intermeclios, tão naturaes tão fri antes, como ejão, a ponta da
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Serra da Fortaleza a feição de um focinho ou tromba de
pedra, a lIlesma serra que corr proxi mamen te de nor.te a !:iul,
o mOITa da Araras de forma quasi perfeitamente redonda,
le11a, separada apena por um chato e pigão, e o morro de
Jabrandy do :llelo, da Rosca, da :Me a ou Bahú, para traçar
uma linha, para bem dizer imaginaria do Morro Cabecinha ou
ainda me mo ia Morro • ellado ao Morro Agudo do an'a
lhaes, tão di tante entre i'? .. Suppor e tal seria um injusto
ataque feito ao cri teria elos antigo des a livisa encarregadu !...
-3.0 O morro das Araras é justamente o morro antigamente
chamado Redondo. enhum outro exi te por es es lado que
com IlHli' propriedade > po a chamar Redondo. .llem de que
qua i toélos os documentos dizem que a linha il.ivi'oria ue do
Morro ellado;:lo Morro Redondo por cima da 'erra, e por
certo não 'e achará outro MorrQ. ellado ( outro morro Redondo
aos quaes se 1J0s a exactamente applicar a circum_tancia tanta.
vezes enunciada de e poder ir daquelle a este por úima da
Serra. He pois el'idente que a linha divisaria pas a pela Serra
ria Fortaleza e pelo Morro da Araras que antigamente se
chamava Redondo, digo 1\101'1'0 Redondo. Para corroborar i to
ainJa mais, temos o facto de Thomé Garcia e Bernarclo Jo é,
ante da creação digo de erecção da CapcIla de S. Seba tião
pedirem á autoridade ecclesiastica a faculdade de clarem obe
diencia á Franca por e tarem mais perto desta Freguezia do
que da ele Jacuhy; o que por certo não rarião se não oubes
sem que pertencião á de Jacuhy. e sua fazendas e"tão além
ela linha imaginaria de 18õ2, e a quelll ela Serra da Fortaleza.
Temos tambem o atte tado de Franci' o ele Paula Queiroz
data(lo de 2 de Maio de 1,52 que diz termiuantemente, que
a Fazenda da Fvrtaleza propriedade de Jo é Alve' ele Figuei
redo e hoje de eo filho Antonio Alves de Figueiredo tá
aquem da linha divisaria, e por i 150 tocla u'e ta Provincia,
Temos ainda mais o atte tado do R.dO p.e Manoel Coelho Vidal
datado de 27 de Abril de 1851, que claramente diz, fazer parte
da diviza a ponta da Serra das Arara. O morro Redondo ele
que alli se falla é o cabecinha que por aca o ou por corrupção
tomou o nome de Redondo, e i to é tão verdadeiro que ahi
se falla nelle ante do ellado. 'remos finalmente o certificado
do Escrivão c1'Orphãos la Vílla e Termo de Jacuhy, Vicente
Rodrigues Mendes ele Moraes, em como a divisão da fazenda
da Fortaleza, alem da fal a linba e aquem da serra do me mo
nome se fez no me mo JLUzO d'Orphãos, Agora pa.'semos a
outro ponto. A continuação da linha do morro ltl Araras
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para o Morro Agudo dos Carvalhaes, nece sariamente atrave sa
a SeITa dos Neves. Acontece mui que e ta elTa lança para
o norte como querendo attingir o Morro da Arara e a erra
da Fortaleza um braço ou e pigão no qual se eleva le di:;tancia
em di tauciu um morro de fórma bem caracteri:;tica, ficando o
morro de Jacuhy digo Jabranely com as ribeira. do E meril. e
das Araras como que detenrIo as duas erras para não e con
fundirem. Ora, t ndo a linha eli\'i~oria de continuar do Morro
rias .Araras ubindo a Serra do NevE', por certo nào devE'ria
deixar de tocar no Morro de J abrandy e depoi ubiT a erra
pelo dito e pigão pas'ando pelo morro que o compõe a 'aber;
o. do Meio. da Rosca, da Mesa ou Bah u e mai dous cabeço
até aanhar o alto (l'onde e avi. la o Jlorro A.gudo do Car
valhal' . Arrora pa o a dizer a V. Ex.n qual foi meu procedi
mento depois de aber quaes erão a mais antiaa e verdadeiras
divi as. Vendo-me em e -tado de poder deliberar enti a nece -
idade de reunir a dua Camara:> em um logar e tempo deter

minado ; ma vendo ser e te meio muitlJ apparato o e qna i
inexequivel lancei mão d'outro mais facil e que me pareceo
igualmente efficaz. Dirigi á Camara de Jacuhy, o offfcio n,u 3
e á da Franca o meu oilicio n.O J, I edindo houve em de
nomear uma commi são composta de tre cidadãos que além
ele reconhecida probidade, não tive em ido em tempo alaum
partes intere sada no tri te acontecimento pas ado. para
que reunidos a mim no campo Redondo no dia 1'2 de Outubro
pa ado, e colhe emos huma divi a provi oria a contento elas
duas Camaras. A ele Jacuhy, achando talvez difficulelade ele
encontrar tres cidadão que atisfize em a ultima condição
por mim impo tfl por quanto em 1 50, quasi todo o Municipio.
egundo con ta. ficou ahalaclo; teve a prudencia de pre cindir

da Commi ão de tre Cidadãos, e encarregou-me de fazer por
parte rl'ella. a concordata, que bem me pareces e, com a da
Franca, indicando-me para i so o officio n.O 5. A principio
he itei em acceitar esse encargo, por me parecer incompative I
com o que tinha ele de empenhar por parte de V. Ex.n

Mas reflectindo bem não vi existir tal incompatibilidade,
ante pelo contrario só encherguei nelle mai um in trumento,
para executar minha obra mai facilmente e com mai per
feição.

Fui portanto ao logar apra ado, bem cou.encido de po
der obter uma concordata. e conciliar o direito de proprieda-
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de, não interrompicia no longo e paço de 7J anno, que tinha
a Uamara de Jacuhy, com a visivel ambição, que a, da Franca
havia por veze manife tado, de pos uir o mesmo terreno.

Minha com-icção acerca da exi tencia d'aquelle direito de
propriedade, me levava naturalmente a de nào e dever fazer
("vi. as amiga veis mas im esclarecer bem as antigas e verda
deiras, tomando mai algum ponto intermedio (lue melhor a
fixas e. 1\1a o de ~jo elo Governo Geral cxpres 'ado por V.
Exa. COIllO principal orgão do me mo neste negocio, era b III

claro. r ào podia por tanto deixar de o satisfazer. e para i so
fui com effeito encontrar-me com a Oommis ão.-Qual foi po
rém o men pa mo, quando lendo o oificio n. 6 da Gamara da
Franca, -vejo ella abonar como membros da commi. são ao ci
dadãos Jo é Eduardo de Figueiredo, Joaquim José da Rocba

eiras Junior, e Albino .Nunes ela ilva, caela qual mai inte
ressado ne te negocio de divisas? .. O primeiro impul o que
tive, foi, para r jeitar in lillline tal commissão e.ontraria ao
flue dispunha meu officio de 4 cio passado. Ma reflectindo
logo que por i. o mesmo que es fi' pessoas havião repre en
tado grandes papei no pa sados dramas, tinhão o rigoro o
dever de se mostrar agora muito comedidas; acceitei em dar
mostras de aga tado e entrei com elias em uma conferencia.

esta conferencia, depoi de mostrar-Ibe, com evidencia as
verdadeiras divi as, propuz nma modificação que, e uem as
tornasse menos fri antes, cedia para a Franca, ju tamente
aquillo que dera II1ctivo a todas as de'orden : as fazenda de
Antonio Alves, de João Pedro, seo aggregados e mais mora
dore em numero de 40 e tantos fogos, e além di o cedia o
começado Anaial do 00 cuzeiro.

Ora, creio que cedia quanto era po::; ivel ceder, ameno
qne não quizes e vulnerar minha reputação de Engenheiro,
abusar da confiança Ja Oamara de Jacuhy, e, o que he mais
ainda. deixar de sustentar a dignidade de V. Exa. que era
Presidente da Provincia de S. Paulo em 1850 quando teve
lugar o grande confiicto de ,)urisdicção. Acontece pl)rélll que a
commissãl) da Franca parece acceitar minha propo ta, III as, con
tra tudo o que era ue esperar d'holllens aliá de tào reconhe
cida probidade, alucinado talvez pela paixão de ficarem victo
riosos a todo o tran e, pondo m smo de parte o decÓt'o, fa
zendo-me muitas outra' exigencias irupo siveis de ser satis
feita, ousando até, fazer vagas ameaça a mim ao me mo
Exmo. Governo, ameaçandu-nos mai com a imprensa, e com
um dos orgãos da nossa tribunal ...
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Tive ainda a providencia de refrear o desejo e a neces-
idade de exprobrar-lhes a incol1gruencia da Commi ão. Re

sisti á. na injusta' exigencia , procuraudo comtudo, em ter
mos brandos e comedidos, convecel-o a assi~nar um papel
qne termina,a tudo. Parecião concordar, c estavão ou fingião
se prom ptos a prestar suas a siguatura ao papel n. 7. Mas o
Snr. Joaquim José da Rocha eiva Junior filho do Ju:z re
pellido do terri torlo mineil"o pelo de J acuhy em 1850 disse
que não se a ianaria. sob o frivolo pretexto de que pelo pa
pel por lIlim apre entado e decidia já o negocio de divisa
entre IIS Muuicipios da Franca e Pa~ Of3, quando o Governo
só exigIa a divi ão entre o. da Franca e Jacuhy, e concluio
que ó faria i o con eutindo eu em algmua outras moclifica
çãe. Mauife ta era a contradicção do Snr. Neivas!... Mas
confe so tanto digo a V. Exa. que ne ta occasião fiquei tanto
embaraçado.

De um lado via que para ficar meu trabalho completo
e fazia necessaria já a determinação da divisas pelo lado de

Passos. Do outro lado não via, na Portaria rle V. Exa. data
da de 2 de Ago to do corrent, ordem alguma terminante a
tal respeito. D'aqui via o de ejo de se deixar um fermento
para a nova fornada de mentiras. Da parte do Governo eu
chergava um grande desejo de extinguir até a ultima semente
de izania. E ta ultima consideração me determinou a tomar
um partido. Resolvi-me a não contempori ar mais. Tratei
porém de mostrar que ua Senhorias não exorbitavão a ignan
do aquelle papel, por quatro digo quanto a mesma Camara
da Franca no officio n. 6 autorisara a commis ão a dicidir os
negocio de divisa pelo lado de seu municipio, no que está
claro cOlllprehender-se os que elle tem ao mesmo respeito
com o Municipio de Passos. Que eu é que exorbitava, mas
pretendia ju tificar-me di o perante V. Exa. Que aCamara
da Franca não reclamaria m~is nada por confiar em sua Como
mi :ão. e a de Passo, apezar ele não ser ouvida, não recla
maria por certo cousa alguma pai que elIa deve estar con
vencida, que, quando mesmo perde-se algum terreno, ainda
as illl orande soria seo lucro, por ficar d'ora avante ocegada
a e te respeito com eu ncommodado' vizinho. E conclui
exurtando-os a prestarem sua as ignatura, com que farião hum
mui relevante serviço, com oTande louvor de todos os que
en atamente encara sem este negocio para o futuro. Ape ar

deste meo i11cero' esforços, o oro Joaquim Jo é da Rocha
Neivas Junior, que com toda a antecipação estava no firme
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proposito de não ceder a motivo algum por mai forte qlle
fos e, com uma vontade de rocha re 11 ou o scu as entimento.
dizendo que ó se a.sirrnaria vencido. Então os o'utros dous
senhores de pindo o dp farc~(), (c fi \'crgonha o dilTo) declara
rão que tambem nega vão 'uas assignatma com o frivolo pre
texto de que era desairoso para a com missão e para a me ma
Camara da Franca não serem uniforme' em sua deliberação.
Que de con tradições manifesta!... Que inadequaelo procedi
mento!. .. E, releve V. Exa. que o diga: Que trapaça !...

Pelo exposto vê "'. Exa. quaes o motivo por que
não pude ol'p:anisar umas divisa a contento ela dua
Camara. Ora não podendo isto on. eguir cUlllpria-me
por certo organisar outras divisa, tOllJando por bali a os ac
cid ntes natmaes do terreno, que endo proximo, bem visi-
vei e conhecidos, acabas em de uma vez com toda e sa
du vida edis ençõe , conforme me fora Ol'llenado por V. Exa.
na 2.n parte da Portaria de 2 de Ago to do corrente anno.
Com effeito formei o plano sob n. 8. o qual além de ter as
qualidades por V. Exa. requerida., tem felizmente a vantagem
de er, COIII muito pequena ruodificação que além di. o a nin
guem prejudica, o me mo em vigor de'de 17 6.

Depois dis o dirigi o officio n. 9 á Camara da Franca
que submetto á consideração de V. Exa. e o offi io n. 10 á
de Jacuhy, em allluo o' quae termino enviando a Ullla e a
outra o dito plano, e p dindo em nome ele V. Exa. que fa ão
as competentes publicaçõe des a novas divi as paTa erem
respeitada até nova deliberação do Governo Imperial ou de
V. Exa. como seu principal orgão ne. te negocio. Ei aqui
Exmo. nr. como pude terminar esta minha ardua tarefa, para
cujo bom desenlpenbo muito contribuio apre tantc coadjuva
ção de todas a autoridade do Municipio le Jacuhy a quem
nesta occasião é de meu dever louvar.

Por tudo quanto exponho ne,te incompleto relatorio, ve
rá V. Exa. qual o meu trabalho para reconhecer a verdadei
ra genuinas di vi a.. entre a Provincia de '. Paulo e e ta
pelo lado da Franca, e quac!:l forão meu e. forço para alcau
çar o que mais V. Exa. almejava a imparcialidade com que
me portei em todo este negocio; a manifesta i1Tec'ularidade de
conducta da Camara da Franca, em nomear, contra o qu eu
dispunha, uma Commissão composta toda de pessoas reconhe-
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cic1amente interes ada e parciaes, e finalmente como fui leva
do a de ignar a divisas pelo plano que ora submetto á illu 
trada considera ão ele V. Exa. (n. ).

AO'ora tenho de roO'ar a V. Ex.a appro,ação e apoio, para
fazer valer mIo quanto executei em nome de V. Ex. a cuja
dignidade procmei sobret ado defender: e outl'll sim relevar
alguma faltas, ilTegularidadcs p demora que por ventura achar
n'este trabalho ficando V. Ex.a certo que não ão ellas devida
a negligencia de minha parte, senão á falta da intelligencia
devida para tratar materia tão delicarla.-Deo Guarde a V. Exa a

Omo Preto 5 ele Novembro de ] 6 .-IlIIlI.° e EXI1l.0 Snr.
Con eJheiro Vi ente Pire da Motta, Dümi SÍlIlO Presidente da
Provincia.-Frallcisco Eduardo de Paula Aroeira, Engenheiro
Givtl da mesma.

62-Do MINISTRO DO Il\IPERIO (A GAlI1ARA DOS

DEPUTADOS), ] 61.

Min Hel'io los Negocias do Imperio. Rio de Janeiro em 29
de l\Iaio ele I 61.

llllllo. e Exmo. Sr.-Pas o á mão de V. Ex., para er
presente á Gamara dos Srs. Deputados. a inelu a representação
que ti A. embléa G ral Legi lativa dirige a Cam ara Municipal
da 'idade ela Franca. Pl'o\'incia de ão Paulo, relativamente
ao limites entre a mesma Provincia e a ele Mina Gerae.

1:\.COI1l pan bam a referida repre entação a copia do officio
do Pre iàente da primeira d aquella Provincia: de 27 de Março
ultimo, a repre entaçõe. e prote to an teriore feitos pela dita

amara e remettido em data de 22 de Dezembro do anno
passado. Deos Guard a \. EX.-Jo é Antonio araiva. r. Pri
meiro ecretario da Oamara dos enhore Deputados.

63--Do MINISTRO DO IlI1PERIO 1 61.

3." . 'ecção. Mini teria rios egocio tlo Imperio. Rio ele J a
neiro em 1-1 de Dezembro de 1 61.

lUmo. e E:cmo. Sr.-Tendo officiado o Presillente da Pro
vincia de Minas Gerae a este Ministerio em 2 de ovembro
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proximo findo) expondo que o Engenheiro Francisco Eduardo
de Paula A.roeira, incumbido pelo seu antece 01' de proce
der á demarcação de limite entre essa Provincia e aquella pe
los Municipios da Franca e Jacuhy, não pôde chegar a um
accôrdo com os mem bras da Commissão nomeada pela Ca
mara Municipal da cidade da Franca; e convindo outro iro
que, em quanto a A embléa Geral Legi lativa não re olver
ácerca (Ia representação, que a tal re peito lhe dirigia a mesma
Camara, a qual foi transmittida a este Ministerio com o oflicio
dessa Pre idencia de 27 de Março ultimo, se tomem providen
cias a bem de evitar conflicto entre a autoridade. e mora
dores dos dou Municipio. cumpre que V. Exa. expeça a' ne
cessaria ordens a :fim de que sejam respeitados os limite
marcados por aquelle Engenheiro, vil>to que, segundo ell in
forma no oflicio dirigido á Presidencia de Minas Gerae , essa
demarcação funda- e sobre as divisas fixadas pelo AI,ará de
19 de Julho de 1 14-. Deu Guarde a V. Exa.-José Ildefonso
de Sousa Ramos.-Sr. Presidente da Provincia de São Panlo.

6-1-Do MINISTRO DO 1lI1PERIO (AO PRESIDENTE

DE MINAS), 1861.

3." Secção. Rio de JaJl'iro. Ministerio cios Negocio do Im
perio) em 14 de Dezembro de 1861.

lllmo. e Exmo. Sr.-Tenho presente o off:icio nO. 1-12 de
28 de novembro proximo findo, em que V. Exa. expõe que o
Engenheiro Francisco Eduardo de Paula Afoeira, incumbido
por Portaria dessa Presidencia de 2 de agosto do anno pas-
ado de proceiler á demarcação tle limites entre e sa Provincia

e a de '. Paulo pelo municípios da Franca e Jacuhy, não
pôde chegar a um accordo com os membros da Comlllissão
nomeada pela Cam ara 1unicipal da Cidade da Franca de ma
neira que via-se obrigado a u ar da faculdade que lbe fôra
conferida pela citada Portaria remettendo tanto á referida Ca
mara como á de Jacuhy cópia. do trabalho, a que procedêra
para a demarcação, afim de que ellas fizessem respeitar os li
mites por elle marcados.-·E em resposta declaro a V. Ex".
que, em additamento ao aviso do meu antece sol' de 29 (le
maio ultimo, remetto á Camara dos Deputados, a quem foi
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tran mittida a representação da Oamara ~funicipal da cidade da
Franca contra a demarcaçiio de limites feita pelo referido En
aenhelro. o citado officio de V. Ex'. e papeis annexos afim de
que a.A. embléa Geral Legislativa re oIva a tal respeito o que
entender em sua sabedoria cumprindo, porém, que, emquanto
ella o não fizer, V. Ex'. faça re peitar o limites marcados por
aquelle E ngenheiro. visto ser e sa demarcação fundada sobre
a divi as fixada pelo M,ará de ] 9 de Julho de 1814, que
elevou a ,illa o arraial de Jacuhy; para o que nesta data ex
peço avi o á Pre idencia da Provincia de S. Paulo, ordenando
lhe que dê proYidencias no mesmo sentido. -Deus Guarde a
V. Exa.-José lldefollso de Sonsa Rall/os.-Snr. Presidente de
::Ilin:ls Geraes.

65 -Do MINISTRO DO lMPERIO (A' OAMARA. DOS

DEPUTADOS). 1861.

3.a ecção. Rio de Janeiro. Mini terio do J: egocios
do Illlperio, êm 1-:1: de Dezembro de 1 61.-1Umo. e Exmo.

nr.-Em additamento ao avi o do llJeu antecessor de 29 de
maio ultimo, com o qual fui tran mittida á Oamara dos nrs.
Deputados a repre entação que á Assembléa Geral Legislativa
dirigiu a Oamara Municipal da idade da Franca, Provincia de
S. Paulo. expondo o inconveniente que resultam da demar
cação de limit> eutre a me~ma cidade e o municipio de Ja
cuhy na Provincia de Minas Gerae , á que procedeo o Enge
nheiro Francis o Eduardo de Paula Aroeira, passo ás mãos
de V. Exa., pam ~er pre ente á dita Oamara, quando reunida,
° inclu o offi io !l. 1-:1.2 de 2' de novembro proximo findo, em
que o President da 'ecrlUlda ria referidas Provincias pede ao
Goremo Imperial providencia' que faç(1m ces ar a confusão e
inct:rteza, em que e acham aquelle limite .-Outro im com
Illunico a V. Exa. para o fazer cou tar á mesma Camara que
no ta data expeço avi o a ambas as Presidencia para que,
cll1quanto a A embléa Geral Legi lativa não resol,er acêrca
da 'llpra meTI ionada rcpre'entação, façam re peitar os limite
marcado pelo referido Engenheiro, visto que. seaundo elle
informa no offieio dirigiJo á Pre idencia de Minas Gerae , e 'sa
demarcaç·ão funda-"e na d)visa~ fixada pelo Alvará de 19 de
julho de L U:.-Deus Gunrd a V. Exa.-J,). é Ildefonso de

0/1 ~a Ralllo .- 'Dr. 1.° Sl'cretario da Oamara dos Snrs. De
putados.
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66-A' CAMARA DA FRANCA, 1861.

1n. Secção. Palacio do Governo de S. Paulo, 24 de 'Dezembro
de 1861.

Remetto a V. M.cês, para eo conhecimento e execução na
parte que lhes toca, a incl u a copia do Aviso expedido pelo 1\li
nisterio do Imperio em data de 14 do corrente, relativamente
á demarcação de limites entre e ta e a Província de Minas
Geraes, pelos municipios oa Franca e Jacuby, e recommendando
(lue sejão respeitados os limite marcados pelo Engenheiro Fran
cisco Ednardo de Paula Aroeira, porque, segundo con ta, e sa
demarcação funda-se sobre as clhrisas fixadas pelo Alvará ele
19 de Julho de 14, até que a As embléa Geral Legislativa re
solva ácerca da representação que a tal respeito lhe dirigio a
Camara d'essa Cidade. Deos Guarde a V. Lcês_João Jacint1zo
de Mendonça. -Sems. Presidente e Vereadores da Camara Mu
nicipal da Franca.

67-DA CAMARA DE CACONDE, 1 G5.

lllmo. e Exnw. Sm·.-A Camara :Muni ipal desta ViII a
ignorando a divisa de ta Provincia com a de Minas Geraes
deseja merecer de V. Exa. mandar fornecer-lhe uma copia
autbentica das divisas desde os limites da fronteira de Call1a
até o termo da Villa de J acubi a fim de reconbecer os pro
prietario que e achão dentro de taes limites qne pert nceLll
a este Município. Deus guarde a V. Exa. Paço da Camara
Mnnicipal da Villu de Caconde, 21 de Agosto de 1 65. Illmo.
e Exmo. Sr. Presidente da Provincia.-Joaquim Alces ~10

nim, Pre idente.--Joaquim Custodio Dia .-lJloele to ele Faria
Momes.-)Jlanoel José Ramos.-Antonio Bemm'do ele Dli
'l:eim.

68 ·-DA CAMARA DE CACONDE, 1866.

lllmo. e Exmo. Sn?".-Tenelo esta Camara em data de
21 de Agosto do anno proXÍmo passado, levado ao conbeci-
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mento elo Exmo. Pre iUente ela Provincia a necessidade de ser
fornecida a mpsma com o mappa da divi as de ta Provincia
com a Provincia ele ?lIinas, para que e 'ta Gamara pos a co
nhecer os limites deste municipio de de a confrontação elo
municipio de Gal da' até aos da '\Tilla de Jacuhi; de qual pe·
dido teve esta Gamara 1'1:' po ta des aPre idencia declaran
do que bia levar ao onhecimento do Admini trador Geral da
Terras Publicas, e não tendo até o presente esta Gamara
olução alguma, novamente leva ao conhecimento de V. Exa.

e ta neces ida le para que com a brevidade po ivel possa ver
o referido mappa para a .sim de 'apparecer diver as eluvida'
que existem pela incerteza elaquelles limites. Deus guarde
a V. Exa. Paço da Gamam Municipal da Vi/la de Gaconde,
em se são or linaria, ± de Abril de 1 66. Illmo. e Exmo. Snr.
Vice-Pre idente da Provincia.-Joaquún .ilhes MOl'eim, Pre
sidente.-João Pereira da ilva.-.t1nionio Bernardes de Oli
veim.-Joaq/li7n Ollstodio nias.-.ilntonio 111Cl1'çal -ogueim de
Barro..

69-A' GAMARA DE GACONDE, 1e 66.

1,R ecção.-Palacio do Governo <.le ,am Paulo,
23 ele Abril ele 1 66.

Remetto a V. rcê. a inclu a copia do oflicio elo Briga
deiro DeleO'ado do Director da Terra Publica com oata de
11 de Setembro do anno fiudo ob n. 35. in fOl'ln ando
acerca das divizas confinante de ta Provincia com a de Minas
Geraes comprehendielas de de 'alda até o Termo de Jacuhy,
afim de lhes s rvir de illu tra<;ão. cumprindo-me á nsta do
que eUe pondera recomll1endal' a V. Mcês. que proüurem evi
tal' conflicto que ão empre prejudiciaes á tl'anqurllidade pu
blica, até que o Poder COlllJetente fixe definitivamente as di
visas entre e ta dua Provincia, mantendo- e es a Gamara
pelo que re peita ao seu municipio dentro daquelles de que
e acha de posse em conte tação. A sim ficão re pondidos

os eu Officio de 21 de Ago to do anno findo e de 4 do
corrente. Deos Guarde a V. M ê .-Joaquim Floriallo de
Toledo.-SIll' . Pre idente e Vereador. da Camara Municipal
de Gaconde.
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fUmo. e Exmo. Snr.--Determinando V. Ex.n I ar officio
de 5 do corrente que informe u com o que se me offerecer
a respeifo dos limite confinante llesta provincia com a de
Mina comprehendida de de Calda at; o termo de Jacuh'y,
como olicita aCamara )[unicipal de 'aconde, as'im o cumpro
do modo seguinte.

No geral os limite de amba a Provincias não e. t:l.o
definidos e ainda dependem da olução do ..l.lto' Podere do
Estado a que e ha recorrido. e pelo que diz respeito ao in
dicados pela Ca mara de Caconde farei II m re 'umo !Ii torico
das occurrencias ali hayida .

De'cubertas 101' Pauli tas no Jim do 17.0 seculo a' mi
nas de Jao'uary e Rio-Pardo, em territorio que fica ao Oe te
da cidade da Campauha furão sujeita á admini 'tração desta
Provincia, e para a sua exploração coueorrerão Pauli tas e ;\Ii
neiros, e porque fo sem 'tes em maior numero, forçarão a
retirada daquelles e da Autoridade que ll1spL'ccionava a mine
ração. Este procedimento telTe o a. en o da Camara de '. Juno
d'Elrei, despre ada a reclamações feita pelo Governaclur de ta
Provincia.

Po teriormcnte a aquellas de cobertas o Pauli ta Lu to a
deparou com a minas do di tricto ele ,anta Anua do apu
cahy, que terião a me ma arte do' de Jaguary e Rio-Pardo
i meno' energico fora o GOI'ernador da Provincia d i'. Paulo

pa 'ando a di tribui-lo pelo!' cus de cobridores. Este proüe
dimentu fui approvadu pelo Governo de Portugal eli pondo
pela Provisão de 3D de Abril de 174-7 qne o limites entre a
dua' Provincias erião pel rio, 'apucahy, dirigindo-Re a linha.
depoi de deixar o braço principal de,"e rio chama(lo «Sapll
cahy-guassú».l elo alto da ,erra da Mantiqueira pertell endo á
Provincia de . Paulo e territorio que eh margem csquerda
deste rio decone para sul e oe te, e á cle Minas, o que vai da
margem direita para norte e leste.

Contra esta cle ignação de limite, reclamarão o Min i
ro , ao que accerleu aquelle Governo, r tractando- e do que
houvera di posto pela citada provi ão d 00 de .A bril de ] 7-!7,
e pondo a arbitrio do Gov rnador de ;\1ina . Gomes Freire de
Andrade, a fixação cle limites que melhor onyiesse.

A uova de~igl1ação con i, Lili em que a linha, partindo
cio alto da ,'eITa da 1antiqueira, fos e dahi levada á ele ;\10
g,r-gua ú, pro eguindo pelo cnme das serras que e f} tende -
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sem na direcção daquel1a até entestar o Rio Grande. Foi
a sim que ubtrabiu-se á Provincia de 8. Paulo o territorio
da mina. de J acruary e Rio Pardo, e a de. coberta por
Lustoca.

Os Pauli ta' repre entarão contra semelhante u urpação
tlirigindo-se ao \ il:e-Rei do Estado. Conde da Cunha, que pe
diu ao Governo de Portugal uma deci ão obre e -a questão;
endo de opinião que devia er favoravel aos repre~entantes,

por conhecer sua lcO'iLimidade:lo territorio reclamado. Esse
GO\'erno di paz pela Carta-Regia ue -! de Fevereiro de 1765,
que fo se suumettida a qncstão a uma Junta ('oDvocada no
Rio Janeiro, dando-'e logo execu ão ao que e a senta se em
Junta até a approvação do Governo.

Deprehenl1e-se do a ento de 12 de Outubro daquelle
anno. que a Junta in tamau 9' antio'o- limites da ProvrnCla de
,'. Paulo; mas o Vice-R i, por uma inqualificavel. inver:ião de
idéa . avocou o a' 'ento ante que fo--e ubmettido ao Governo
(' po-Iu em perpetuo e-quecimentl). Dahi eglliu-se que pro
gredi c a invasão na trrra ela Provincia quer pelo lado do
Rio-Pardo quer a oeste do regi,tro de . Matheu, e ainda
pelo di) 'alda', estabelecendo--e novo l"llgistro pela Provin ia
de Milla' junto au caminho que vai ter a . :llatheu , e dis
tan te qnatro legua de Jaguary-mirim.

•\. Proviucia tle S. Paulo recorreu em 1 27 á Camara
do~ Snrs. Deputados pedll1tlo uma OlllÇão a e ta que tão de
limite, e aCamara approvou o parecer da respectiva Com
mi ão, indicando que a linha divi oria entre a dua Provín
cia::; contendentes seria pelo ribeirão de Lourenço-yeJho até a
~ni1 foz no , apucahy. e por e'te abaixo até á na conliuencia
no Rio Granue. Xe't' ponto ficou a lue tão, em que até
agura delibera [o alguma e haja tomado a re peito.

Não tem, porem, de 'continuado as tropelia. aggrc õe e
CO11 fiicto pelo lado de Minas contra us uPlJO 'Los intru o que
desta Provincúl e e tabelecenllll, e contra a na Autorida
de.,; territoriaes.

Ainda a bem pouco (1.5:?) pertenul'nclo o Juiz Munici
pal da Franca proceder a inventario no ben do Viuyo Le
andro Pimenta Neve, morador no telTitorio que tionado por
am ba a Provll1cia, e dando começo a e se acto, o Juiz 1fu
nicipal de J acuhy, Vicente Ferreira Carvalhae oppoz- e a elle
com forc;a armada, prendendo ao da Fran(;a: e em seguida foi
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o de Jacuhy formar o inventario escoltado com mais de 200
guardas nacionaes armados, municiado e dispostos ~ qualquer
emergencia.

E quanto pos o dizer pm cumprimento ao que foi deter
minado por V.a Ex.a Deu Guarde a V.a Ex.a

Repartição das terras Publicas e Ooloni ação na Provin
cia de S. Paulo, 11 de Setembro de 1865.

lllm,o e Exm.o 'm. Doutor João da Silva Oarrão, Pre
sidente da Provincia. O Del.° do DiLor da Ter. Pub.-José
Joaquim ~Machado de Oliveira.

70-DA OAllIARA DE OACONDE 1866.

lUmo. e Exmo. Sm·.-A Oamara Municipal desta Villa
accusa ter recebido o officio de V. Exa. dactado de 23 de
Abril do corrente anuo aconl[ anhado da copia do Brigadeiro
Delegado do Director Geral elas Terras Publica, na qual de
clara as occurrencias havidas sobre os limites desta Prü'íÍncia
com a de Mina Gemes, do que lica esta Oamara inteirada
tendo em consideração o que deterlllina V. Exa. em s o officio
em serem respeitados os limites até aqui reconhecido, a fim
de se evitar duvidas que possão haver por cau ades teso
Deus Guarde a V. Exa. Paço da Oamara Municipal de a
conde em sessão ordinaria de 14 de Julho de 1 66. IIlmo. e
Exmo. Snr. Presidente da Proyjncia.-Joaquim Alres Aloreira,
Presidente.-Antonio Marçal }\,ogaeira de Barro .-Joaquim
Oustodio Dias.-Gmciano Riúei1'o da C'unha.-Joaq/lilll Pe
1'eil'a da Silva.-João Pereira da Silva.-Fra1lásr:o Bernanle.
de Otiveim.

7l-Do MINISTRO DO IMPERIO, 1867.

3.a Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios do Impe
rio em 18 de Março de 1867.

lUmo. e Exmo. Sr.-Passo ás mãos de V. Exa. as iu
clusas copias do oflicio do Presi lente ele Minas de 9 do cor
rente, e dos papei que o acompanhão, relativos á questão de
limites entre esta Provincia e lL de Minas na parte compre-
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hendida entre o Municipio de Caldas e o de S. João da Boâ
Vi ta, afim de que V. Exa. haja de pre 'tal' informação a tal
respeito; declarando se concorda no alvitre lembrado por
aquelle Presidente de nomear essa Presidencia um Engenheiro
e a de Minas outro para fixarem a linha divi Orla, cingindo-se
o mais possivel aos antigos hmite . Deus Guarde a V. Exa.
José Joaquim Fenwndes Torres.-Sr. Pre idente da Provincia
de '. Paulo.

Palacio da Presidencia da Província de Minas Geraes.
Ouro Preto em 9 de M.arço de 1867.

1ll11lo. e Exmo. Sr.-Tenho a honra de pa sal' ás mãos
de V. Exa. copias dos Offieio do juiz municipal de Caldas,
da Camara respectiva, e do Engenheiro Francisco Eduardo de
Parlla A.l'oeira datado de 7 de Agosto e 22 de ovembro do
anno pa sado, e 6 de Fevereiro ultimo, relativo á questão
de limites entre es a Provincia e a de . Paulo na parte com
prehendida entre o Municipio de Caldas e o de S. João da
Boa Vi ta.

ão se encontra na ecretaria desta Presidencia docu
mento algum que me habilite a resolver esta questão, e por
isso a submetto á illu trada apreciação de V. Exa.

Si me fôra permittido lembraria o alvitre éle nomear
esta Presidencia um Engenheiro e a de S. Paulo outro que
juntos percorressem a linha divi oTia e a rectifica sem nos
ponto. litigio os cingindo- 'e o mai possivel ás antigas divi
sas.-Deus Guarde a V. Exa.-D1mo. e Exmo. Sr. Conselhei
ro Jo é Joaquim Fernandes Torre Mini tro e Secretario
d'Estado dos Negocios cio Imperio.-Joaquim Saldanha Ma
rinho.

IllJllo. e Exmo. S1·.-Correndo neste Termo que tões so
bro limites de te com o Termo de S. João do Jagual'Y. da
Provincia de S. Paulo, e não tendo as parte apre entado es
clarecimentos, que po sam formar as respectiva' competencias,
aute sendo tal a ob curidade que a fazendas passam em cli
veI' os tempos de uma para outra Provincia á vontade e agei-
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tamento dos possuidores que tambem ás vezes como no pre
sente caso são chamados a cu mp rir duppli(jados encal:cros: to
mei a deliberação de sustar o pro'eguimento da que tão até
alcançar de V. Exa. esclarecimento a re IJcito.-Deus Guarde
a V. Exa. por muito anno~. Caldas, 7 de Ago to ele ] 66.
Illmo. e Exmo. Sr. Presidente da Provincia de Mina.- Ojuiz
111 unicipal, Bernardo Jacintho da Veiga.

fUmo. e Exmo. Sr.-A Camara Muni 'ipal de ta cidade
em cumprimento do de~pacho de \. Exa. cxarado sobr o
Oflicio do Dr. Juiz Municipal deste Termo em que lhe orde
na que informe obre a materia do mesmo, trm a honra Je
informal' a V. Exa. que por mai diligencia que fize. se não
pôde encontrar um documento do qual podes e colher dados
que expliquem as divisas entre e te l\Iunicipio e Proyincia de
S. Paulo na parte a que e refere.

E certo de que algumas pe oa. mai antiga de ta fre
guezia affirmam que alguns fazendeiros que outr'ora deram
obediencia a esta Freguezia hoje o fazem á villa de ' . .João
da Boa Vista, cm que e 'aiba o porque, porém obre a
questão atlecta do Dr. Juiz Municipal, em que a 'aluara é
parte, ella só é parte, digo ella só mandou executar ao cida
dãos ManoeL Fernandes de Faria e Antonio João do Carmo.
depoi de estar informada por antigos moradores do locrar de
que os mesmos pcrt nciam a e. te Municipio, e mesmo porque
na fazenda onde habitam este. homens a justiça de te Mnni
cipio já fez inventario e divi ão, 'cm haver contestação dc sua
competencia. Finalmente a Camara Municipal devc informal' a
"V. Exa. que a conte tação de limite ora existente e quc deu
motivo á con u1ta do DI'. Juiz Municipal, tem mai~ cara ter
politico do que mesmo o des do de e liYl'arelll os executado
elo pagamento elos impo tos 1l1unicipaes, e i to iuflnenciado'
por pessoas da Villa ele S. J vão da Boa-Vista. Deus Guarde á
V. Exa. pOl' muitos annos.-Paço ela Camara MunicipaL de
Caldas, 22 de Novembro de 1< 66.-Illmo. e Exmo. 'r. Pre i
dente da Província de Minas Geraes.- leofano Pitag71ary de
.Ámu(jo.-p. Flranci co rÜdOlâo Guimaràes de Lemos.-"Alanoel
José de Oliveira Cordeiro.-Manoel Pereira de "Aloraes.- ~Ia

noel B01'ges da Fonseca.
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lllmo. Sr.-Em ob ervancia do fulal do incluso officio da
EXllla. Pre ielencia datado de, do proximo lJaSsaelo exi cr inc10
infonnarõe ácerca dos limite' de ta Provim'ia com a de,'.
Paulo e~tre os Munieipius de Caldas e o de S. João da Boa
-Vi ta V. s.n ordenou-me de (lizer o que soubesse a tal re 
IJeito: o CJue pa o a üw:er pela maneira seguinte.-Em 29 de
Julho de 1 liO, por ordem tio EXlllo. •'r. Vicente .Pires da
Motta então Pre iclente, parti desta Capital afilo de determinar
os limites da Provincia de S. Paulo entre os mUllicillÍos de
Jacuhy e Franca, e em fins de Outubro do me mo anno che
O'uei aqui; e 100 '0 eleJloi - dei conta de Illinha commi ão, de
terminando uma linha de 22 leguas pouco mai ou menos
desde a barra cIo ribeIrão ela Canôa' até o morro agudo elo.
Uarvalllae em um trabalho muito eletalhatio que ainda. e
Jlode vêr ne.'ta Repartição acotllpanbado de um exten~o rela
torio. Não examinei, porélll, por não ter ordem para is o, os
limiLe, entre os munieipio de Calda e S. João ela Boa-Vi 
ta. () que pos o unicamente informar é ju tamente o que
COII -ta da carta 'horographiea de ta Provin ia organi ada por
Y. .fi, a -aher: que do morro agudo do- Carvalhae' e deve
. eguir p lo Rib Irão das Areias at ~ a barra de outro Ribei
rão, de cujo nOlUe não me lembro-dio'o outro ribeirão que
desce ao lado de . Frallci~co. de cujo nome não me lembro,
cl'ahi vai cm dil ecção á.. 'abcceira' do ribC'irão de S. Matheus
até á barra do ribeirão du Bom Je u . que vai de Cabo \'er
cle para o ,ui; segue por e8te abaixo até a cont1uencia do
Rio Partio pouco acima ele Cacuuda: dahi obe o monte ale
0TC' até a erra do aracol, e {rahi em 11Ilha rc ·ta ao morro
do Ballll .iLlllto da BOl'Lht tia l\Iatta: cl'ahi ao Morro Pellaclo,
e de te ao rio Oorrente defronte do povoado tio E pirito 'au
to; por aqnelle rio abaixo vai atJ a onfluen 'ia com o rio
l\llltlO; de te ponto pa sando pela cabeceira tio Oamautl ucaia
c pela do rio da Arara che"'a até o ponto mai alto da
erra da ÂnhuUlas, e d alii a procurar o morro do Lopo, etc.

Esta linha tem pouco mais ou meno o de"envo1vimento de
cincoellta Legoas. Ora como e ta diyi a é a meu lêr muito
incerta, c ainda mais sua continuação até encontrar a serra
da Mantiqucira, dando essa incerteza luO'ur a multiplicada
contestaçãe, eria lIluito uom que de accordo com o EXlllo.
UoveTllo Geral ou melhor por iniciativa do me~mo e man
da e para esses lados um Eugenheiro de cada uma da dua
Provincia com o fim de proporem uma nova llivi a' beOl
claras, composta de accidentes topographicos bem frisantes e
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conhecidos. Creio que e te trabalho não se poderia fazer em
menos de seis mezes.-E' tudo quanto se me offerece a infor
mar a V. S." sobre este as umpto aliás de grande importan
cia. Deus Guarde a V. S." Ouro Preto 6 de Fevereiro de
1867.-111mo. r. Henrique Gerber, Digni. imo Engenheiro
Chefe <.Ia Secção Technica da Directoria Geral de Obras Pu
blica .-F-ranci (;0 Ed'lla1'Clo de Paula A1'oeim Enrrenheiro da
Provincia.

72-Do MINISTRO DO !l\IPE.no, 1867.

2." Secção.-Rio de Janeiro. Ministerio dos egocios do
Imperio em 25 de Julho de 1 67.

lllmo. e Exmo. Sr.-Passo ás mãos de V. Exa. a inclu a
copia do Oflicio do 1.0 eGl'etario da Camara dos enhore ,e
nadores de 13 do corrente exigindo informaçãe ácerca da di
visas clas Provincias, afim de que V. Exa. haja de ministl'al
as na parte relativa a es a Provincia, t.endo em attenção to
cio os pontos indicado no dito Oflicio.

O Governo conta que V. Exa. empTegaTá todos o c for
ços para que seja plenamente atisfcita a Tequisição <.lo 'e
nado. Deo Guarde a V. Exa.-Jo. é Joaquim Fernrmdes
TOT]'r. .-ST. Pre idente da Provincia de . Paulo.

Rio ele Janeiro.-Paço do enaelo em 13 <.Ie Julho de
1867.

Elmo. e Exmo. S1·.-0 senado resolveo em ses ão de
hoje, a requerimento d sua Comml são de Estatistica, Cate
chese e Colonisação, que se reitere ao Governo a requisição do
Senado feita em 25 àe Maio de 1836, tanto ;sobTe limites, e
conveniencia de sna alteração como da topogl'aphia, e divisão
das Provincias: o que tenho a homa ele commnnicar a V.
Exa.. Deu Guarde a V. Exa.-Jo. é da S1'lva lJIafm.- 'r. José
Joaquim Femande Tones.
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73-Ao MINISTRO DO IMPERIO. 1867.

1.n Secçâo.

Pala io do Governo de S. Paulo, 22 de Agosto de 1867.
-lUmo. e EXlno. S1·.- ati fazendo a requi ição constante do
Aviso Circular expedido por V. Exa. em data de ~5 de Julho
proximo findo em que me determina que informe acerca das
divisa desta Provincia, tendo em attenção todo os pontos
indicados no officio do 1.0 Secretario da Camara do Senhore
Senadores, que por copia acompanhou o citado Aviso: cabe-me
a honra de submetter á con ideração de V. Exa. na copia in
clusa a informação a réspeito pre tada pelo Brigadeiro Delegado
do Director Geral da Terras Publicas. (*) Deus Guarde a V.
Exa.-I11mo. e Exmo. Sr. Couselheiro José Joaquim Fernan
de Torre, Ministro e Secretario d'Estado do egocios do
Imperio.-José 1'avans Bastos.

74-Do MmISTRO DO IMPERIO, 1 67.

3.n Secção.-Rio de Janeiro. lllini teria dos Negocias do
Imperio em 22 de Outubro de 1 67.

lllmo. e Exmo. Sr.-Com officio de 22 de Ago to ultimo
remetteo-me e sa Pra idencia em cumpTimento da circular de
25 de Julho d'p te anno, copia da informação prestada pelo
Delegado do Di tricto Geral da Terras Publica, acerca dos
limite entre a Provincia e a de Minas Gerae .

.A dita informação não satisfaz completamente a exigencia
onstante daquella circular, expedida em virtude da requi ição

do Senado feita por oilicio de 13 do referido mez de Julho,
que, por copia, enviei a essa Presidencia.

Haja portanto V. Exa. de dar a neces arias providen
cias para cabal execução da obredita circular. Deo Guarde
a V. Exa.-José Joaqnim Frrnandes Torre;.- r. Presidente
da Provincia de São Paulo.

(*) . Não foi encontrada a referida informa~·ão. (N. da R.)
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75-Ao l\IINISTRO DO IMPERIO, ] 867.

1.n Secção. Palacio do Governo de 'ão Paulo 6' de De
zembro de 1 67. -llllJlo. En/lO. j r.-Sati:;fazellclo a cxio'ell
aia constante do .Ari o expedido por Y. gxa. em data de 22
de Outubro proximo findo, relativamente á int'ormêlS·ii.o pre. ta
da para cumprimento da circular de' 25 de Julh de te anno
acerca dos limite entre e. ta Prorincia e a de :JIinas Gente',
expedida em virtude ele requisição lo ,'ena do, cabe-me a hon
ra de submettar á con i leraçâo de 'V. Exa. a informaS'ãu,
por copia, que n vameute pre. tau a respeito o Deleo'ado Di
rector Oer<11 das Tenas Publica '. Deu' Guarde a V. Exa.
IUmo. e Exmo. 'r. Oonselheiro José Joaquim J!'ernandes Tor
res, l\Iini tro (~ , ecrctario (rEstado do ' Negocias do Imperio.
-·Joac{'tlm Saldallha Marillho.

Repartição da: TerraR Pu hlicas Culoni ação na ProYiu-
cia de S. Paulo 29 de NO\Tembro de 1 '67.

l/III/O. e E'C/lto. ,nr.- 'umprin<lo a re::;peita"el Portaria
de 30 de Outubro proximo findo, em que V. Exa. Ille orde
nou informe tanto sobre o. limite' rlaNta Provincia e conl'(,
niencia de alteração delle, a sim como .obr a topographia,
desta Ille"lllU Provincia a fim d. que V. Exa. 'atisfaça o a,'i o
do Iini::;Lerio do Imperio de 22 do me. 1110 mez de üutubro,
'7isto como a ll1form<1çãe a a, te respeito, já pre. iada por e ta
Repart;ção, m Ofticio tle 16 de Ago"to ultimo. oh Ilumero
402, nilo ati fazem á exigcncia coo tante lia Aviso Cir uhr de
25 de Julho ele te anno; levo ao conhecimento de V. Exa.
quanto pude colligir 'obre str aSSllmpto 'omquaoto reconhe<.:a
er e te traballLo elll extl'l~l1lo in 'ufficien te, para salisfa7.cr a

exigencia do Govcrno 1m perial, visto que por c 'ta Repartição
não con ta de documcnto. que ir'lão a uma informação 0111

lleta sobre o mencionaclo assumpto e nem é passiveI recor
rer a outros meio:;. porque pouco ou nenhun são o trabalho
feitos desta ordem.

E, poi , começarei e ta informação pela po içào d limite
desta com a demai Provincias do Imperio,

A Provincia de S. Paulo acha- e C0I111)1' heu lida entre O'

19 gráos e 38 minuto, e <35 gnlos e 39 minutos de latitude
Sul, e entrc 45 minutos e 10 grAus e 10 minuto' de longitude
occidental do Meridiano do Rio de Janeiro,
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Sendo c rtaua pelo Tropico du Capricornio ao 23 o1'áo
e 30 minnto de latitude Sul. a parte de 'eu territorio que
vae do Tropico para Norte e~tá intercalada na Zona-torricla.
e a parte oppo ta na zona temperada, e tal é a sua pOcição.

Contem sna maior exten ão de L. a O. 1 legoas da
ele 20 ao grão contadas do Rio Pirahy. affll1ente meridional
do Parahyba. até o ponto que na llJal'O'em direita do Paraná
fica fronteira á conflnencia 10 Paranapanema, e na de N. a '.
100 lerroa, contadas du Rio-oTande. ao Ribeirão Ararapira.
que faz barra no Oceanu ao S. da de Cananéa.

Limita-se a Pro,incia de '. Paulo pelo X com a Pro
vincia de Iina Geraes, pelo E. com a Provincia do Rio de
Janeiro e com o Oceano Atlantico Meridional. pelo S. com a
Provincia de Paraná. pelo O. com a mesma Provincia. com a
ele :Matto 1'0 80 com a de Goyaz.

E te limite são Ilaturaes, excepto os que e tão ao N.,
com l\Iinas Geraes. e ao E. com a do Rio de Janeiro, o
quaes farão COnv n ·ianado. e pactuado entre os respectivo
novernadores no' tem pu. coioniae. e appra ....ados pelo Governo
da Metropole.

Para melhor c'clarecimento da divisas a il1lll traçada.
cUll1pre dizer que, da embocadura do pC(lueno Rio-Poço 'ln
I-{llaya-110 Oceano, (lne fica ao S. do Cabo da Trindade. (' na
En eruht do 'ainI :lI, começa a linha confinante entre sta
Proyincia e a do Rio de Janeiro. nbindo por aClllelle Rio
até a ua origem na Serra do Mar, pa' a (l'ahi tI mencionada
erra que a percorre em na delineaçãu culminante. e no eu

lançamento geral de X a ,,' delhL 'e tran fere para a crra
da Bocaina do 'uI. com tI qual corre até o itio denominado
-Pou o ecco-, deste lagar se dirige rectamente ao Rio do
Bananal affluente meridional do Parahyba. que o attra,e a
legoa . meia abaixo da cicIade de te nOllle, eguindo dahi o
rumo de . O. cm Ilamllelo á c trada que da mcncionada ciuadc
vai á cidade dc Arêa ,atrayessando igualmente o Rios ela
i:>csmarin. do Baul'iro, da Lage e de anfAnna. outro afflu
entes meridionae do Parahyba. chega fi. e. te Rio no lorrar em
que lhe ente ta o 1II0rro da Furtaleza. e tI rumo de N. sobe a
linha do Ilio tIo alto, qne dc cmuoca no Parabyba defronte
cIu uito 1II0rro. 'egue llor e~up Rio até 'lia origem na erra
cIo Perú (SIC), que é unla ramifitação aU"itral da erra da l\Ianti
qucimo e percorrendo aquella erra NU toda ua exten ão,
eutra na da Manticl\lci.ra, no seu ponto ue intercepção com a
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do Perú, terminando ahi o limites entre esta' duas Provincia·.
A linha acima descripta foi determinada e demarcada por vir
tude da Provisão Regia de 16 de Janeiro de 1727, qlle igual
mente dispoz a desmembração da Villa do Paraty da Pro
vincia de São Paulo, annexando-a á do Rio de Janeiro: e
segundo o pn.recer do Official de Engenheiros datado de 16 de
Abril de 1845 que nn.quelle anno examinou a parte de ta
linha que pela estrada nova vai do 3itio chaJ1lado-l\Iaxúno
ao pé do morro-Sant' ~na-, achando-se ella muito incerta
e apenas rruardada pelo habitante do lagar. A parte deste~

limites que corresponde á cidade de Âl'êa, desta Provincia, e
a de Rezende da do Rio de Janeiro suscitou uma questão,

.. que provocara anfli ·to entre as Autoridades d aqueLle dous
Municipios, porque as de Arêas u. tentavão a demarcação do
termo feita em consequencia do Alvará dc 2 de Novembro
de 1816, que deu-lhe o predicamento de Villa, quando as de
Resende pl'evalecião-se da que fôra designada em 29 de e
tembro de 1801. pelo Ouvidor da Comarca Jo:é Albano Fra
ga o na inauguração desta Villa; e a taes eonflictos occorreu
o Governo Imperial com o Decreto numero 408 de 28 de
Maio de 1 45, que mandou ul)sistir a demarcação de Fragoso
ficando assim de membrada de Arêas a Frerruezia de São José
do Barreiro, e annexa á ele Resende. Contra esta llrovi
dencia representou aCamara l\linicipal de Arêas á emhléa
Geral Legislativa, e cornquanto não tenha havido decisão sobre
essa representação, tem comtudo continua]o a pertencer á esta
Provincia a Freguezla do Barreiro, regulando- e suas divisas
pelo citado Alvará de 28 de ovem bro ele 1 16.

Os limite ao N. desta Provincia com a de Minas Ge
raes são: Do ponto de intercep ão na serra da l\Iantiqueira,
limites elesta Província com a elo Rio de Janeiro e Mi
nas, segue a linha elivizoria entre esta ultima e a de S. Pau
lo, p€lo alto ela mesma ena em eu lançamento mais geral
de NE. a SO.) até o ponto que cone ponde com o maior bra
ço elo Rio Sapucahy-guassú e verte ela serra, e de te ponto
até o Rio-granele, onele começa a qu stão elos limites suscita
da entre ambas as Provincias, Sll tentando- e por parte ela ele
Silo Paulo que a linha divisoria passando da erra da Manti
queira para aqueDe braço do Sapucahy-guassú per arre o alveo
deste Rio em toda a sua extenção, e com elle vai terminar
no Rio-grande, pertencendo á e ta Pl'ovincia o territorio que
da margem esquerda elo mesmo Rio elecorre para S. e O., e
a de Minas o que vai ela margem elil'eita para N. e E. j e por
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parte da Província de Minas procura- e fazer valer, que, do
mencionado ponto da serra prosegae a linha em direcção recta
até deparar com o morro do Lopo partindo d'ahi para a serra
ele Mogy-guas Ú, ou da Caldas, e desta pro eguíndo pela es
trada que vai desta Provincia para a de Goyaz a percorrer
até o Rio-grande. A província de ão Paulo funela a sua pre
tenção na Provisão Regia rle 30 de Abril de 17-!7 e a Pro
vincia de Minas ustenta a na pretenção no arbitrio que o
Capitão General Gomes Freire de Andrade deu a Provi ão
Regia em 9 de Maio (le 1748, seglmdo a qual ficou elie auto
tori n,do n, rlesignar O' limite da Província de São Paulo e
Minas por onde lhe parecesse, e dahi emanou a ordem d'a
quelle Capitão General de 27 de Maio de 1749. que determinou
a raia de que se tem prevalecido a Provincia de nlinas; mas
como e se arbítrio concedido ao Capitão General era depen
<.lente de confirmação Regia, o que não houve, ao meno não
COD ta, parece não poder prevalecer; em con equencia do que
111 uitas duvida tem apparecido obre os limites de ambas as
Províncias, e o Podere competente tem por vezes tentado
oh r e sas duvidas, ma. até o pre ente permanecem as cou

sa no mesmo estado.
Os confins e limite desta Província com a de Go a7. ao

., é pelo Rio-grande que corre a rumo mais geral de E.
para O. percorrendo o eu alveo de de a intercepção da linha
divi oria com a Provincia de Minas, até ua confiuencia com
o Tieté, 111 cujo ponto toma aquelle Rio o nome de Paraná.
E te confin forão determinado pela Provi ão Regia de 9 de
Maio de 174 , que creou o Governo de Goyaz antes comarca
da Capitania de ão Paulo. O l:iu'Jites a O. com as Provín
cia de Goyaz e Matto Gro 'o ão: a O. continua a confinar
('om a de Goyaz por in ermedio do meucionado Rio Paraná,
desde a embocadura do Tieté donde começa a correr a rumo
de S. até a do Rio-pardo, eu affl.uente da margem occielental,
e que separa Goyaz da Provincia do Matto-Gro 'o. Da foz do
Rio-pardo para baixo, o Paraná que pro egue a correr a S.,
erve ele limites entre a Provincia de '. Paulo e a de Matto

Gros o até a confluencia do Paranapauema, que de emboca no
Paraná pelo lado oriental. Autorisa estes limite a citada Pro
visão ele 9 de Maio de 174. O limites a . com a Pro
vincia do Paraná ão: A progre ão que a linha cllvi oria fazia
para S. foi interceptada pela eparação da Comarca de Coriti
ba (hoje Provincia do Paraná) da de S. Paulo, tomando por
isso nova direcção para E. de de a embocadura do Rio Para-
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napanema, por cujo a1\-eo sobe até o ponto em que ne te con
flue o Itararé: 'egue o rumo aproximado de N. S. por este
Rio acima até a sua principal vertente qll se deriva' da Serra
do Mar, d ahi pa . a para a me ma ,erra que a percorre em
ua din'cção de N. S. até a in erção nella da ena-nenTa

donde vertem a origens rn riL1ionaes do Rio da Ribeira, que
do cimo de ta erra e a rumo le S. O. a . E. pro egue até
o ponto em Cjue de tende para E. a ua ramificaç'ão que ali
menta o ribeirão Tapinhacapa. com a qual corre até a sua
extremidade oriental, e partiudo cl'ahi em direcção recta e a
rumo de O. E. termina-se na pequena po"Voação de Arara} ira,
no litoral que selTe de extremo meridional entre as clua Pro
vincia e que n'outro tempo demarcava o' limites entre a co
marca de Santos e a de Paranaguá. Esta linha está de ac
cordo com a legi lação acerca ue limites e divi 'a desta Pro
vincia.

E quanto i divisas Cjue mais convem entre e ta e as
demai Provincia limitrophe são a que regulão o limite do
Bispado, porque são o mais natlll'ae: e conrenientes á aelmi
nistraç'ão da justiça civil e ecc1C':ia,stica; e esta é a opinião
geralmente acceita.

Fizemos, para. atisfazer, quanto era po ·jvel por (' ta
Repartição, cumprindo as ordens do Govel'l1l) Imperial e de
V. Rx.n

, e qualquer lacuna que porventura 'e encontre, resulta
ela falta tle e clnrecim nto. por e 'ta Repartição, e de tempo
'ufficiente para outra. inda~ações aguardando as orden de
V. Ex.n para lhes dar fiel cumprimento. Illmo. e Exmo.• enr.
Conselheiro Joaquim. aldanha Marinho, Dignis. imo Prc idC'nte
da Provincia.-.L1Ialloel Joaquim de To/edo, Delegado do Di
rector Geral elas Terras Puhlicas.

76-Ao PRESIDENTE DE MINAS, 18GH.

1.n Secção. Palacio do GOVCl'l10 de S. Paulo, 9 de Dezell1
1)1'0 de 186S.-IflJllo. e E:w/O. 8111'.-1'enI10 n 110nra de par
ticipar a Y. Ex. que nenhlUnn duvida tenho na collocação de
um vigia no logar d nominado--Grammal GnllHl('-districto do
Soccorro, Termo ela cidade de Bragança, el'estu Provincia, cou-
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h'ansmittida a j'epTesentação da Oamara Municipal da cidade da
Franca contra a demarcação de limites feita pelo referido En
rrenhelro. o citado officio de Y. Ex". e papeis annexo afim de
que a A embléa Geral Legi 'lati\7a re alva a tal respeito o que
eutend r em sua sabedoria, cumprindo, porém, que, emquanto
ella o não fizer, y. Ex". faça respeitar o limites marcados por
aquello E ngenheiro. vi to er e a demarcação fundada sobre
a' divisa' lixadas pelo A.lIará de 19 de Julho de 1 H. que
elevou a ,iLla o anaial de Jacuhy; para o que ne ta data ex
peço avi'o á Pre idencia da Província de S. Paulo, ordenando
lhe que dê providencias no mesmo sentido. -Deus Guarde a
V. Ex".-José lldefol/so de Sousa Ralllos.-Snr. Presidente de
1fin:ls Geraes.

65 -Do MINISTRO DO IlI1PERIO (A' OAMARA DOS

DEPUTADOS), 1861.

3." Secção. Rio de Janeiro. Mini terio do egocios
do Imperio, em 1-:1: de Dezembro de 1 61.-lltmo. e Exmo.
, w'.-Em adrlitamento ao avi o do Illeu antecessor de 29 de
maio ultimo, com o qual fui tran mittida á Oamara dos Snrs.
Deputados a repre entação que á A sembléa Geral Legislativa
dirigiu a Oamara Municipal da cidade da Franca, Provincia de
'. Paulo. expondo o inconveniente que re ultam da demar

caçãu de limites eutre a mesma ci lade e o municipio de Ja
cuh)', na Provin ia de l\1itla~ Geraes, á que procedeo o Enge
nheiro Francisco Eduardo de Paula Aroeira, passo ás mão
de V. Exa., 1arit ser pre ente á dita Oamara, quando reunida,
o iuclu o officio n. 142 de 2' de novembro proxill1o findu. em
qne o .Pre idente da 'egunda ria referida Provincia pede ao
Governo Imperial providencia que façam ces ar a confu ão e
inCtllteza, em que e acham aquelle limite .-Outrosim com
munico a V. Exa., para o fazer con tar á mesma Camara, que
nesta data expeço aviso a ambas as Pre idencias para que
ernqllanto a A "embléa Geral Legi Jativa não resolver acêrca
da 'upra mencionada representação, façam re peitar o limite
marcauo pelo referido Engenheiro, vi to que, segundo elie
informa no officio dirio'ido á Pre idencia d Mina Gerae, essa
demarcação funda-so na dl'ásas fixada pelo Alvará de 19 de
jnlho de 1,1-L-Deu Guarele a \. Exa.-JIJ. é Ildefonso de

01/),(( Rll/llOS.- nr. to "cretario da Oamara do nrs. De-
putauo .
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66-A' CAMARA DA ]'RANCA 1861.

ta. Secção. Palacio do Governo de S. Paulo, 24 de Dezembro
de 1861.

Remetto a V. M.côs, para seo conhecimento e execução na
parte que lhes toca, a incl usa copia do Aviso expedido pelo Mi
nisterio do Imperio em data de 14 do corrente, relatiyamente
á demarcação de limites entre esta e a Provincia de Minas
Geraes, pelos municipios da Franca e Jacuhy, e recommendando
que sejão respeitados os limite marcados pelo Engenheiro Fran
cisco Eduardo de Paula Aroeira, porque, segundo con ta, e a
demarcação funda- e sobre as di\"isas fixada pelo Alvará de
19 de Julho de 14, até que a A cmbléa Geral Legislativa re
solva ácerca da representação que a tal respeito lhe di.Tigio a
Camara d'essa Cidade. Deos Guarde a V. M.cês_-João Jacint1to
de Mendonça. -Senrs. Presidente e Vereadores da Camara Mu
nicipal da Franca.

67-DA CAMARA DE CACONDE, 1 65.

lilmo. e Exmo. Sm·.-A Camara Municipal de ta Villa
ignorando a divisa de ta Provincia com a de Minas Gemes
deseja merecer de V. Exa. mandar fornecer-lhe uma copia
authentica das divisas desde os limites da fronteira de Caldas
até o termo da Villa de Jacu.hi a fim de reconh .cer os pro
prietarios que e achão dentro de taes limites que pert ncelll
a este MuniCIjJio. Deu' guarde a V. Exa. Paço· da Camara
Municipal da Villa de Caconde, 21 de Agosto de 1 65. lllmo.
e Exmo. Sr. Presidente da Provincia.-JoaquÍ?n A.ires Uo
nim, Pre idente.--Joaquim Custodio Dia .-Modesto de Faria
]tlomes.-Manoel José Ramos.-A.ntonio Bemardo de Oli
veim.

68 --DA CAMARA DE CACONDE, 1866.

lilmo. e E'xmw. Sn1·.-Tenc10 esta Camara eru data de
21 de Agosto elo anno proxil1lo pa ado, levado ao conheci-
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mento do Exmo. Presidente da Provincia a necessidade de ser
fornecida a mesma com o mappa das divi-as de ta Provincia
com a Provincia de JIina , para que esta Camara pos a co
nhecer os limites deste municipio, desde a confrontação do
municipio de CaMa até ao da Villa de Jacuhi' de qual pe
dido teve esta Camara re po ta de~. aPre idencia declaran
do que hia levar ao conhecimento do Admini trador Geral das
Terras Publicas. e não tendo até o presente esta Camara
olução algnma, novamente leva ao conhecimento de V. Exa.

e ta neces idnde para que com a brevidade po i vel possa ver
o referido mappa, para aS5im de 'apparecer diver as duvida
que exi tem pela incerteza daquelle limites. Deus guarde
a V. Exa. Paço da Camara, Municipal da Villa de Oaconde,
em sessão 01' linaria, 4 de Abril de 1 66. Illmo. e Exmo. Snr.
"\ ice-Pre ideute da Provincia.-Joaquim Alres Jioreim, Pre
sidente.-João Pereira da ilva.-.L1ntonio Bernardes de Dli
veim.-Joaq71im Cu todio nias.-Ântonio ~Ma1'çal Nogueim de
Ban·o..

69-A' CAMARA DE CACONDE, 1"66.

l.n ecção.-Pa,lacio do Governo de Sam P,mIo,
23 de Abril de 1 66.

Remetto a V. Mcês. a ineiu a copia elo officio do Briga
deiro Delegado do Director da Terras Publica com data de
11 de Setem bro do <11l110 fiuclo sob n. 35. informando
acerca las diviza' confinante de t<1 Provincia com a de Minas
Geraes comprehendida de de Calda até o Termo de Jacuhy,
afim de lhe ervir de illllstração. cumprindo-me á vi ta do
que elle pondera recomlllendar a V. Mcês. que procurem e,i
tal' conflicto que ão empre prejudiciaes á tranquIllidade pu
blica, até que o Poder COllllJetent fixe definitivamente as di
lisas entre esta dua Prorincia, mantendo- e e aCamara
pelo que re peita ao sen municipio dentro daquelle de que
e acha de pos e sem conte tação. As -im ficão re pondidos

os eu Officios de 21 de Arro to Jo anno findo e de 4 do
corrente. Deos Guarde a V. Mcê .-JoaqHúll Floriallo de
'l'oledo.-Snr . Pre idente e Vereadores da Camara Municipal
de Caconde.
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fUmo. e E7;1JW. Snl'.--Detcrminanc1o Y. Ex.n por oflicio
le 5 do corrente que informe cu com o que e me otl'erecer
a respeito dos limite' confinantes de ta provin ia com a (e
l\linas comprehendida de de Calela até o terlllU de Jacllhy.
orno olicita a Camara Muni ipal (le 'aconde. as illl o cumpro

do modo seguinte.

No geral os limite de am ba a Pro\~incia não e no
definidos e ainda dependem da olução do Altos Podere du
Estado a qne e ha recorrido, e pelo que diz re~peito ao in
dicados pela Camara de Caconll farei um rc'umo lJj to rico
das occurl'encias ali havida.

De (1)ertas por Pauli 'ta no filll do ] 7.° secnlo a' mi
113S de Jaguary e Rio-Pardo em Lerritorio que fica ao Oeste
da ciuade da Campanha furiio sujeita á aclll1iui tração ue. ta
Provincia, e para a ~ua exploração concorrerão Pauli tas e ~Ii

neiros, e pOl'que fos elll ,tes em maior numero forçarão a
retirada elaquelles e ela Aut ridal1e l]lIe ln:prccionan a JUin 
ração. Este proceuimento teve o ass nso ela, Camara de . João
cl'Elrei, despre adas as l'eclamaçõcs feitas pelo G vernador de. ta
Provincia.

Po, teriol'mente a aquella' (le cobertas o Pauli ta Lu to a
deparou com as mina' do li tl'icto de ,'anta Anna do Sa[Ju
caby, que terião a me. ma orLe dos de Jaguary c I io-Pardo.
i mono enero'ico fora o }overnador tIa Provincia de I'. Panlo

pa. 'ando a distribui-lo pelo::: seu: de couril1ore . E 'te proce
dimentu foi apPl'ovaelo pelo Crovemo de Portugal, di ponelo
pela Provi ão de 30 ele Abril de 174-7 que os limite: entre a
dua Provincias erião pel rio, 'apncahy, diri~·indo-. e a linha,
depoi de deixar o bmço principal tle se rio chamado « a[>n
cal1y-guassú», I elo alto da serra da illantiqueira, pertencendo á
PI' vincia de . Paulo e territorio que da margem esquerela
deste rio decorre para ui e oe. to, e á ele Minas, o que vai da
margem direita para norte e leste,

ContTa esta designação de limite reclamarão o Minei
ro:, ao que aecedeu aquelle Governo, rctractanc!o-s elo que
houvera di posto pela citada provi 1'io cle ~O de \ bril cl ] 747,
e pondo a arbitrio elo Governador tle Minas, Gomes Freire tle
AncITade, a fixação de limites que melhor cOllviesse.

A nova d 'siO'l1açào on isLiu em que a linha, partindo
do alto da Serra da Mantiqueira fos 'e dahi levada á tio lUo
gy-gua ú, pro eguindo pelo cume das serras que e I) tencles-
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sem na lirecção dacluella até entestar o Rio Grande. Foi
assim que Sllbtrahiu-se á Provincia de ~. Paulo o territorio
da minas d JaO'uary e Rio Pardo. e a de, cobertas por
Lusto a.

Os Pauli ta: representarão contra semelhante u urpação
dirigindo-se ao Vice-Rei do Estado. Conde da Cunha, que pe
diu ao Governo ele POrLuo'al uma decisão sobre e'sa questão;

ndo de opinião que clevia er favoravel aos representante',
por conhecer sua legitimidade:lo territorio reclamado. Esse
Goremo di paz pela Carta- Recria de .J: de Fevereiro de 1765,
que fo se 'uumettida. a qne~tão a ullla Junta ('onvocada no
Rio Janeiro, danclo- 'e logo execução ao que e a senta se em
Junta até a approvação do Governo.

Deprebentle-. e do a sento ele 12 de Outubro daquelle
anno. que a Jnnta in tamou os antigo limites da Provülcla de
•'. Paulo; mas o Vice-Rei. [lar ulIla inqualificavel inver.;;ào de
idéa" avocou a' ento ante' qne fo se ubmettido ao Governo
e po-Io ell1 perpetuo e quecim nb. Dahi eguiu- e que pro
gredi e a invasão na terras da Prorincia quer pelo lado do
Rio-Pardo. quer a oe~te do regi 'tro de . lfatheu e ainda
pelo da Calda" estlllfelecendo- e nora rllgi ko pela Provincia
de Mina junto ao caminho qu vai ter a . Matheus e dis
tante quatro leo'uas de Jaguary-mirim.

J\ Provincia de . Paulo recorreu em 1827 á Camara
do: ,'ms. Deputado:> pedindo lima o\uçii.o a esta que tão ele
limites, e a amara apprurou o parecer da re-pectiya Com
mi ão, imli ando que a liuhll di vi oria eutre a dua Pronn
cia' 'onteudente eria pelo ribeirüo de Lourenço-relho até a
sua foz 110 apucllhy, e por e-te abaixo até á SLla confiuencia
no Rio üntncle. Ne te ponto ficou a (lue -tão, em que até
agora delibemç;ão alguma e haja tomado a re peito.

ão teJlI. porem, descontinuado a tropelia. agoTC õe e
cOllf:licto~ pelo lado de Mina contra o ~uPlJU to inh'u o que
de ta Proviucia e estabeleceram. e contra a ,na Autorida
de territoriGlc '.

Ainda a b III pouco (1 ó:?), perteJiJ('ll(lo o Juiz 11unici
paI da Franca proceder a inventario nos ben Jo Viuvo Le
anelro Pimenta Neve., moraJor no territorio que tio nado por
amba a Provmcias, e dando ollleço a e se acto o Juiz Mu
nicipal de Jacnhy, Vicente Ferreira Carv:Jlhae 0Ppoz- e a elle
caIU força armada, prendendo ao da Fl'llll(;a: e em seguida foi
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o de Jacuhy formal' o inventario, escoltado com mais de 200
guardas nacionnes armados, municiados e dispostos a qualquer
emergencia. .

E' quanto pos o dizer €'m cumprimento ao que foi deter
minado por V.n Ex." Deu Guarde a V.n Ex."

Repartição das terras J?ublicaH e Coloni ação na Provin
cia de S. Paulo, 11 de Setembro de 1865.

lllm.o e Exrn.o Snr. Doutor João da Silva CalTão, Pre
sidente da Provincia. O Del.° do Dir.or da Ter. Pub.-José
Joaquim Machado de Olivrdm.

70-DA CAMARA DE CACONDE, 1 66.

lUmo. e Exmo. Sn1·.-A Camara Municipal desta Villa
accusa ter recebido o officio de V. Exa. dactado de 23 de
Abril do corrente anno acompanhado da copia do Brigadeiro
Delegado do Director Geral da Terras Publica, na qual de
clara as OCCUlT€'ncia havidas obre os limites de ta Pro,incia
com a de Mina Geraes, do que fica e ta Camara inteirada
tendo em consideração o que determina V. Exa. em seo officio
em serem respeitados os limites até aqui reconhecido, a fim
de se evitar duvidas que possão have.r por cau a de teso
Deus Guarde a V. Exa. Paço da Cam ara Municipal de Ca
conde em sessão ordinaria de 14 de Julho de 1 66. Illmo. e
Exmo. Snr. Presidente da Provillcia.-Joaquim AlI,es Moreira,
Presidente.-Antonio 1J1arçai Nóglleira de Barros.-Joaquim
Oustodio Dias.- (rraciano Riúeiro da Ounha.-Joaquim Pe
1'ei1'a da Silva.-João Pe1'eim da Silva.-Jhanâsr:o Berna1'ties
de Oiiveim.

7l-Do MINISTRO DO IMPERIO, 1 67.

3." Secçào. Rio de Janeiro. Jilinisterio dos N gocios do Impe
rio em 18 de Março de 1867.

lUmo. e Exmo. S1·.-Passo á mão's de V. Exa. a in
clusas copias do officio do Pr€' idente d Minas de !:l do cor
rente, e dos papei que o acompanbão, relativos á questão de
limites entre esta Província e a de l\1inas na parte compre-
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hendida entre o Municipio de Caldas e o de S. João da Boà
Vi ta, afim de que V. Exa. baja de prestar informação a tal
respeito; declarando e concorda no alvitre lembrado por
aquelle Pre idente de nomear e 'sa Presidencia um Engenheiro
e a de Minas outro para fixarem a linha divisol'la, cingindo-se
o mais po sivel aos antigos limite. Deus Guarde a V. Exa.
José Joaquim Fernandes TOT/·es.- r. Pre idente da Província
de S. Paulo.

Palacio da Presidencia da Provincia de Minas Geraes.
Ouro Preto em 9 de Março de 1867.

lUntO. e Exmo. ST.-Tenho a honra de pa sar ás mãos
de V. Exa. copias dos Offieio do juiz municipal de Caldas,
da Camara respectiva, e do Engenheiro Francisco Eduardo de
Paula Aroeira datado de 7 de Agosto e 22 de ovembro do
anno pa sado, e 6 de Fevereiro ultimo, relativo á questão
de liJilltes entre es a Provincia e a de . Paulo na parte com
prehendida entre o Municipio de Caldas e o de . João da
Boa Vi ta.

Não se encontra na ecretaria desta Presidencia docu
mento algum que me habilite a resolver esta que tão, e por
isso a submetto á illu trac1a apreciação de V. Exa.

i me fôra pennittido lembraria o alvitre ne nomear
esta Presidencia um Engenheiro e a de S. Paulo outro que
juntos percorressem a linba divisoria e a rectifica sem nos
p nto litigiosos cingindo- 'e o mai possivel ás antigas divi
sa '.-Deus Guarde a V. Exa.-Illmo. e Exmo. Sr. Conselbei
1'0 José Joaquim Fernande Torres, Mini tro e Secretario
d'Estado dos egocios do Imperio.-Joaquim Saldanha Ma
T'inJw.

lUmo. e Exmo. S?·.-Oorrendo neste Termo que tões so
bre limite de te com o Termo de S. João do JaguaTY. da
Província de S. Paulo, e não tendo a parte apre entado es
clarecimentos, que po am formar as respectivas competencias,
antes sendo tal a ob curidad que as fazendas passam em di
versos tempos ti uma para outra Provincia á vontade e agei-
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tamento dos possuidores, que tambem ás vezes como no pre
sente caso são chamado a cumprir dupplicaclos encal'O"os: to-'
mei a deliberação de sustar o proseo'uilllcnto da questão até
alcançar de V. Exa. e'3clarecimento a respeito.-Deus Guarde
a V. Exa. por muitos annos. Caldas, 7 de Ago to de 1 66.
IIlmo. e Exmo. Sr. Presidente da Provincia de Mina.- O juiz
municipal, Benwrdo Jacint1to da Veiga.

nlmo. e Exmo. ST.-A Camara Muni ipal desta cidade
em cumprimento do despacho de V. Exa. exarado sobre o
Oflicio do Dr. Juiz Municipal deste Termo, em que lhe orde
na que informe sobre fl. materia do mesmo, tem a honra de
informar a V. Exa. que, por mais diligencia. que fizesse, não
pôde encontrar um documento do qual podesse colher clados
que expliquem as divisas entre e te Municipio e Provincia. de
S. Paulo na parte a que se refere.

E certo de que algumas pessoas mais antiga. de ta fre
guezia affirmam que alguns fazenlleiros que outr'ora dera m
obediencia a esta Freguezia hoje o fazem li villa de . João
da Boa Vista, sem que e f:jaiba o porque porém . obre a
questão afiecta do Dr. Juiz Municipal, em que a Oamara é
parte, ella só é parte, digo elJa só mandou executar aos cida
dãos Manoel Fernandes de Faria, e Antonio João do Oarmo.
depois de estar informada por antigo moradores do loga,r, de
que os mesmos pertencialll ft e te 1unicipio, e mesmo porque
na fazenda onde ]labitam e. tes homens a justiça deste Muni
cipio já fez inventario e divisão, seUl haver contestação LI sna
competencia. Finalmente a Oamara Municipal deve iuformar a
V. Exa. qLle a contestação ele limites ora existente e que deu
motivo á consulta lo Dr. Juiz Municipal, tem mais caracter
politico do que mesmo o desejo de e livrarem os executados
do pagamento dos impostos Illunicipaes, e isto influenciado,
por pe soas da Villa de S. J vão da Boa-Vista. Dens Guarde á
V. Exa. por muitos annos.-Paço da Cumara Municipal de
Oaldas, 22 de Novembro de 1866.-IIlmo. e Extno. Sl'. Pre i
dente da Provincia de Minas Geraes.-Cleofano Pitagnal'!J ele
111'a·ltjo.- P. Fmncisco Antonio GltÍma1'ae ele Lemos.- lJIanoel
José ele Oliveim C01·elei7·o.-JYlanoel Pe7'61;m de lJi[orcWS.-lJla
noel B01'ges da Fonseca.
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IUmo. Sr.-Em ob en'aneia do final elo inclu o ofucio da
EXllla, Presi<lencia datado de 8 do proximo pas ado exiO"inelo
informaç·õe. ácerca do' limite' dl.'::;ta Proyincia com a de '.
Paulo entre o. l\lullicipio~ de Caldas e o (le '. João da Boa
Vi ta V. s.n ord 'nou-me de dizer o que sonbrsse a tal re.
IJeitu: o que lJê1 •. o a fazer pela lIlaneira seO"uinte.-Em ~9 de
Julho de 1 00, por ordem do EXlIlo. ,r. Vicente .Pire da
JUotta então Pre idente, parti desta Capital afim de determinar
os limite. da Pro\'incia de '. Paulo entre o município de
Jaeuhy Franca, e em fins ele Outulro do me mo anno che
gtlci aqui; e logo depois dei conta de lllinha commi. ão, de
terlllinando uma linha de 22 leguas pouco mai ou menos
de. de a barra do ribeIrão da 'anôa até o morro agudo do.
Uarvalhae em um trabalho muito detalhado, qu ainda e
pode vêr ne ta Repartição, acolllpanbado de um exten o rela
taria. ..l ão examinei, porém. por não ter ordem para i so, os
limite entre o lIlunicipiu de Calda e . João da Boa-Vi 
ta. O que po so Ulllcalll nte informar é ju tamente o que
con ta da carta horographica de ta Proyincia oro"alli ad[l por
"\. s.n, a aher: que do morro agudo do' Carvalhae' ~e deve
seO'uir ]leIo RibeIrão da Areia até a barra de antro Ribei
rão. de cujo nume não me lClubro-dio'u outro ribeirão que
desce no lado de . Ii ranci co, de cujo nome não me lembro,
el'ahi vai em direcção á' cabccl'ims <.lo rib irão de S. l.\Iatheu~

até á bana do ribeirão do Bom J e us, que vai ele 'abo \'er
(Ie para o u!; 'egue por e te abaixo até a contlllencia do
Rio Pardo pouco acima de Caconda: elahi olle o monte ale·
gres até il enn, do Caracol e d'ahi em lml1a re ·ta ao morro
do Bahú jtllltu ela Bord,t da :'IIatta; d ahi ao l\lorro Pellado,
e de te ao rio Corrente defronte do povoado do E pinto 'an
to: )lor aquelle rio abaixo vai at~ a onfluencia om o rio
Fundo; ele -te ponto pa~ andu pela caheceira du amanu ucaia
c pelas do rio das ..irara chega até o ponto mai alto da
s rra das Anhnma , e d'ahi a pro umr o morro do Lopo. etc.
E ta linha telll pouco Illai ou llleno~ o desenvolvimento ele
incoenta Legoas. Ora como e ta divi a é a meu yêr muito

iucerta, e ainda mais na continuação até encontrar a erra
da lIIantiqueira. dandu es a incert za luO'al' a multiplicada'
conte taçõe, 'eria muitu bom qne de acconlo com o EXl1lo.
Uoverno Geral ou melhor por iniciativa do me mo c man
da c para esses lados um Engenh iro de cada uma da~ dna
Provincia com o fim de proporem ullla nova' divisa' bem
claras, composta de accidentes topographi o bem fri an tes e
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conhecidos. Creio que este trabalho não se poderia fazer em
menos de seis mezes.-E' tudo quanto se me ofl'erece a infor
mal' a V. S.a sobre este as umpto aliás de grande importan
cia. Deus Guarde a V. s.a Ouro Preto, 6 ele F vereiro de
1867.-Illmo. Sr. Henrique Gerber Digni simo Ellgenheiro
Chefe ua Secção Technica da Directoria Geral de Obras Pu
blicas.-FmncisGO Eduardo de Paula Aroeim, Engenbeiro da
Provincia.

72-Do MINISTRO DO IMPELlIO, 1867.

2.6 Secção.-Rio ele Janeiro. Ministerio dos Negocias do
Imperio em 25 de Julho de 1 67.

IUmo. e Exmo. Sr.-Passo á mãos de V. Exa. a inclusa
copia do Oflicio do 1.0 Secretario da Camara dos Senhore' e
nadores de 13 do conente exigindo informaçõe ácerca da ui
visas ela Provincias, afim de que V. Exa. haja de ministral
as na parte relativa a es a Provincia, tendo em attenção to
dos os pontos indicado no díto Oflicio.

O Governo conta que V. Exa. empregará todos o e for
ças para que seja plenamente satisfeita a requisição uo Be
nado. Deos Guarde a V. Exa.-Jo. é Joaquim Femn.ndes
Tm'ri's.-Sr. Presidente da Provincia de S. Palllo.

Rio ele Janeiro.-Paço do Senado em 13 tle Julho de
1867.

nlmo. e Exmo. S1·.-0 senado resolveo em ses ão de
boj e, a requerimento de ua ommi ão de Estatística, Cate
chese e Colonisação, que se reitere ao Governo a requisição do
Senado feita em 25 àe Maio de 1836, tanto sobre limites, e

.conveniencia de sna alteração como da topographia, e divisão
tias Provincias: o que tenho a honra de commnnicar a V.
Exa. Deus Guarde a V. Exa.-Jo. é da Silva JJlafm.- r. J o é
Joaquim Fernandes Torres.
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73-Ao MINISTRO no IMPERIO. 1867.

Ln Secção.

Palacio do Governo de . Paulo 22 de AO"osto de 1867.
-IUmo. e. EXJno. SI'.- 'ati fazendo a requi ição constante do
Aviso Circular expedido por V. Exa. em data de ~5 de Julho
proximo findo, em que me determina que iuforme acerca das
divisa desta Provincia, tendo em attenção todo os pontos
indicados no officio do 1.0 Secretario da Camara do Senhores
Senadores, que por copia acompanhou o citado Aviso: cabe-me
a honra de submetter á consideração de V. Exa. na copia in
clusa a informação a réspeito pre tada pelo Brirradeiro Delegado
do Director Geral ela Terras Publicas. (*) Deus Guarde a V.
Exa.-I\lmo. e Exmo. Sr. Conselheiro José Joaquim Fernan
de Torres, Ministro e Secretario d'Estado do egocios do
Imperio.-José 'l'avares Ba. tos.

74-Do MINISTRO no lMPERIO, 1 67.

3.a Secção.-Rio de Janeiro. Mini teria dos egocios do
Imperio em 22 de Outubro de 1 67.

lUmo. e Exmo. Sr.-Com oflicio de 22 de Ago to ultimo
remetteo-me e sa Pre idencia em cumprimento da circular de
25 de Julho d'e te anuo, copia da informação prestada p lo
Delegado lo Districto Geral da Terras Publica, acerca do
limites entre e a Provincia e a de Minas Gerae .

A dita informação não satisfaz completamente a exigencia
constante daquella circular, expedida em virtude da requi ição
do Senado feita por oflicio de 13 do referido mez de Julho,
que, por copia, enviei a essa Presid ncia.

Haja portanto V. Exa. de dar as nec ssarias providen
cias para cabal execução da obredita circular. Deo Guarde
a V. Exa.-José Joaquim Fm-nancle; Torres.- r. Presidente
da Provincia de ão Paulo.

(*) . Não foi encontrada a referida informa\·ào. (N. da R.)
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75-Ao :MINISTRO DO ll\1PERIO, ] 67.

L" Secção. Palacio do Uoverno le ,'ão Paulo 6 de De
zem bro de 1 67. -1111110. e E,t;IIIO. Sr. - ati ·fazendo a exin'en
eia COIl tante do .A\'i o eXl)ellielo por Y. Exa. em data ele 22
de Outubro proximo findo, relativament :í. informa~i1o pre ta
(la para cumprimento da cir 'ular de ~5 de Julho de'ie auno
acerca dos limites entre e ta Provin ia e a de Minas Geme'
expedida em virtude de requisição do ,'enado, cabe-me a hou
ra le submetter á con. ideração de",. Exa. a informaç'ão,
})or copia, que novamente pre tau a re:;peito o Deleo'ado Di
rector Geral das Terra Publica. Deu' Guarde a ,. Exa.
IUmo. e EXIll. 'r. Oon~elheüo Jo é Joaquim Fernande' Tor
res. :Mini tro f) • ecretal'io d'E tado do::; ~-egocios do Imperio.
-·Joaq7l1·m Saldanha Uarillho.

Repartição da. Terras Publica.' e eoloni 'ação na Provill
'ia de S. Paulo 20 de Nu\' mbro de 1867.

111/110. e Eww. Snr.-C\lIl1prinelo a re 'peitavel Portaria
de 30 de Outubro prox.imo findo, em que V. Exa. me orde
nou informe tanto sobre os limiLe' desta Provincia e comc
lIiencia de alteração delie . a im alIJo obre a topographia
desta llIe::ima Provincia a fim d que V. Exa. satisfaça o aíi o
do i\Iini:;L 'rio elo IllIperio de 22 do me8tno mez de OuLubro,
visto como as informaçõe a este re peito, já pre:tada' por e ta
Bepal't;ção em Ofíicio de 16 de Agosto ultimo, .ob llum.ero
42, nào atist'itzem á exigencia con tante do Avi o Circular de
25 de Julho de te anno: levo ao conhecimento de V. Exa.
quanto pude colligir sobre este as~umjlto cOlllquanto reconheça
er e te trabalHo elll extrl~IllO in uffiuiente, lHtra atisfazer fi,

exig\,;llcia d Governo Imperial, vi to que por e 'ta Reparti<;ão
não con ta de tloclllllentos (LUC' sirvão a uma informação C01l1

pleta sobre o lllcllcionado a sumpto, e nem ' pos ivel recor
rer a outro' IlJeio~, porque pouco ou nenhuns ão o trabalho'
feitos desta ordem.

E, pois, conleçarci esta informação pela po ição de limites
de::ita com a Jemais Provincia Jo Imperio.

A Prol'incia de S. Paulo acba-se cOlllprehendida entre o
19 gráos c 3 minuto', e ::l5 gnios e 39 minutos de latitude
Sul, e entre 45 minutos c 10 gráus e 10 miuuto de longitude
occidental do Meridiano do Rio de Janeiro.
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Sendo cortada pelo Tropico du Capricornio aos 23 gráo
e 30 minntos de latitude 'uI, a parte (le seu territorio que
vae do Tropico para Norte e tá intercalada na Zona.turrida,
e a parte oppo ta na zona temperada e tal é a ua posição.

Contem 'na maior exten ão de L. a O. 1 legoa da
de 20 ao gráo contadas do Rio Pirah)'. affluente meridiunal
do Parahyha. até o ponto que na margem direita do Paraná
fi'a fronteira á contluencia elo Paranapanema, e na de N. a ,'.
100 Jecroa contada. do Rio-O'ranc1e. ao Ribeirão Ararapira.
qne faz barra no Oceano ao S. da de Cananéa.

Limita-se a Provincia de I. Paulo pejo J:. com a Pro
"in ia de jIina Geraes. rejo E. com a PrOíincia do Rio de
Janeiro e com o Oceano ALlantico .i\Ieridional, pelo com a
Pruvin 'ia de Paraná, pelo O. com a lllesma Provincia. com a
de Matto Gro,. o e com a de Go)'az.

E tes limite' são naLurae. excepto os que e tão ao .,
com :.lIfinas Gerae, e ao E. com a do Rio de Janeiro. o
quae farão convencionados c pactuado entre os re:'p ctivo
novernadore: no~ telllpo coloniae:-, c approvados pelo Govel'llo
da l\Ietropole.

Para melhor esclarecimento da di,i,as acima traçadas,
'umpr dize!' que, da emboca<lufa do pequeno Rio-Poç·os. in
guava-110 Oteano. qnc fita ao . do Caho da Trindade. e na
Ensea<]a do ai1'nsslÍ. cOl1let;a a linha con tinan te entre e ta
J!rovin ia c a do Rio de Janeiro. ubindo por aqllelle Hio
até a 'lItl origem na Serra do :'IIa1', pas a d'ahi a mencionada
seITa que a pcr<;orre em na delineação culminante, e no eu
lançamento o'eral de X. a .. della 'e transfere para a elTa
d:1. Bocaimi do Sul, <;0111 a qual corre até o ~itio denominado
-Puu o ecco- de,'t(' lagar e dirige rectamente ao Rio do
Bananal affluente meridional do ParahJ'ba. que o attrave a
Jegoa e mcia abaixo da cidade dE' te nome, eguindo c1ahi o
rUll10 de .c . O. em parallelu ú estrada que da mencionada cidade
vai á cidade II Al'êa. atral'e'sando igualmente o Hios da
.'esmaria do Barreiro, ela. Lage' e de anfAnl1a. outro afflu
entes meridionaes do Parah)'ha, checra a e. te Rio no logar em
que lhe entecta o morro da l~ortal"za, e a rum de N. sobe a
linha do Hio do alto. !]ne de emboca no Parahyba defronte
do dito morro.. e<rue por e ._l' Hio até "lia origem na erra
do Pe1'lt (Sir'), que (: uma ralllifka~ão uU'tral \la erra da l\lanti
queira; e percorrendo aquella erra ('111 toda ua xten ão
entra na da Mantiqueira, no seu ponto de intercepção com a
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do Perú, terminando ahi o limites entre esta' duas Provincia',
A linha acima ele cripta foi determinada e demarcada por vir
tude da Provi fio Regia de 16 de Janeiro de 1727, quê igual
mente dispoz a defirnembração da Villa do Paraty da 11'0

vincia de São Paulo anuexando-a á do Rio de Janeiro: e
egundo o parecer do Official de Engcnheiro datado de 15 de

Abril de 1845, que naquel1e anno examinou a parte de ta
linha que pela estrada nova vai do 3itio chal1lado-:Maximo
ao pé do mOl'l'o-Sant'Anna-, achando- e ella muito inccrta

apena guardada pelos habitante do logar. A parte de te
Ii.mites que corresponde á cidade de Â.l'êa, de ta Provincia, e
a <'le Rezende da do Rio de Janeiro, suscitou uma questão,

. que provocara conf1icto ntre as Autoridades d'aq ueHes dous
Municipio ,porque as de Al'êa~ u tentavão a demarcação do
termo feita em conseqllencia do Alvará dc 2 de oveOlbro
de 1816, que deu-lhe o prcdicamento ele Villa, quando as de
Resende prevalecião- c da que fôra designada em 29 de Se
tembro de 1801. pelo Ouvidor da Comarca José Albano Fra
go o na inauguração desta Villa' e a taes eonflictos occorreu
o Governo Imperial com o Decreto numero 408 de 28 de
Maio de 1845, que mandou uhsistir a demarcação de Fragoso,
ficando assim de membrada de Arêas a Fregnezia de São José
do Barreiro, e anuexa á de Resende. Contra e ta provi
dencia representou aCamara Mini.cipal de Arêa á As embléa
Geral Legislativa e comquanto não tenha havido decisão sobre
essa representação, tem comtudo contllluado a pertencer á esta
Provincia a FreguezIa do Barreiro r gulando- e uas divisas
pelo citado Alvará de 28 de Novembro de 1 16.

Os limites ao N. desta Provincia com a de :Minas Ge
mes são: Do ponto de intercepção na serra da Mantiqueira.
limites desta Provincia com a do Rio de Janeiro e Mi
nas, segue a linha divizoria entre e ta ultima e a de S. Pau
lo, pElo alto da mesma erra em seu lançamento mai geral
de NE. a SO,} até o pon to que corre ponde com o maior bra
ço do Rio Sapucahy-gnassú e verte da serra e deste ponto
até o Rio-grande, onde começa a questão dos limites suscita
da entre amba as Provincias, nstentando- e por parte da de

[o Paulo que a linha divisoria passando da erra da Manti
queira para aquelle braço do Sapucahy-guassú percorre o alveo
deste Rio em toda asna extenção, e com elle vai terminal'
no Rio-grande, pertencendo á e ta Provincia o territorio que
da margem esquerda do mesmo Rio decorre para S. e O., e
a de Minas o que vai da margem direita para N. e E.; e por
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parte da Provincia de Minas procura- e fazer valer, que do
mencionado ponto da serra prosegae a linba em direcçiio recta
até deparar com o morro do Lopo, partindo d ahi paTa a serra
de Mogy-guas Ú, ou da Caldas, e desta pro eguindo pela e 
trada que vai desta Provincia para a de Goyaz a percorrer
até o Rio-grande. A pr\lvincia de São Paulo funda a sua pre
tenção na Provisão Regia de 30 de Abril de 1747 e a Pro
vincia de Minas u tenta a sua pretenção no arbitrio que o
Capitão General Gome Freire de Andrade deu a Provi ão
Regia em 9 de Maio de 1748, segundo a qual ficou elie auto
tori ado a rlesignar o' limites da Pronncia de São Paulo e
Mina por onde lhe parecesse, e dahi emanou a ordem d'a
quelle Capitão Gen ral de 27 de Maio de 17.,1,9, que determinou
a raia de que se tem prevalecido a Provincia de Minas; mas
como e se arbitrio concedido ao Capitão General era depen
dente de confirmação Regia, o que não houve, ao menos não
con ta, parece não poder prevalecer' em consequencia do que
muita duvida tem apparecido obre o limites de amba as
Provincias, e o Poderes competentes tem por vezes tentado
solv r e sas duvidas, ma. até o pre ente permanecem as cou
sa no mesmo estado.

Os contins e limites desta Provincia com a de Goyaz ao
., é pelo Rio-grande, que corre a rumo mais geral de E.

para O., percorrendo o u al"eo de de a intercepção da linha
<1ivi oria com a Provincia de JUinas até ua confiuencia com
O Tieté, em ujo ponto toma aquelle Rio o nome de Paraná.
Este confin forão determinado pela Provi ão Regia de 9 de
Maio de 174 , que creou o Goverllo de Goyaz ante comarca
da apitania de ão Paulo. O limites a O. com as Provin
cias de Goyaz e Matto Gro o ão: a O. ontil1ua a confinar
('om a de Goyaz por intermedio do mencionado Rio Paraná,
desde a embocadura do Tieté donde começa a correr a rumo
de S. até a do Rio-pardo, eu affiuentc da margem occidental,
e que separa Goyaz da Provincia do Matto-Gros o. Da foz do
Rio-pardo para baixo, o Paraná que pro egue a orrer a S.,
serve de limites entre a Provincia de S. Paulo e a de Matto
Gros o até a confluencia do Paranapanema, que de emboca no
Paraná pelo lado oriental. Autori aste limite a citada Pro
visão de 9 de Maio de 174 '. Os limites a N. com a Pro
vincia lo Paraná ão: A progre ão que a linha drvi oria fazia
para S. foi interceptada pela sepamção da Comarca de Coriti
ba (boje Provincia do Paraná) da de S. Paulo tomando por
isso nova direcção para E. de de a embocadura do Rio Para-
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napanema, por cujo alveo obe até o ponto em que ne te con
fi ue o Itararé: segue o rumo aproximado de N. S. por este
Rio acima até a sua principal vertente que se deriva da Serra
do Mar, d ahi pa ~ a para a me ma ,crra que a percorre em
ua direcção de K. S. até a in erção nella da erra-negra

e10nde vertem as oril)'ens merülionaes do Rio da Ribeira, que
do cimo de ta erra e a rumo de . O. a N. E. prosegue até
o ponto em CJue destende pura E. a . ua ramificação que ali
menta o ribeirão Tapinhacapa, com a qual corre até a na
extremidade oriental, e partillclo d'ahi em direcção recta c a
rumo de O. E. termina- e nu pequena povoação de Arurapira
no litoral que OJTe ele extremo meridional eutre as duo.' Pro
vincia e que n'outro tempo demarcara O' limites eutre a co
marca de I antos e a de Paranal)'uú. E ta linha e tá de ac
COI'e1o com a legHação acerca ue limites e dil'i as le ta Pro
vincia.

E quanto á. divisas que mais convem entre esta e as
demai Provincia limih'ophe são as que regu\ão o limite do
Bispado, porque são os mais naturaos e conrenientes á admi
ui traç'ão da justiça civil o occlcsiasti a; e e. ta ' a opinião
goralmente acceita.

Fizemo., para. atisfazer quallto era po:. ivel por e ta
Rcpartição, 'ulllprinclo a orden. elo Governo Imperial e de
V. Ex.", e qualquerlawna quo p01'\7enLI1I'a se encontre, re ulta
ela falta do esclarecimento.'. por esta Ropartit;ãu. e ele tempo
'lIfficiente para outra indagu(;ões, aguardando as ordeno de
V. Ex.n para lhes dar fiel cllmprilllento. rllmo. o Exmo. ellr.
Conselheiro Joaquim, aldanha Marinho, Dig·nis. imo Prc idcn(c
da Proyincia.-Jlallocl Joaquim dr Tolrdo, Doleo·a.do do Di
rector Geral das Terras Publica. .

7G-Ao PRESIDENTE DE "MINAS, ] L G8.

1.n Secção. Prrlacio do Govel'l1o de S. Paulo, 9 üe Dezelll
bro de 1, 6 .-fUII/o. e E.ell/o. SIII'.-'Cenho fl, honra de par
ti 'i)lar a Y. Ex. que nenhuma duvida tenho na colloca ·ito oe
um vigia no logar denominado--Grallll1lal Gran<1c-distri to tio
80ccol'J'0, Termo da cidade de Bragança, d'e ta Provincia, con-



81 -

forme V. Ex. reqnisituu em seo oflicio de 22 de Outubro
ultimo. Doas Guarde a ,. EX.-IIimo. (' EXIlIU. I r. Pre idente
da Província de Iinas.-Ba1·ào de Ytauna.

77-Ao MINISTRO DO IMPERIO, 1870.

L' Secção.-Palacio do Governo de ão Paulo,
19 de Março de 1870.

ntmo. e EX1no. SlIr.-Em ob en-ancia da ordem, que
'por V. Exa. me foi dada no Aviso Circular e).lledido pelo
Mini 'terio a eu cargo cm data de 10 do corrente, tenho a
honra de passar á mão de'. Exa. a informaçõEs eriO'ida
no oitado Avizo e oonforme a nota que o acompanhou. No
pre ente oflicio a di tincção da materia vai feita pela ordem
cio qui itos da me ma nota. ou pela ua ordem numerica.

IV

Ao quesito qnarto. lImpre-me informar a V. Exa.. qu
a Provincia de ão Paulo está compreh ndida entre o 19
crráo e 38 minuto e 2~ gráo e;39 miollto, e 10 O'ráo' e
10 minuto de 10110'itude occidental do meridiano rIo Rio de
Janeiro.

O contorno de eo territorio é muito irregular; ora pe
neh'a na Provincia confinante ora é e ta que o invade.

A ua maior extenção de le te a oe te é de 1 legoa
da dp...,O ao gráo contadas do Rio Piraby. af:flucntc meri
banal do Parahyba, até ao ponto que na margem (meita do
Paraná fica fronteiro á contluencia do Paranapanema' e no de
norte a sul, 100 legoas contada do Rio Grande até o ribeirão
Anuapixa, que faz barra no oceano. ao sul da de Cananéa.

A Provincia de 'o ão Paulo e limita ao norte com a'
de fina e Goyaz; ao Sul com a do Paraná e o oceano Â

tlantico' a leste 00111 a do Rio de Janeiro e o me 1\10 Oceano
Atlantico e a 0e tE; com as ProYincia de Matto Gro"o e Pa
raná. O limites que ficão de cripta são natmae . á excepção
de uma pequena parte dos do Rio ele Janeiro e do Paraná.
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o Bananal. cidade da Provincia de São Paulo. tem li
mite contestado e is o tem dado hlgal' a duvida a respeito
de terrenos do seu territorio. Já o Governo Imperiàl nomeou
uma 'ommi ão ele Engenheiros. que s ndo coadjuvaila de
outros por parte de ta Provincia, devia estudar as cauzas de
duvidas su citadas, e reconhecer as val1tagen de novo limi
tes e divi ão territorial.

Persuado-me que tal Commissão não concluio eo tra
balhos. vi to que o EngenheiJ:o por parte de ta Província re
tirou- e para a Capital por ter tambem se retirado para a
Côrte o que .e achava com missionado pelo Governo Imp rial.

Os limites da Provincia de São Paulo com a de Mina
Gente (sul da Provincia de Mina) se não ão conte tado•.
não são os mai natUl'aes. O territorio da de Minas invade o
perimetro da de São Paulo e não tem ido pouca as duvida.
suscitada. pelo Eccle ia tico, visto que o Bispado de S. Paulo
se interna no territorio de Minas.

Aconselbar novas divi as entre Provincia lilllitrophes
sem os necessario e tudo, e em ter á vista uma carta quo
exactamente represente a actuaes, e a que devom er e ta
belecidas, não me parece prudente, ' por i o deixo de inelica-
la deL\:ando ao iiIu trado criterio de V. Exa. re~olver obr
o meios de obter completos e c1arecimento.. onc1uirei a
materia do 4:.0 quesito, informando a V. Exa. qu a uperfi 'ie
territorial da Provincia de São Paulo é avaliada em 10LO
legoas quadrada, das de 20 ao gnío, e conhecida por uma
triangulação feita sobre a 'ua antiga carta corogl'aphi(;a levan
tada pelo fallecido Marechal D. P. Muller.

Dens Gum:de a V. Exa. rumo. e Ex:mo. I r. Conselheiro
Paulino José Soares ele Souza, Ministro e ecretario d E'tado
dos Negocios do Imperio.-Antonio Candido da Rocha.

'78- REPRESENTAÇÃO DE MORADORES DE , ÃO SEBASTIÃO
DE JAGUARY, 1874.

IUmos. Senr. Pre ielente e ma'is J.lle11lbl'os ela Cantata
lliJunicipal ele JJlfogymerim.-O abaixo as ignado moradores
na. Freguezia de S. ebastião de Jaguary limitrophe do E pi-
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rito Santo do Pinhal Proyincia de I'. Panlo achando-se á muito
tempo preplexo por não 'uberem a (jue :\Illnicipio pertencem
a ,uas proprieda<ies: e con eguintemente as suas rezidencia.
Tem mui respeitozamente reclamar desta illu trada orporação,
prompta. e efficaze provid ncia. que traO'ão em re nltado a
demarcação das divisas da Pw\Íncia de :llina Geraes e da <ie
I. Paulo entre si. a fim de e tabelecer- e Je uma vez paTa
empre um paradeiro a tanta duvitlas que diariamente e u

citão com grave detrimento e prejuízo para o suppIicante
que jazendo em um e6tado inteiramente acéphalo. ão alguns,
\lma Teze' chamados para o :\Iunicipio de uma, e outras veze.
para o de outra Provin ·ia.

D seucontrada opiniões aprezentão-se coo tautellleute e
nem uma ó demarcação lco"itima atoalmente eziste, que faç'a
luz. e para empre diclpe a in ert zas e duvida' em que
achão-se o infra a . ignado moratlores entre as duas Provín
cias linlitrophe . Se porem. terminada a indi pença' eI demar
eaçào ou retificação de lilllite'. yerifica-se 'lue a I)1'Opriedade
do 'upplicantes fazem parte do imll1ellrO collo 'o. ehamado
Pl'ovin(;ia de Mina Geraes. e~perâo. e re peitozumente requerem
a esta ill u trada corporação. que apoiando-se no dados e infor
mações que o caso requer, e digne tomar a inel:iati\'a de por
elle reprezeutar ao podcr legi '!ativo fnzendo "ntir 3 u2ce 
sidade palj,itante e a vuntagelll que lle e ariamente áde re ul
tal' da ub equente transferencia dus abaixo as ignado. para
a Provincia de I'. Paulo, poi. ii abido que com lia, com a
sua capital e com a praça de anto entr 'tCIII toda as ua
relaS'ões e correspomlcn ia olllmerciae. e a dou dia apeua
de I'iao'cm, ao l)a so que alem de erem :filho e 'plll'ios da Pro
vincia de Minas a cuja (liocezc aliá:-; não pertencem, nào e
acbão a pila. ligado por nem um Silo. e demorão a uma dis
tancia C'onsideravel, e da animadoura de Ouro-Preto. endo
nece :;ario mai de doze dia 1Jara tl'an porem cerca de 9.
legoas que o eparào da(]uella longiqua Capital e ainda a im
atravez de invia e pecil1la estradas. Os abaixo a ~ignaclo

julgam· 'e clespelkado de alegar qualquer prova que sabem
xi til' de er quani todo e 'e territorio pertencente a e sa

ProYincia, poi tem intima convicção le ql,C e ta pa l'iotica
corpol'açilo saberá a todo tempo cumprir o eu de,er, e não
'on intil'á já mai que o territorio de 'U Municipio eja mu
tilado. Não podem enh'etanto, deixar de ponderar que home
tempo em que cri tio urna barreira !lO alto da erra, e muita
pessoas .êÍ, que) morando a distancia de trez 1eguas de S. 'e-
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bastião de Jaguary são consideradas como pertencendo a Pro
vincia de Minas, ao paço que muitas outras a distancia flpenas
de uma legua d<L mesma Freguezia são chamadas para a Pro
vincia de S. Paulo, do que resulta a maior confuzão para
todos, e mais se augmenta este esta1do de preplexidade em que
se achão os abaicho assignados. E perando dessa illustre cor
poração Justiça. S. Seliastião de Jagllary 13 de Abril rle 1874.
-Maximiano da Fonseca Reys, Tenente da G. N.-Vigario
Paulo de Maijo.-Bonifacio José Monteiro Junior, Capitão da
Guarda Nacional e 1.0 Juiz de Paz.-Felicissimo Nunes de
Oliveira, 2.° Juiz de Paz, Negociante e Fazendeiro.-Luiz Lopes
de Oliveira, Tenente da G. N. e 3.0 Juiz ele Paz.-Francisco

. de Paula Ribeiro, Agencia.-José Ludgero de Andrade, Nego
ciante.-Joaquim Soares da Silveira Fortes, Negociante.-Ago 
tinho Tavares Pereira, Agencia.-José Coelho Soares da Sil
veira, Jegociante.-João Antonio de Paiva Blleno.-Antonio
lJeolindo Monteiro, Negociante.-Joaquim José Barboza, Fazen
ileiJ:o.-Quirino Gonçalves Lope~, Pharmaceutico, 4.° Juiz de
Paz, e Commissario Vacinador, e Proprietario.-Innocencio Joa
quim de Oliveira, Cal'apina.-A rogo de JORé Alves de Mello,
Joaquim Soares da Silva Fortes.-Jacintho Joaquim de Oli
veira.-A rogo de Luiz A.ntonio Guimarães Jacintho Joaquim
de .Oliveira.-Luiz Gonçalves Pereira,F.-Joaquim Antonio dos
Santos, L. -Felicissimo Augusto Ribeiro dos Santos.-Antonio
Pereira Caldas de Mesquita, .-João Procopio Monteiro ilva,
Major da Reserva da G. i .-A rogo de Joaquim Vaz la Silva,
Antonio Pereira Caldas de Me quita.-Juvelltino José Barboza,
L.-Estulano Joaqtúm Pereira da Cruz, Lavrador.-José Luiz
Ribeiro de Noronha.-José Candido Caetano.-A rogo ue João
Ramos de Puntes, José Coelho Soares da Silveira.-Domingo
Urjaia, Sapatiero.-Fernando de Maijo, Negoziande.-Pedl'o
Rodrigues Pereira Caldas, Negociallte.-Caulino Custodio de
Oliveira, Tropeiro.-José Pereira Caldas de Mesquita, Nego
ciante.-Augusto José Ribeiro Netto, Lavrador.-Feli berto
Antonio Ribeiro Netto.-Vicente Alves Quirino, OffiOlal de Ju 
tiça. -A pedido de José Marcelino ue Miranda, Vicente Alves
Quirino.-Francisco Pereira Caldas de Mesquita, Negociante.
João Antonio Teixeira, Tropeiro. -Luiz de Souza Caldas,
Agencia.-Joaquim Mm:iano de Toledo, Seleiro. -Francisco
Antonio da Silva Chamado, Alfaiate.-Lucio Antonio de Oliveira,
Lavrador.-Domingos Ignacio de Oliveira, Lavrador.-José Can
dido Teixeira, Lavrador.-Marcelino Rodrigues Simões, L.-João
Pedro Ribeiro, Negociante. -Tenente Felicissimo Aug'usto Ri-
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beiro, L.-Honario Augu to Ribeiro, L.-Franci co Augu to
Ribeiro, L.-Francisco Antonio Ferraz, L.-João Mode to de
Oliveira, L.-Manoel Ignacio de Oliveira, L.-Manoel Antonio
Marques. L.-Manoel Antonio Pereira,L.-José Aive de Mello
Filho, L.-João Alves de Mello, L.·-José Emigdio Pereira, L.
-Manoel José Marque, L.-Jo é Maciel de Barro. Agencin.
-Joaquim icillo Pinto, L.-Serafim Marconele de Coadra, L.
- Valentim 'José Maria, L.-Manoel Francisco GuimarãE's F.-
Augu to .Antonio Ribeiro, Fazentleiro.-José Antonio Soare,
LaVTador.-Bernanlillo Jo é M nteiro.-Franci co Antonio da
Oonceição, 'arapina.-Antonio AlIgu to Soares da 'ilveira, Ne
gociantc.-Baltholomeu ..llitonio Barbosa, Roceiro.-João elo
Carmo elo Nascimento Roceiro.-José Coelho ele Mendonça,
Lavrador.-JoãO Evangeli ta Moreira, L.-Antonio OarididLl Gon
çalve, L.-Antonio Luciano e ilía L.-Pio Petroni1ho de
l\1agalhãe, Alferes da G. N., Fazendeil'O.-Jo é Joaquim Ri
beiro, Fazencleiro.-Geraldo Antonio Conêa, Lavrador.- 0rrilo
Alve dos ant03, Lavrador.-Thomaz Antonio ele Almeida, L.
-Francisco de Paula Pereira dos Reis, L.-José Antonio Ri
beiro, Fazendeiro. -Vicente Pereira da Silva Lima, egociante.
-José Joaquim Ramo, Lavrador.-Manoel Pereira Oaldas de
Me quita Lavrador.·-Jo é Coelho Fructuoso, Lavrador.-Joa
quim Bernarelo de ouza, Fazenrleiro.-Domingo Dias Pereira
Fazendeiro.-José ele Souza Pedro, FazendeÍl'o .-Franci co
Baptista ele Almeida, Fazendeiro.-Manoel Francisco Bapti ta
do Oarmo, Fazendeiro.-Manoel Mendes elos Rei, Fazendeiro.
-Manoel Gonçalve Oorrêa Filho, Fazendeiro.-João Gonçal
ves Oorrêa, Fazenelciro.-José Gabriel de Mello, Fazendeiro.
Pedro José ela Silva Fazendeiro.-Joaquim Oostodio de Oli
veira, Fazendeiro.-Joaquim Luiz Oliveira, FazendeirO.-Antonio
Bernardes da Oosta, Fazendeiro.-Matheos Gon~alves de Pontes
Fazendeiro.-Manoel Joaquim Villas-Boas, Fazendeiro.-Justiuo
Antonio Oorrêa, Fazendeiro.-Franci co Antonio Oorrêa Lima,
FazeneleÍl'o.-Diocleci Jo é ele Mello, Fazendeiro.-Manoel Oae
tano de Lima, Fazendeiro.-Jo é Justino de Lima, Fazendeiro.
-João José Justino de Lima, Fazendeiro.-Antonio José de
Lima, Fazendeiro.-Adolpho Antonio de Lima, Fazendeiro.
Maximiano Francisco de Lima Fazendeiro.-José Francisco de
de Lima, Fazendeiro.-Ignacio Antonio de Lima, Fazendeíro.
Quintiliano Antonio de Lima, Fazendeiro.-Manoel José Ber
nardes, Fazendeiro.-Bonifacio Antonio de Lima, Fazendeiro.
Manoel Oorrêa de Moraes, Fazendeiro.-Franci co Lillo de
Pontes, Fa.zendeiro.-João Manoel de Morae , Fazendeiro.-José
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Jalluario de Lima, Fazendeiro.-,Tosé Corrêa de Moraes Sobri
nho, Fazendeiro.-l\lanoel Francisco Ribeiro Sobrinho, Nego
ciante.-José Joaquim Ribeiro Cazuza. Lawauor.-Francisco de
Paula Feneira, Fazendciro.-Jo é Luiz de Sousa, Fazendeiro.
Francisco de Paula de Andrade, Fazendeil'o.-Franci co Jo é

oelho. Fazendeil'o.-1\Ianoel 'rheodol'o de Souza. Fazendeiro.
-.Iosé' Procopio de Souza, Fazendeiro. -Joaquim Antonio de
Mome Rosa, Fazendeiro.-Flausino Fernande' Rosà, Fazell
deiro.-Josá Thomaz de Souza, Fazendeiro.-Jo é Lopes P reira.
Fazendeiro.-José Antonio Corrêa Lima, Fazendeiro.-Mal'ce
celmo José de Lima. Fazencleiro.-Francisco Paulino de An
drade, Fazendeiro.-Dama o Jo é ele Lima, Fazendeiro.-For
tmiato S verino cle Castro, Fazemleiro.-Francisco José ele
Lima. Fazellcleiro.-Joaquim Roberto da Costa, Fazendeiro.
Antonio Joaquim de Freitas, Fazellcleiro.-Antonio Roberto da
Costa, Fazenclciro.-Gabriel Antonio de Lima, Fazendeiro.
José Luiz Ribeiro Sobrinho Fazendeiro.-José Luiz Malta Ri
beiro, Fazendeiro.-Domiciano Franci co cla Co 'ta, Fazendeiro.
-Severino Manoel da Costa, Fazencleiro.-Domiciano Francisco
da Costa Sobrinho, Fazendeiro.-Luiz Porfirio (le Lima. Fa
zendeiro.-1\Iaria elas Dore do Espirito Santo Proprietaria.
José Lino ele '..lmeida Fleming, Negociante.-Olympio Baptista
de Oliveira, Lavrador.- nastacio José Lopes, Carapina.--Jo é
Tholllaz da Silva. LavradOl·.-JO. ; de Freitas ,Junior.-Mariano
Gonçalves ela Silva. Fazendeiro.-Francisco Antonio de Oli
veira. Fazencleiro.-Ignacio Antonio cIos Reis, Fazendeiro.
Boniíacio Monteiro da Fonseca Rei, Fazendeiro.-Maxirniano da
Fonseca Reis Junior, Fazencieiro.-Eyaristo Monteiro da Fonseca
Reis, Fazendeiro.-Augllsto da Fonseca Rei~, Fazendeiro.-João
Carlos da Fonseca Reis, Fazendeiro. - Olegario Jorge de
Lorena, Fazencleiro.-Vicente Per ira Simões.-An tonio Ribeiro
Caldas, Fazeneleiro.-Lino José Botelho de Carvalho, Fazen
deiro.-Sabino Ponte Ramos da Silva, Faz ndeiro.-Jo é Cor
deiro da Sil va, Sapateiro.-·Francisco Antonio Caetano, ego-
iante.-João Luiz Ribeiro Bapti. ta, Tropeiro.-Sabino Poutes

Ramos, Fazendeiro.-Emigdio Augusto de Paiva Bneno.-Jo é
Cordeiro da Silva Filho. Sapateiro.--Gabriel Alves da Bilva,
Lavrador.--Joaquim PoJycarpo, Lavrador.-Manoel Francisco do
Kascimento Filho, Lavmclor.-João Oustodio de Oliveir,l, La
vrador.-Jo é Custodio de Oliveira, Lavraclor.-Manoel Cus
toclio de Oliveira, Lavrador.-Custodio Antonio de Oliveira,
Lavradol'.-Antonio Custodio de Oliveira, Lavrador.-Jo é 1\1aria
da Silva, Lavrador.-Manoel Francisco do Nascimento, ego-
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ciante.-João Custodio de Oliveira Filho, Lanador.-Henrique
Jo é de Oliveira Ao-uiar, egociante.-Joaquim Custodio de
Oliveira, 1,avrador.-Antol1io Ludgero de Paiva Bueno, 1,a
vntdor.

Reconlle(;o a", a::;signatura por ~erem moradore' de ta
Freguezia cuja a signatura' th~ folha trez o que dou fé
Sãu ebastião do Jaguary 20 dp Agosto de 1 U. E eu An
tonio J o é Ferreira Bretas K cri vão () e. crevy e as Igno em
publico e razoo Em te temllnho de verclade.-.d.llionio Jo. é
Ferreira Breias.

79-DO MINISTRO DO IMPERIO. 1,74.

2.n ecção. Mini terio do Xegocio do Imperio. N. 1957.
Rio de Janeiro. em 18 de Junho d 1: 74.

lllmo. e EX71Io. Sm·.-Com o officio do Presidente da
Provincia de lIlina Gerae ob o n. 33 de 6 de Maio ultimo
trem mittto a V. Exa. outro. que ao me mo Pre ideute dirigio
a Camara Municipal da 'idade de Caldas, e mais uma repre-
entação do umentada do E crivão de OrpMo da dita Cidade,
'obre o facto de negarem- c a fazer parte d'aquelle municipio
o moradore da fazenda denominada-Oleo-da fregnezia de

. ,'ebastião de Jao'uary os quae declarão- e pertencente á
frecruezia da Boa Vista d'es a ProvinCia. a fim de que V. Exa.
informe a 'emelhante re peito, dando logo a providencia pre
ci as para que sejão mantido. o direito d aquell,~ municipio,
no caso de que nada tenha V. Exa. que oppôr ás reclamações
da dita Camara. Deo' Guarde a V. Exa. -João Alfredo Gorrêct
ele OlilJeira.- 'r. Presidente da Provincia de . Paulo.

O-Do PRESIDENTE DE MINAS (AO .;\IINISTRO DO IMPERIO

1874.

4.n ecção. Palacio da Pre iuencia de Mina Gerae.
Ouro Preto G <le Maio de 1 74.

lUmo. e EX17w. Snr.-Tenho a honra de pa sar á mãos
<le V. Exa., afim de que se digne de tomar as providencias
que julgar convenientes, a inclu a representação da Camara
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Municipal da Cidade ue Calda , datada de t6 rle Ahril ultimo
e acompanhada da que lhe dirigio o E crivão de Orfão do
termo da me ma idade, Liberato 1\larianno de Sousa, êxpon
do a occurrenüia' havidas em r lação ás divi a d e ta Pro
vincia com a de S. Paulo.

Segundo informa a referida Cam ara, esta questão já ia
dando cau a a uma edição, que felizmente foi abafada. Deo'
Guarde a V. Exa. Illmo. e Exmo. Sn1'. Conselheiro, n[ini tI'O
e Secretario de Estado do egocio' do Imperio.- Vellancio
José de Olireira Lisboa.

81-DA CAMARA DE CALDAS (AO PRESIDENTE DE MINAS), 187..1:.

fUmo. e Exmo. 8nr.-A Camara Municipal deste Termo
tem a honra de passar ás mão de V. Exa. a repre el1tação
docllmentada do escrivão d'Orphão Liberato Mariano de Souza
relativa ás divisas contestadas e litigio a de uma parte deste muni
cípio que confina com a Provincia de 8. Paulo. Cumpre cientificar
a V. Exa. que é urgente qualquer solução á respeito com o
fim de evitar- e mais graves conflictos entre a Authoridad'
de duas Provincias e me'mo entre as parte re i tentes ou
de 'obedientes que não podem e tal' ujeitas á dous lJOvo. A
gravidade portanto da materia já á pouco ia dando começo a
uma sedição que felizmente foi abafada.

ACamara poi' espera que V. Exa. dando de tino legal
qu. competir á es a Representação documentada provocará do
porler competente a soluç<i.o que a gravidade do caso exige ,1,
bem da ordem publica e administração da justiça nes a parte
da Provincia. Deos Guarde a V. Exa. Paço da Camara Muni
cipal de Caldas, em sessão onlinaria, 16 ele Abril de 1874.
Illmo. e Ex.mo. Senhor Presidente da Provincia.-.nlanoel Joa
quim de Carvalho, Presidente da Camara.-Candido José de
Carvalhú.-rintonio Pedro de Alcantarct.-Ânionio de Paiva
Blleno dos Reis.-Felüardo Pinhei1'o de Ca71l'lJOS Mllllm".
O secretario Tobws Pctt-ricio J.l1achado.
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2-Do ESCRIVÃO D'ORPHÃOS DE CALDAS, 1874.

fUmos. Snr .-Certo ue que a Gamara Municipal de ta
CicIade não deixará ele exercitar o direito que lhe compete em
face do art. 71 elo Nosso Pacto Funuamental, e do Art. 1.0 do
Acto Addicional. vem o abaixo as ignado trazer á ua aprecia
ção um facto que, além de ser uma usurpação ele territorio
deste Municipio, não deixa de ser tam bem uma grave ofi'ensa
moral á Authoridades civi e administrativa do mesmo. Eil-o:

E' abielo por todo que desde tempos immemoriaes a
fazenda do finado Antonio Martiniano de Oliveira hoje habi
tada por Manoel Diogo Gonçalve, 'ilverio Valim, José Luiz
Ribeiro e outro muitos sempre pertenceu á Freguezia de I'.
"ebastião do Jaguary. deste Termo' que o finado Antonio
}Iartiniauo exerceu o cargo de Inspector de Quarteirão, e por
seu fallecimento o inventario elos eu ben foi feito pelo juiz
de Orphão de~ta ciuade a sim como outro actos judiciae';
que aquelles cidadão Manoel Diogo Gonçalves, Silverio Valim
e José Luiz Barboza exercerão cargos publicos de eleição po
pular e de nomeação do Governo, o primeiro de eleitor up
pI ente do Sul delegado e Juiz de facto o segundo, de Eleitor
Juiz de Paz e d facto e o terceiro de Juiz ele facto, e todo
elles, bem r.OIllO os eu àO'gregildos e vi ·inho., em numero
maior de quarenta nunca deixarão de ser qualificado votan
tes na mencionada Parochia de '. Sebastião do Jagual'Y.

De certo tem po, porém a esta parte estes bomen aco
roçoados pelas Autoridade da Villa de . João da Bôa Vi ta
da Pro\Tincia de . Paulo, se declararão pertencente á Fre
guezia el'aquella Villa, em que para isso houve e um só acto
Irgi lativo que authorisa se semelhante alteração de limite en
tre ta e a Provincia ele . Paulo; e este seu modo de pro
ceder vai encontrando proselitos.. enão imitadore ; ele modo
que mais hoje ou mai amanhã teremo úe ver travado um
onflieto entre a Autoridade de amba a ProTIncia, e tal

vez mesmo entre o povo, como consta que ba pouco dia já
houve tentativa pretendenúo um O'rupo arrancar a taboleta da
recebedoria, ou agencia, para ec er collocado cá no alto da
serra.

V. S". comprehendem perfeitamente qual poderá er
o re ultado de te estado de cou as, e por is o convém atalbar
as consequencias provocando dos podere competentes uma ue-
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clsao que ponha termo a esse de mandos, para (;ujo fim e
prova de que o abaixo a sigllaclo vem cl expôr junto offel'ece
fI consideração de V.as, ,. alguns documentos que pôdê co
ligir. A e te facto prende-se outras consieleraçõe. que !tendo
toda a ligação o abaixo a. icrnado toma a IIbenlade de ex
po-la' a Ir.as, '.as, para que u~ando d aquelle ..agrado direito
de repre"entação e petição. -e dignem fazer chegar ao conhe
cimento da A embléa Legi Jativa Pro\Tll1cial.

E' innegav 1 que ·te Muuicipio, outr'ora importante c
chr.io de vicia. por ua plljlulação territorio e commercio, tem
decahido de Ulll modo e. pantoso! Parece mesmo que uma mão
occulta pretende aniquila-lo com a divisãe e llbdivi ões do
~cu territorio e população; poi deHe só e tira ma não .'e
põe, de modo qll e não houver uma rea ão dentro elo limi
tes Constitncionae , por meio de repre entações e reclamaçãe ,
ssa mão occulta logrará o eu intento. O re~ultado ele sa.
livisões e ubdivi. ões do no so Municipio. já bem conhecido,

tem ido a diminuição das renda geme', provineiaes e muni
cipa.e I dando cauza a que o empregados que ão pacro. pelo
cofre proyincial principalmente. qllazi nunca encontrem dinhei
ro na E taçães fi caes para eu pagamento, sendo fonfado a
andarem como indigente de e tação em e. tação á procura d
pagamento do sen trabalho! . muita ,ezes. pam pouparem
as desp ·za de proprio', vêem- e ohrigados a descontar o seu
pingue ordenado para não soffrerelll fome. Infelizmente e tes
factos já ãü bem conhecido entre nó, ! De tudo ,i to r ul a
que o emprego fiscaes já não encontrão pretendente a
elle, porqne 'endo de imlllen~a responsabilidade. pela in jfl'ni
ficancia do Municipio e exigUIdade da' rendas nào ha a me
nor compen 'açào. Finalmente, um paradeiro uuico ~e encon
trará á propao'anda contra o nosso Municipio, é uma nova re
cOlllposição do Municipios limitrophe procurando iguala-lo
tanto quanto for po- iv I, porque do contrario ou haverá um
com pleto abandono do. mprcO'o', ou então a palavra-em p1'e
Nado publico- erá yn<lIlimo de-mercenario. -·~Deus Guarde
a Vaso Sas. Cidade de Calda 1 16 de Abril de 187-l. Illmos.
Snl' . Pre idente e mais Vereadore da Camara MuniCIpal desta
Cidad .-0 e crivão de orphão , Lihemto !YIC11'irl7tno ele Souxa.



891 -

João Dia de Quadro Aranha Presidente ela Camara
Municipal ela Vil1a de Pouso Alegre.-Faço saber que a Ca
Illara l\Iunicipal de ta villa em se'são de 7 de Novembro: De
Liberon . oh pro]Jo~ta do .Juiz de Paz re'peclivo Prover no em
prego de ln. p ctor do Ouarteirão ~. 19 do Ddricto de Cal
da. ao Giduclão Antonio Martiniano rIe Oliveira cujo emprego
. en'irá como con,ém ao bem publico, vigiando sobre a pre
v nção do~ crime- atlmoe ·tando ao vadio'. mendigo. bebados
por habito, ]lro tituta quc perturbão ao ocego publico, ao
turbulcntos que por palavras, ou acçôe off ndercm aos bon.
tO tume·. a tranquillidade publica. r a paz ela familia. a que
se corrijão, e quando o não façãu dar di so parte circun tau
ciada ao . eu Juiz de Paz: fazendo prender ao crimino os em
tlagrante delicto o pronunciarIo}J não afiançados, e o condem
nados a pl'l7.ão. auardando toda' a Orden e ln trucç5e que
Lhe forenl dada para o bom de empenho de sua obrigaçõe.

E para con tal' mandei pa' ar o pre ente Titulo que vai
pur lIlim a ignado. pelo e retario da 'amara. com o qual
tomará po~'c e pre taní juramento perantr o Juiz de Paz
respecti \'0.

il1a d Pouzo Ale"re 7 de No\embro de 1.33. E eu
Jlaximiano .Io é de Brito Lambert'ccretario que o 'obe cre,y.
-O Pre 'idGnte, Joüo Di~t.· de Qlladros Âranha.- ecreta
rio, 11Iaximialto Jo (' de Brito LWllberl.

Padre Paulo de Maijo sacerdote secular do habito de
Pedro, e Vigario Encorueudado da Freguezia de eba -

tião do Jaguar)' por ::Súa ." Rvma. o Governador do Bi::.pado
tI S. Paulo, etc., e[;e.

~\.tte to debaixo do jmamento. em nrtude de um uf.ficio
o IIlmo. r. Dr. Juiz Municipal du Termo de 'alda, Reinaldu
Gome de Oliveir,\. que Manoel Diogo Gonçalve; ilverio
Gon<;alves Valim e José Luiz Barboza de tle o pril10ipio de ta
Freguezia pelo que "ejo fallar, e ne-t' spazlO de tre au no e
meio que eu estou ahi parochiando, pertenção a e ta Fregue
zia, não con tando tle ter req llerido pas 'agem para a Fregue-
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zia de 8. João da Boa Vista. O referido é verdade, o que
firmo ln frete Parochi. S. Sebastião do Jaguary 22 de Junho
de 1873.- O viO'ario Paulo de lJ!Jaijo.

IUmo. Sn?·.-A bem do serviço publico rogo a V. S. se
sirva ordenar ao respectivo Escrivão que certifique ao pé deste
si o cidadão José Luiz BaLbosa re idente na fazenda rlenomi
nada do-Oleo-sempre foi ou não parochiano desta FI' gue
zia dando obediencia civil eccle iastica, sendo até hoje qua
lificado votante; si Silverio Gonçalves Valim e Manoel Diogo
Gonçalves e outro muitos cidadão residentes além da men
cionada fazenda do-Oleo-para o lado da Villa de S. João
da Bôa Vista, são ou não parochiano desta Freguezia, e si
os dois nomeados tem ex:ercido cargos de leição popular
nesta mesma Freguezia. Deos G-uarrle a V. S. S. Sebastião do
Jaguary, 29 de Maio ele 1873. IllIlIO. Snr. Subdelegado de
Policia deste Destricto de S. Sebastião do Jaguary.-O Juiz
:Municipal, ReinaleLo Gomes de Oliveira.

Despacho.-O Escrivão certifiq ne os itens con ümte do
officio. S. Sebastião do Jaguary 9 de Junho de 1873.-B01Z'1
((teia José Montpú'o Jnnio?' Subdelpgado de Policia.

Cel'tieLão.--Oertifico que ocidadão José Luiz Barboza residente
na Fazenda do Olio sempre foi Parochiano desta Freguezia dan
do sempre obdiencia no sivel e no ecleziastico e desde que
fui nomeado Escrivão nesta Freguezia isto a 6 annos mais ou
menos, tem empre sido qualificado votante o dito Barboza,
a sim como Silverio Vallim, Manoel Diogo Gonçalve além de
outro muitos cidadãos contr.ndo para mai de 2 quarteirões
qUI;) tem sido empre qualificados votantes, 1110radore além
da Fazenda do Oleo, pam o lado d S. João da Boa Vi ta e
todos Paro(~hianos desta Freguezia, tanto qne o dito Vallim
no quatrieno pa sado foi elleito 2.° J ui:'. de Paz tomou posse
e commigo escrivão deu algumas aLldiencias, como tambem
telll sido JuraJo do Municipio de Oalda,;. tanto que no dito
lugar ezistem dois Illspectore de quarteirão de nomes José
de Souza Pedro e Antonio Luiz da Costa, sendo este qua
lificado Jurado é o qlIe posso certificar. O referido é verdade
do que dou fé. S. Sebastião do Jagun.ry 12 de Junho ele 1873.
-José JvIaLiel de Ra?·?'os.
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Rubdelegacia de Policia de S. Sebastião do Jaguary 23
de Janeiro de 1873.

Ordeno á qualquer otEcial de Justiça de te Juizo á quem
a presente Portaria fór apresentada que incoutinente e dirija
ao bail'l'os em que roorão os Inspectores José de Souza Pe
dro e Antonio Luiz da Co ta e faça-lhe a intrega dos dous
officios que lhe são dirigidos pela Commissão Censita1'ia desta
Freguezia, e bem a sim para intelligencia do me mo ln pec
tore, proceda á leitura do Rel:,Tulamento que baixou para a
execução do art. 1.0 da Lei n. 1 29 de 9 de Setem b1'o de L 70 a
que se refere o Decreto 4 56 da mesma data, na parte em
que lhe interes ar, pas ando de todo o occorrido uma certidão
que entregará á referida Commi ão Cen itaria. O que cumpra.
-Bonifaaio José JJ1onteÍ1'o Jwâol', Subdelegado de Policia em
exercicio.

Cel'ticZão.-Cert,ifico que em irtllde da Portaria supra
com a qual me farão iutregue dons offfcio para o Inspec
tores de te De trito-Jo é de ouza Pedro e Antonio Luis da
Co ta e o Regulamento que manda por em execução recensia
mento geral me deriji aos bairos em que rizidem aos ditos
ln pectore , incontrando omente o primeiro-José de ou
za Pedro fi -lhe integm do officio que lhe era endereçado
pela Commis ão Censitari;l de ta FriO"uizia, e fi -lhe a leitma
dos arts. 1.0, 2.°, 3.0, 4.°, 6.°, 7.° do Capitulo 1.0. de todos os
art. de que e compõem o Capitulo 2.(\ e 3.° do referido re
gulamento, ficando o rlito ln pector de tudo bem ciente, e não
6 me di' e que ia e forçal'- e para dar liomprilllento ás orden~

contida no officio que recebera como ainda deu-me por e
crito a respo ta qne a esta jlmto. Por moti,o de. se achar au
zente, nào e rializou no mesmo dia a intrega do officio diri
gido ao ln. peet"or Antonio Luiz da 'o ta, a cuja rezidencia me
deriji de novo hontem, dia 27: este ln pector leu, não só ao
officio da olllmi são, como tambel1l todo o regulamento
ficando de tudo bem ciente, depoi do que entregou-me offi
cio e a Caderneta do Regul:lmento declarando-me perempto-
riame.lte perante o alfere ilv rio Gonçalve Valim e outra
pe oa' que estavão llrezente . que nào ó deixava de respon
d l' o officio, como talll bem e J'ecuzaria por todo os meio a
cumprir a ordens nelle cOlltiua' c outra quaesquer qu lhe
forem dirijidas por authoridade mineira deste Dest.rito, visto
que pertençe ao de am João da Boa ista da Provinçia de
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Sam Paulo. e que ne te paroposito hade elle e todos o seu~

inspeçionado' permaneçer em quanto não se proyar e mo traI'
que !aborão em erro. O refeTido . verdade, do qu'e dou fé.

. ,ebastião rle Jilgoary 2, ue Janeiro de 1(73. Vircnte Alres
Qllinno, offieial de Ju tiça de te Juizo.

Fazenda do Parai7.o 2J ele Janeiro de 1 73.

fUmo. 8m·. Luix Lopes de Olú.:eim.-Partiçipo-Ibe que
aqui veio em minha caza o oflicial de Justiça 'i icente Alve
Quirino a qual a Cuzo ter reçebido offiçio de V. ,'. pois fico
scieute em tudo quanto dis abi fazendo v r "'. S. que em
Quatro Dias não dá t mpo para tirar todas a li. ta maio u
'ou tratar de tirar as im que e tiver tirada. en lhe rem eto
lhe a V. S. Sou de Y. ,'. ('riado, ln vector Joxé de ou'X({
Pedro.

fUmo •. 8n?'S.- ccuso recebido o offi ia de 'i. ."" de
23 do mez findo, ordenando-me que dentro rio prazo de -!
dia envie uma lil"ta, ou recenciamento do llleu quarteirão fa
zendo-me V. .as outra aelvertencia que deixo ue mencionar
por suas inutilidade.

Cumpre-me declarar que ele 5 para 6 auno já não 'uu
ln pector do di tricto de a Freguezia. E' sabido !que e nhy
servi nes e cargo foi por completa icrnorancia. poi que eu. l'

outros nsinho reconhecemos o erro em que e talamo.. fizemo.
nosso prote. to declarando qu faziamo a celecção ele nos as
rezidencias neste de tricto de S. João da Boa-vi ta PrQvin ia
São Paulo e de ue então a este t rmo tenho pertencido a
onde sou Inspector de Quarteir~o subordinado a. autoric1act
de . João, por cuja mantença de residencia, fa.'o timbre.

E tau erto que estou no de tricto ·de . Juão porque
reconheço a divi as, d'a muito re peitadas, cujo traço nào '
aquelles que V. S.AS querem, e em quanto o porler competente
não deliberar a ractificação do limite. ei le perzi til' no pro
po ito de só attender á Ju tiças, e sacramento d '. João ela
Boa-", ista por i o pois não pos O cumprir o dito oficio. Fa
zenda do Paraizo no ele. tricto rle . João 2 d(' FelTereiro de
1873. I1lmos. Senrs. Bonifacio José Monteiro Junior c outros.
-Jos! de 8ow V

(( Ped1·o.
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o 2.° Tabellião dê por certidão o theur da entença, que
de'prezou OE, embargo, com que veio José Luiz Barboza á
penhora que Lhe foi feita por execução, que lhe Illove'o collec
tor deste Municpio para paNamento do impo to de engenho a
que está ujeito. Caldas 7 de Ago to de 1 73.--Reinaldo 00
1ne·~ de O#veim.

(}erlidão.-Jo é Manoel do,' ,'anto' Pereira Jnnior segun
do Tabellião e E cri vão do Jndicial de ta cidade etc.

Certifico que revendo o :luto de que trata a portaria
urra, nelle a folha trinta e setl1 e ver o acha-se a enten

ça do theor eguinte :-Vi. tos o auto, et cmtera. De prezo
o embargo de folha' oito. por ua materia errele\'ante, por
quanto con ta do~ me mo que farão O'uardada toda as for
malidade da penhora e pelo depuemellto de folhas ,inte e no
ve á trinta e etE' está plenamente provado que o embargante
. empre pertenceu a este Municipio pelo que quando focem
reaes as duvida sucitada. devia prevalecer a po' e antiga 111

que e tá ,te Muoicipio do territorio em que r'ezide o elllbal'
gante, a im julgando, mando que e prociga lia execução' e
pague o embargante as custa. O E cri\'ão intime pOl' manda
do esta entença ao embargante. 'alda 'ei de Agosto de mil
oito cento e etenta e tI' s. Candido Jo é de arvalho.
Nar.a maio con tava da dita .en ença (]u fielmente copiei. o
que dou fé. ;.l esta cidade ele Calda ao oito de A.go to de mil
oito cento. e etenta e tre . Eu Jo é Ianoel do anto Pe
r 'ira JUllior, Escrivão que o e crevi conferi e a igno.-Jo·é
i~Irlllnel dos Santos Pereim JUllior.

Ex-of:ficio.

O Dr. Reinaldo Gome de Oliveira. Juiz 1uni iraL e de
Orphão do Termu da cidade de 'alda'. et etera.

Ordeno a qualquer oflicial de Ju tiça do' que ervem
perante e te Juizo, qlle 111 comprimento de te e hwdo por
mim as ignado, vá a onue re. ide a \iuva de Antonio Theodoro
da 00 ta, cuja viuva é filha de Jo 'é Luiz Barbo a. e a intim
para no pra o de vinte e quatro hora compa.recer perante mllll
a fim de prestar juramento de inventariante do~ ben' du seu
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cazal, e fazer a~ demais declarações necessarias, sob pena de
ser Domeado outro inventariante e de sequestro dos ben .
O que cumpra. S. Sebastião do JaguaJ'Y, 27 ele Maio de 1873.
Eu Liberato lVIarianno de Souza, escrivão de Orphãos o escrevi.
- Gomes de Oliveira.

Gertidão.-Certifico que em vertude do mandado retro
fui a Fazenda Olho a onde mora a viuva do finado Antonio
Theodoro da Co ta, o não axei para intimar me disse a Sra.
D. da dita viuva, que ella Tinha hido com Pai para ão João
Da Boo Vista Fazer o inventario da dita filha viuVl1. O Refe
rido é verdade do que dou fé. Fazenda do Olho 28 de Maio
de 1873.-GonçaUo Ql~entúw d'Ol1:veim, Offi.cial de Ju tiça.

llZmo. Sm'.-Em reslJosta ao OJficio ele V. s.a datado .....
cio mez passado em que, Tlp.dinelo para o juizo de V. s.a o
invent:1rio do finado Antonio Joaquim da Costa Sobrinho por
julgar v. s.a incompetente e te Juizo, segunda as l:onside
rações que faz no Officio a que respondo; tenho a dizer-lhe:

Que este Juizo se reconhece com petentr. para fazer o
inventario de que se tracta. . . .. elle no territorio de ta Villa.
Não que nisso houves e conüicto de jurisdição; mas e
V. s.a acredita que o há, he isso devido ás justiças de Ual
das, no que parece que V. s.a tem tomado grande parte
como mesmo prova o seu Officio. A Fazenda do-Olio
e a em que residem 8iiverio Vallilll, e Manoel Diogo
e outros, incontestavelmente pertencem a e te muni ipio. 'e o
finado Antonio Martiniano ele Oliveira primeiro po suidor
desta fazenda, hoje dos supra citados, por espiriw particu
lar, deixou de dar obdiencia á ju ·tiças, c o Ec 'lesia tico
desta Villa, não se segue por isso que se entenda pertencer
o territorio dessa bzenda ao Destricto de S. Sebastião elo Ja
guary, porque isso não tem nenhum caracter de juridico: não
entra o facto vertente na clase ele-pos -. Sabe V. , ." a.
questiul1culfl8 que a este respeito tem havido su 'citada' pela
justiça. tenitnriaes ele Oalda, na' quae o resultado da ac
cõe pendentes a esse respeito tem estado iudeciso pela não
verificação dos limites pelo Poder competente, sendo que ne
nhuma das questoens juc1iciae oppo ta ao desmando da. a,utho
ridades de Oaldas tem tido solução atisfactoria; V. s.a como
Juiz be testemunlJa di .. o, pois que tel11 vi.sto perante si. ven
tilar-se algumas c1essas que tões. Existem documentos que
pl'Ovão que esse terreno he IJlenamente deste c1istricto) e cuja
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contestação he querer-se, nada mais, do que huma conflagra
ção.

Não he ignorado que o finado inventariado, e outros sir
convisinhos querendo porem termo a esta que tão, fizerão um
protesto contra a indebita jurisdição que as justiças de Caldas
querem exercer contra elle , fundamentando esse prote to com
as razões de que esse territorio pertence a este municipio,
fundado mesmo nas Geographias da Provincias de Minas, e
S. Paulo. em que a des a poem em duvida os limites que são
mais definidos pela Geographfia de ta Provincia, e que em
todo o caso elles prote3tantes, na duvida tinhão Direito incon
testavel de fazer a-selecção-de suas residencias neste mu
nicipio.

Desde então são elies aqui todos qualificados Guardas
Nacionaes, votantes, e jurados dando tambem obdiencia ao
Ecclesiastico, publico, noctoriamente sabido, pouco importando
que por hum meio contJ.'ario ás Leis fazem algum deltes vo
tado na freguezia de S. eba tião do Jaguary. A.lém disso,
nesta certeza de jurisdição para esta Provincia, a inventariante
requereo o inventario neste municipio pela vara de Orphãos,
e na convicção de que a este Juizo pertence o territorio em
que tão, foi o me mo Juizo fazer o dito inventario que não
pode transmittir a V· S.u pois que a viuva aqui tem estado
dando audamento ao mesmo: entendo que não e tau uzur
panda Direito alheio, e que nenhuma exorbitancia commette
este Juizo, que ó permanece em eus deveres. Releva mais
nottar que o inventario referido foi feito pelo Juizo de Or
phãos, e V. s.a incompetentemente o reclama como Juiz Mu
nicipal, como e evidencia do seu Officio assignado pelo Juiz
Municipal.

São estas as l'azõe com que respondo seu Officio que
entretanto não pode esta que tão ser dessidida por mim e por
V. s.a, lua siul pelo poder competente; a - everando-Ihe que
e te Juizo continuará a exercer sua jurisdição juridica ne te
territorio.

Retribuindo a V. s.a as amistosas palarra com que fei
xou seu Officio, ponho tambem á disposição de V. S.U o meo
limitado prestimo, não ó no caracter de homem publico, como
de particular, esperando que V. .a empregará seus esforços
para que huma que tão de ta não progrida. Deo Guarde a V.
s.a Vilia deS. João da Boa Vista 3 de Junho de 1873. lUmo.
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Snr. Dr. Reinaldo Gomes de Oliveira, M. D. Juiz Municipal
do Termo de Caldas.-Fmncisco ~lJIariano Pa1Teim, Juiz Mu
nicipal Suplente.

O escrivão de Orfãos dê por certidão o theor da autoa
ção do inventario do fallecido Antonio Martiniano de Oliveira
e da 'entença que o julgou' certifique tambem se houve re
clamação dos berdeiros Silverio Gonçalves Vallim, Manoel
Diogo Gonçalve e outros no sentido de pertencer o me mo
inventario ás justiças da Provincia de S. Paulo. Caldas 10 de
Julho de 1873. O Juiz Municipal e de Orfãos Reinaldo Go
mes de Olú;eú'·a.

Certidão.-Damazo Breves dos Santos, Escrivão de 01'
pbãos interino no impedimento do actual, nesta cidade do
Caldas, etc.

Certifico que em virtude do rleterminado na portaria su
pra, se acha o Inventario feito por fallecimento de Antonio
Martiniano de Oliveira, cuja autoação é do theor seguinte:
Mil oitocentos e cincoenta e sei -folhas uma-Juizo de 01'
phãos da Villa de Caldas-In,entario de Antonio Martiniano
de Oliveira-Inventariante sua viuva Florinda Maria de Jezus
(segunda mulher) O Escrivão Cordeiro-Anno do Nascimento
de Nosso Senhor Jezus Cbristo de mil oitocentos e cincoenta e
seis, trigessimo quinto da Independencia e do Imperio do Bra
zil, aos vinte e tres dias do mez de Fevereiro do dito anno.
nesta capella de São Sebastião do Jaguary Freguezia .e Termo
da Villa de Cnldas Comarca de Sapocahy Provincia de Mina
Geraes e aby pelo Juiz Municipal e de Orphãos o Doutor
Cleofauo Pitaguary de Araujo me foi ordenado citasse a Do
na Florinda Maria de Jezus viuva de Antonio Martiniauo de
Oliveira para no termo de vinte e quatro horas prestar jura
mento de Inventariante e fazer as demais declarações para se
proceder o Inventario de seu cazal, visto tor herdeiros meno
res .. e que nomeava para Curador dos Orpbãos ao cidadão
Antonio Luiz Ribeiro que será intimado para prestar jura
mento, sendo depoi citados os demais interessado para lou
varem tudo com as pena da lei; e que eu fize se e te auto de
Inventano, em que assigno Eu Manoel José de Oliveira Cor
deiro Escrivão de Orphãos que escreví e assigno-Manoel
José de Oliveira Cordeiro.-Pitagllary.·-Depois do que se via
a sentença do theor seguinte :-Jlllgo por sentença a partilha
de folhas, salvo o prejuizo ele terceiro, o que se cumpra, pa
gas as custas pelos interessados. Caldas nove de Fevereiro de
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mIl oitocentos e cincoenta e sete. O1eofano Pitaguary de Ara
ujo.-Certifico mais, que do me mo inventario não consta her
deiro ou interessado algum ter feito reclamaçõe _ em sentido
de pertencerem as Justiças da Província de Sam Paulo; é o
que con ta do inventario e das pessas a que refere-se a por
taria Tetro, as quae copiei do proprios originaes bem e fiel
mente, do que dou fé. Calda 27 de Julho de 1873.. Eu Da
maxo Breves dos Sa.ntos, escrivão inteTino que o escreví.

nlmos. Sem-s. Presidente e mais Membros da Gamara
Municipal de Galdas.-Convem a bem do seTViço publico e
regular admini tTação da justiça que a illustrissima Camara at
teste: 1.0 Se .José Luiz Barbo a. sua filba-viuva do fallecido
Antonio Joaquim da Costa SobTinho, Manoel Diogo Gonçalves
e Silverio Gonçalves Vallim e achão re idindo em tenitOTio
da Freguezia de S. Sebastião do Jaguary de te Termo em
virtude de limite certos e sempre respeitado de de epocha
antiqui ima entre e ta Freguezia e a de S. João da Boa-Vista
da Provincia de S. Paulo, tendo e tes nomeado. como muitos
outros tambem ali re idente na Fazenda, que foi do falle
cido Antonio Mal'tiniano d'Oliveira, pre tado empre obediencia
civil e eccle iastica ás autoridades daqui do termo: 2.° se
existe nesta Camara alguma reclamação de te nomeado e ou
tros, para que elles fiquem pertencendo á Provincia de S.
Paulo. Deos Guarde á e ta Illu tri ima. Illmo. enrs. Pre
sidente e mai Membros da Camara Municipal de Calda. Ci
dade de Caltlas 10 de Julho de 1873.-0 Juiz Municipal,
Bacharel Reinaldo Gomes d Oliveím.

ATTESTADo.-A Camara Municipal attesta que todas as pe 
soas mencionadas no Ofticio retro e sell a cendentes tem sido
considerados ha muito anno como domJCiliario de te Termo,
já servindo de Jurado, eleitore, Juiz de Paz, Oflicial da
Guarda Nacional e outros empregos publicas, sem que conste
a esta Camara de acto algum legislati,o que os tenha feito
pertencer a outro Termo e Provincia sendo certo que já al
guns desses habitautes protestarão perante e ta Camara de
pertencerem á Provincia de S. Paulo, mas de semelhante pro
testo não tomou esta Camara conhecimento por julgar-se in
competente. Paço da Camara Municipal de Caldas, 10 de Ju-
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lho de 1873.-Jl1anoel Joaquim de CaTvalho, Presidente.
Candiclo José de Ca:rvalho.- Antonio de Paiva B1leno dos
Reis.-I!'eli'XaTdo Pinheiro de Campos Mülle?-.-Joaquim
José dos Santos Bretas.

Subdelegacia de Policia do Districto de São Sebastião
do Jaguary ao 12 de Fevereiro da 1873.

O escrivão deste Juizo, revendo o Protocollo das audien
ciaR do Juizo de Paz desta Freguezia certifique ao pé desta o
numero de audiencias presidida' pelo Alfere Silverio Gonçal
ves Vallim, quando Juiz de Paz, e as respectivas datas em
que estas tiverão lugar. O que cumpra.-Boni{acio José J1on
teú'o Junior, Subdelegado ue Po ]jcia.

CERTIDÃo.-Certifico a Vo' a Senhoria que revendo o Pro
tocollo das audiencias nelIe a folhas trinta verço té trinta e
sinco encontrei sei termo de audiencia assignados e rubrica
dos pelo dito Alfere Silverio Gonçalves Valljm como Juiz de
Paz desta Parochia no anno de mil oito centos e secenta e
nove. O referido é verdade do que dou fé. São Seba tião do
Jagnary aos h'eze de Fevereiro de 1873. José jlilaciel de Bar
'ros, escrivão de Paz,

O escnvao competente certifique em vista do livro de
revi ão dos jurado, se J o é Llliz Barbosa, ilverio Gonçalves
Vallim, e Manoel Diogo Gonçalves se acMo a muito annos
qualificados Jurados, tendo servido em diversas sessões. Dê
mais por certidão o theor do depoimento da te tamunhas
Franci co J o é Bapti, ta e J o é de Sousa Pedro no proce o
por infração de Postura instaurado contra Manoel Fernandes
de Faria e Antonio José do Carmo residentes na Freguezia de
S. Sebastião do Jaguary deste Termo, que se acha por co
pia no autos ele execução por parte da :Camara Municipal con
tra o me, mo Manoel Fernandes de Faria. Caldas 19 da Ju
lho de 1873. O. Juiz Municipal, Reinaldo Gomes d' Olit·eim.
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CERTIDÃO.-José Manoel dos Santos Pereira Junior Es
crivão do Segundo Oflicio e interino do .Tury desta cidade,
etc.

Oertifico que revendo os Livros re pectivo de revizão
do Cidadões qualificados para jurados, delles se vê que fo
rão qualificados desde á muito anno, os Cidadõe Jo~é Luiz
Barbosa, Manoel Diogo Gonçalves e Silvf.rio Gonçalves Vallim
os quaes servirão em diversas sessões como Jurado . Assim
mais certifico que revendo os autos de Execução contra Ma
noel Fernandes de Faria, delle 'a folhas sesenta e quatro em
diante se vê por copia os depoimento das te temunha a
que se refere a portaria, o qual são do theor eguint.e, a sa
ber, rio theor seguinte o de Franci co José Baptista, natural
ela Freguezia de Caldas, cazaelo, la, rador, de cillcoenta e dous
anuo de idade; testemunha jurada aos Santo Evangelhos
em um Livro delles em que pos sua mão dU'eita, e prometeo
dizer a verdade do que sou be se e perguntado lhe fosse, e aos
costumes disse nada. E ])erguntaclo sobre o contendo da pe
tição inicial que lhe foi lida, e esplicada elisse-Respoudeo que
sabe que as fazendas onde morão Antonio José do Carmo e
Manoel Fernandes de Faria e que farão de Antonio Martiniano
de Oliveira, sempre farão pertencentes a esta Provincia, que o
anteceçor do finado Antonio Martiniano de Oliveira prestava
obediencia á Caldas, isto a mais de trinta annos; e que nunca
ouvio fallar que mesmo no tempo de certão, que esta Fa7.enda
pertencesse algum dia á Provincia de São Paulo; e que sabe
que Antonio João do Carmo e Manoel Fernandes d~ Faria
morão dentro da meSllla Fazenda e por consecuencia devem
serem sujeitos as autoridade desta Provincia. Perguntado se
sabe que estes dous individuo tem sido dado em li ta como
abitantes de8te Districto? Respondeo que o inspetor Jo é de
Souza Pedro lhe contara que não dera elle em lista como
abitantes deste Districto por peditorios do Capitão José Gar
cia de São João; e perguntado se abe onde é a eliviza da
Provincia respondeo que não sabe verdadeiramente, e qne só
sim sabe que sempre se respeitou a Fazenda do Finado Mar
tiniano como pertencente á e ta Pronncia e da fazenda de onde
morão Antonio João do Carmo e Manoel Fernandes de Fa
ria, que estão as me ma para. dentro da Fazenda sendo a di
viza mais adiante de onde Illorão o me mo -perguntado se
sabe se o Réos são qualificados votantes ou Guarda Nacio
naes na Villa de São João? re pondeo que ouvio por Manoel
Fernandes de Faria falar que Antonio João do Oarmo hera
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Gllitl'na ~.I'lnmd rlaquellfl. Villa: perguntado se sabe que as
r1iyi. nR da FH7.cnda de Mnrtiniano pa. sa mlliLo alem da caza
elos R(~I)"? I"~'-'pondeo que pa sa perlo. E mais n::i.o d·i. e. E
dado a p,t1a vra ao Réo para conte tal' a testemnnha. Por elle
foi dito qne conte taya o der oimento Lia testemullha por ser
c1efeil.1107.0 pois que só abia que os Réo del'el'ião pertencer
a esta Fr~gllp.7.i~l. e Provinçia isto por prezunção e não por um
titulo 011 rlf'IOêlrc;lçi1o de devizão por qLlem o podia fazer, e
mesmo q11 H dispe sa,her que os Réos prestarão servissos pu
bljco no BaLalb~o de Mogymirim-Villa de 8ão João da Boa
Vi ta. Provil1l'ia. de São Paulo, e que nesta Freguezia servisso
algum sabia que tive em prestado. E sendo lido o depoi-

. mento e conl'estação e achou a testemunha e os Réos con
forme pelo que as ignão- e com o Juiz; e arrogo do Réo
por dizer nào sabia e cre,er a ignou-se Francisco Vieira Amo
rim CorLe . Eu João Bapti ta Caetano E cri,ão que o escre-íÍ:
-Gonçalves Lopes.-Francisco José Baptista.-Francisco
Vieira Amorim Cortes. ada mais deste, depois do que se via
dos me mo autos como terceira testemunha o depoimento do
theor eO"uinte-José de Souza Pedro, natural de ão Thomé
das Letras, cazado, lavrador, de sesenta e oito annos de idade
-testemunha jurada aos Santos Evangelhos em um LiVTo del
le . em que po sua mão direita e prometteo dizer a verdade
do que soubes e e perguntarlo lhe fos e; e aos co tume dis 'e
naua. E pe:'guntado sobre o conteudo da petição inicial que
lhe foi lida e e plicada. Re pondeo, que sabe que os Réo An
tonio José do Carmo e Manoel Fernandes de Faria ão perten
cente fJ esta Freguezia porqne mOl'ão na Fazenda do seo fi
nado sogro utomo Martiniallo de Oliveira, e que sempre per
tenceo a e ta Provillçia. e que abe porque mora ne ta Fa
zenda á quarenta e dou anno: e perguntado que como
sendo elle In!:'petor do QuarteIrão muitos anno' ne te lugar
nunca dera e tes Réo em lista de qualificação para esta Fre·
guezi8?-Re pondeo que quantoa José Antolllo do Carmo, nunca
o dera em li ta por peditorio d seo cunhado Capitão José Gar
cia de São João, que pedira que não désse-o em lista para
esta Freguezia porque tinha tenção de ficar com aquelle lugar,
e como elle testemunha dava-se muito com seu cunhado, mo·
tivo porque o servira ne te pedido, conhecendo empre que
Antonio José do Carmo morava e mora no territorio de Mi
nas e não de São Paulo; e que quanto a Manoel Fernandes
de Faria, que sabe que é morador nes e lugar a 2 annos e que
sabe que as terras onde elle mora foi comprada a aquelle An·
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tania José do Carmo: Perguntado e sabe onde é a diviza dá
Provinçia? Re pondeo, que só sabe re peitou- e a fazenda de
seo finado agro, como pertencente a esta Proyinçia e ser
vindo de diviza-Perguntado se sabia onde erão as divizas?
Re pondeo que legitimamente não abia, e nem abe quem as
fez, e só sabe que béra respeitada a Fazenda do seo finado
sogro como pertencente a esta Provincia a quarenta e tantos
annos, não só porque aquelle eo finado sogro como por to
das a autoridades deste Municipio; tanto por que fez Inven
tario e De,isão nesta Fazenda por e ta autoridades sem que
até o pre ente tenha havido conte tação alguma a tal res
peito: Perguntado se as terras que eo finado agro po suia na
Provinçia de São Paulo foi inventariado na mesma ocazião
pelas autoridades de Caldas? Re pondeo que uma que seo
ogro tinha comprado nessa Provinçia, que é onde mora seo

cunhado Antonio Caetano farão inventariados na mesma oca
zião pelo Juiz Municipal de Caldas: Perguntado e sabe se
algum tempo por m'lndado de authoridar!e de Mugymirim foi
feito uma tranqueira na Fazenda do finado Martiniano mar
cando divizas? Respondeo, que ouvia fallar hoje por Francisco
Jo é Bapti ta: PerO"untado e abe se os Reos ão qualifica
do em São João da Boa Vista? Re pondeo que o Guarda

acional Antonio José do Carmo, por cauza deUe não darem
lista para esta Freguezia. E mais não di se: e dado a pala
vra ao Réo para conte tal' a te telOunha por elle foi
dito que o presente depoimento é naçido de falta de fé,
pois que para conhecer e a probidade da testemunha é bas
tante dar um juramento de ser fiel á justiça, o qual é tão sa
grado como o que está dando por afeição particular dechou
de comprir com seo dever como ln pector, poisque se o eo
depoimento é verdadeiro quanto o dixer que os Réos são mo
radores de ta então naquella ocazião quebrou o juramento
que havia prestado como Inspector por is o que o cidadão
que un dia é perjuro já não pode mais ser de conceito seo
juramento como da-se no prezente cazo confe ado pela pro
pria testem unha, e por i 50 O Meriti imo J ui deverá rlis
prezar seo depoimento' e ante e assim entender proceder
na forma da Lei contra a te temunlla. E endo lido o depoi
mento e contestação o achou a testemunha e Réo conformes
pelo que assignarão CoOl o Juiz. E a rogo do Réos por di
zerem que não sabia e crever as igna-se Franci co Vieira de
Amonm Cortes. Eu João Baptista Caetano E crivão que o
escreví.-Gonçalves Lope .-José de ouza Pedro.-Francisco
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Vieira de Amorim Oortes.-Nada mais consta relativo ao que
me foi ordenado na Portaria retro; e o referido é verdade e
consta dos autos de que faz menção a me. ma Portaria e ao
qual me reporto e dou fé, Cidade de Caldas 21 de Julho de
1873. Eu Jo é Manoel dos Santo Pereira Junior Escrivão de
Segundo Of.ficio que o escrevi conferi e assigno.-José Ma
noel dos Santos Pm:eim Juniol·.

83-DA CAMARA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, 187.J..

fllmo. e EX11Z0. Sl·.-A Camara Municipal desta Villa
em sessão de hoje, responde ao officio de V. Exa., datado
de 21 do mez proximo passado, pedindo informaçõe quanto
a huma representação da Gamara Municipal da cidade de
Caldas, da Provincia de Minas, relativamente ao negarem-se a
dar obediencia a Minas os moradores da. Freguezia de S. Se
bastião do Jaguary, allegando, em vista da incerteza das di
vizas, pertencerem a esta Provincia.

E' exacto pertencerem ao Municipio e Termo desta Villa
os cidadãos Manoel Diogo Gonçalves, Silverio Gonçalves Val
lim, José Luiz Barbosa e outros, visto que aqui exercem mu
nus publicos sendo todos qualificados votantes ha muitos an
nos, e prestando toda obediencia ás autoridades desta Villa.

E' inexacto terem as autoridades daqui acoroçoado e
concorrido para esse acto de de obediencia phantastica; a Pro
vincia de Minas é que indebitamente quer usurpar territorio
desta Provincia, abusando do poder com ameaças e incu
tindo terror na população da Freguezia de S. Sebastião do
Jaguary e especialmente no e pi rito dos treH cidadãos acima
referidos, com actos vexatorio, com penhoras, sequestro e
prisões; com o que tem reíoltado o espirito publico a ponto
de o povo em massa tentar arrancar a taboleta da baneira
para pôl-a no alto da Serra de Caldas, por passar por ahi a
divisa das Provincias.

Informando-se a Gamara a respeito, chegou ao conheci
mento de que Antonio Martiniano de Oliveira, faJlecido e an
tepossuidor da fazenda em que morão muitos membros de sua
família, era pertencente a esta Provincia, dava obediencia ás
autoridades seculares e ecclesiasticas d'aqui e só por questões
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particulares com o senador Monsenhor João José VieiTa Ra
malho, de grata e audo a memoria. fundador desta Povoação,
despeitado começou a obedecer a JHinas, em tempo em que
esta Villa, como imples Freguezia, longe das vi tas das auto
ridades uperiores, não tinha quem reclama e fazC'ndo respei
tar seu territl)rio. O que Miuas nos arrebatou, reivinclicamos
nós hoje, ella e cudada na vontade de um só homem, e nós
no can enso de centenare de pes oa, estribadas no direito
que lhe a siste, em vista da natural divisão topographica da
Provincias, como e póde ver em uma carta geogTaphica da
Proyincia de Mina, levantada pelo Engenheiro Guelber, por
ordem do Governo. Morto Antonio Martiniano, seus decenden
tes e aggregados continuarão em um estado inclifinivel, accei
tando I) que lhes davão ambos os termos limitrophe, tempo'
em que alguns dos moradore ne sa área de terreno aceitarão
cargos de eleição popular e de nomeação do Governo-pil
lula dourada com que Minas buscava engodaI-o, procurando
tutis vi?'ibus direitos adquiridos ao territorio usurpado, como
clar'amente se vê dos insignificantes documento com todo o
cuidado colleccionados e religiosamente guardados com reser
vada intenção.

Não é procedente a allegação de esses cidadãos terem
aceitado es es cargos e muito menos o facto de ser feito o
inventario, partilha e divi ão da Fa;t,enda de Antonio Marti
Diano de Oliveira, visto que algun de ses acto ão de ju
risdicção voluntaria, actos até que poderião ser feito amiga
velmente, e a conclusão que d'ahi se pode tirar é que esses
actos são nullos, pela imcompetencia do Juizo de Caldas; isso
o que pode provar é que houve pouco escrupulo da parte
da autoridades judiciarias mineira, e completa ignorancia
des es factos, e nunca annuencia, da parte da no' a pela
di tancia pela ausencia e por affluencia de h'abalho em um
Municipio extenso como era o de l\logy-miTim ante da exis
tencia deste termo reunido a aquelle. e já mai pode servir
de base para o pretendido direito obre o territorio em ques
tão) o capricho de um ó homem. o erro de seu descenden
tes, a ignorancia de seo aggregados e e sa po se vicio a, que
só serve para comprometter a boa fé de quem allega sem
titulo algum aCeltavel.

Em 4 de J UI!10 de 1 66 forão executado, pelo Procu
rador da Oamara de Oaldas, Manoel Fernandes de Faria e
Antonio João. do Oarmo para pagarem impostos municipaes,
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por não o quererem fazer, ha dous annos; no decurso da ac
ção os executados offereceram uma excepção decl:inat01'ia (01'i
e o Juiz M\micipal de então, o Doutor Bernardo Jacintho da
Veiga, sustou o proseguimento da acção reconhecondo sua in
competencia á vi ta da incerteza das divi a entre uma e ou
tra Provincia. E te de pacho fayoravel aos executados, não o
foi ao nos~o termo, por is o que não ha tal incertel.a, como
se pode vêr em qualquer compendio de Geographia da Pro
vincia (Brigadeiro Machado de Oliveira n.08 23, 29, 57 62, e
81), onde se diz que os limites entre as Provincias são na
turaes e onde ha uma seITa que sirva de marco imposivel é
seguir- e rumo; a divisa, pOl'tan to, é a SeITa da Mantique:il:a
(Senador Pompêo-Geographia). Em Agosto de 1870 nova
mente tentarão execuçõe contra 8ilverio Vallim, Manoel Diogo
e José Luiz e lião puderão pro eguir; o embargos oppostos
sustarão as acções.

Ultimamente na occasião da matricula dos escravos, ainda
tentarão conseguir seus fins, amedrontando os proprietarios
pelo lado do interesse; incutindo medo dizendo que, se não
mab:iculas em seus e cravos na col1ectoria de Oaldas, que fica
rião todos libertos em face da lei; com is o tudo não tem po
dido vencer a tenacidade da vontade das pobre victimas de
sua illegitima ambição' com e te manejo só teem conseguido
revoltar-lhes os animos exacerbados. E com razão se rocu ão
elles a fazer parte de um Municipio decadente, como confessa
a propria representação, deixando a menor distancia um outro
rico de eiva e que começa a desenvolver-se florescente; não
hão de deixar de pertencer a uma Provincia, onde o espirito de
associação se levanta pujante, onde a iniciativa particular
brota secundando a acção benefica do Governo, e tendendo por
todo o territorio a rêde das estradas de ferro, deixando uma
Oapital fi, 39 leguas de distancia, com optimos caminhos, me
tade já estrada de ferro, com um porto de mal' perto, para
pertencer a uma outra, em cujo Sul a lavoura definha na ro
tina e balda de recursos e de melhoramentos, onde tudo se
espera do Governo, onde o Governo só faz para ustentar um
funccionalismo enorme, e distantes da Oapital 85 leguas de
invios e pessimos caminhos e onde chega o peso e nunca o
beneficio da Administração.

Exmo. Senhor, esta Oamara tambem, usando do direito
de representação, invocado pelo escrivão de Orphãos de Oal
das como representante das necessidades de seus municipes, vem
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perante V. EXR. pedir-lhe que faça chegar ao poder compe
tente seu reclamo, fazendo com que sejão demarcados verda
deiro limites entre esta Provincia e a de Mina; é esta uma
nece idade urgente, que vem pôr termo á vexação de não pe
quenu numero de individuo e talvez que evitar um contlieto entre
as autoridade de ambos os termos; o Juizo daqui não pode
e nem deve consentir que invadão seu territorio e os me mos
individuos não podem pertencer ao mesmo tempo a duas PTO
vincias e estar sujeitos a dous poderes. Deus Guarde a V.
Exa. Sala das Sessõe da Camara Municipal 21 de Agosto de
1874. IlImo. e Exmo. Sem. Doutor João Theodoro Xavier, M.
D. Pre idente da Provincia de S. Paulo.-O Presidente da Ca
mara de S. João de Boa Vista, Antonio Benedicto dos San
tos Malheiro.-Francisco da Bosa Goes.-José Antonio de
Olúeira Vallim.-José Luiov de Andrade.-TlzeodoTo Hygino
Bmndão.-Fmncisco Hono1'io Rod1'ig~u's Pereira Paim.-Do
miciano Gan'ia da Rocha.

84--Do JUIZ DE ORPHÃOS DE SÃO JOÃO

DA BOA VISTA, 1874.

JUnw. e Exmo. Sem·.-Respondendo ao oflieio de V.
Exa. de 21 de Julho do corrente anno) sobre uma representa
ção do Escrivão de Orfãos da cidade de Calda', tenho a di
zer que os tre cidadão Siherio Gonçalves Val\im Manoel
Diogo Gonçalves, Jo é Luiz Barbosa e ua familias perten
cem incontestavelmente ao municipio desta Villa e a popula
Ção toda da Freguezia de São Sebastião do Jaguar)' com fuu
damento allega pertencer a esta Provincia) por estar a po
voação ituada no f;opé da serra, endo as divisas das duas
Provincias pelo alto da mesma; isto e vê na Memoria da Capi
tania do São Vicente por Vr. Gaspar da Madre de Deo 
edição moderna, e em outras obras de Geographia.

Com e te envio tres documento que ão: um atLestado
do Vigario desta Villa, uma juStifiC3Ção procedida ha annos
em que jurarão pessoas antigas do lugar e nma certidão au
thenticada tlxtrahida de uns autos processados em Caldas, que
sujeito á apreciação de V. Exa. (*)

(*) Não se encontraram os referido documentos. (N. da R)
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Deduz-se de tudo que ha duvidas e muito senas sobre
a divi a de uma e outra Provincia e necessario é que haja
uma soluÇão qualquer para se evitarem conflictos entre as
autoridades de um e outro municipio, notando-se que o povo
de São Sebastião do Jaguary faz inauditos esforços para se
libertar do poder de Caldas; hoje elie tenta alcançar isso
usando do direito de representação e quem sabe se ama
nhan não se opporá elle formalmente, podendo e te acto
provocar qualquer alarma.

E' de summa necessidade uma demarcação de limites
pelo Poder competente e V. Exa. trabalhando para isso presta
assignalado serviço á causa publica. Deus Guarde a V. Exa.
Villa de São João da Boa Vi ta, 18 de Setembro de 1 74.
Illmo. e Exmo. Sr. Dr. João Theodoro Xavier, M. D. Presi
dente da Provincia de S. Paulo.-O Juiz de Orfão, pela Lei;
Antonio Benedicto dos Santos ]Jlalhei?·o.

85-Ao MINIBTRO DO IMPERIO, 1875.

lUmo. e Exmo. 8m·.-Tenho a honra de passar ás mão
de V. Exa. a inclusa copia da representação que dirigia-me
em data de 28 do mez :findo a Camara Municipal da Villa de
S. João da Boa-Vista.

Oonsta de sa representação que continuão a duvidas
tanta vezes suscitadas, ácerc:a dos limites desta Provincia
com a de Minas Geraes, na parte relativa áq uelle dito muni
cipio e o de Oaldas, da referida Provincia.

Essa incerteza de limites occasiona freq uen tes conflictos
entre as autoridades judiciarias dos dous municipios supraci
tados, com grave prejuizo da administração da justiça civil e
criminal.

Na mesma data em que a Oamara dirigio-me su~ re
presentação, o Juiz de Orphãos do termo queixou-se de novo
conflicto de jurisdicção com o Juiz de Orphãos de Oaldas,
conflicto que teve por causa a revelia de um inventariante

r.;.. que recusa-se a dar bens em partilha, bens com herdeiros
·~menores.
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A' representação da camara junto, tambem por copia,
não ó um oflicio do. Juiz de Orphãos do referido termo de
S. João de Boa-Vi ta, de 18 de Setembro de 1864 (com 3
documentos em original), como a informação prestada em data
de 8 de A..bril de L867, sob n.O 21 pelo Delegado do Director
Geral das tenas publicas de ta Provincia, já sobre os limites
dos dous municípios em questão.

Urge, pois, que haja providencia capazes de pôr termo
a esses conflictos a fim de a justiça publica não ser embara
çada em sua acção.~Deus Guarde a V. Exa. S. Paulo, 5 de
Julho de 1875.-Sebastião José Pereim. -Illmo. e Exmo. Sr.
OonselheiTo José Bento da Ounha Figueiredo, M. D. Ministro
Do Imperio.

Illmo. e Exnw. Sr.-A Camara Municipal desta Villa de
ão João da Boa Vista, como orgão das nece sidades de seu

Municipio, vem perante V. Exa. representar sobre a questão
de limites entre e te e o municipio da cidade de Calda, da
Provincia de Minas Gemes, por haver verdadeira duvida so
bre o lugaT por onde passa a linha divisoria.

Esta Oamara, vendo o inconvenientes que podem resul
tar do confiicto dos Juizos e 8utoridades, pede instante
mente a V. Exa. que represente ao Poder competente sobre
questão de tão alta magnitude a fim de solverem-se duvidas
que já estão de pé reclàmando dous Juizos a posse de um só
lugar e ambos com fundamento producente entendendo cada
um ter sua jurisdicção bem firmada.

A população da Fl'eguezia de São Sebastião do Jaguary
fez um abaixo assignatlo p~dindo que definitivamente fosse
reconhecido pertencer a esta Provincia aquelle lugar e faz ver
a conveniencia que d'ahi re ulta bem como que a divisa deve
passar pelo alto da serra de Oaldas por ser uma divisa na
tural e a verdadeira, que foi confunclida depois por interesses
mesquinhos de particulare .

O anno passado já esta Camara por intermedio de eu
Presid.ente de então, informou úircumstanciadamente obre esta
questão, e seu officio e documentos remettidos devem estar
na Secretaria.
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Esta Camara confiada no zelo, dedicação e afan com
que V. Exa. tem sabido curar dos maiores interesses d~ Pro
vincia espera, com urgencia, uma solução qualquer que ponha
termo ás duvidas levantadas já entre o Juizo de Orfãos deste
Termo e o da cidade de Oaldas. Deus Guarde a V. Exa. Paço
da Camara Municipal da Villa de São João da Boa Vista, 25
de Jlmho de 1875. Illmo. e Exmo. Sr. Dr. Presidente desta
Provincia.-O Presidente Francisco Hono1'io Rodrigues Pe
reim e Pai1:a.-Theodoro Hygino Bmntes.-José Antonio de
Oliveim Vallim.-Domiciano Ga1'cia da Rocha.-José Luix
de Andrade.



APPENDICE.

(Documentos encontrados depois da impressão
das secções a que pertencem.)

ijUESTÃO no llISTRICTO AO SUL no RIO SAPUCAHY.
.. -

l-Ao GUARDA-MaR DO DESCOBERTO DE SAPUCAHY, 1746.

Pela que pre entemente recebo de V. M.cê venho no
conhecimento de que tudo quanto tem obrado nes e novo des
coberto do Sapucahy tem sido comtudo o acerto e muito
prinr:ipalmente em fazer concervar a posse, que por parte desta
Capitania tomou do me mo descoberto, visto se achar indubi
tavelmente dentro dos seos lemites, e jurisdiçam, o que e
comprova pela copia ela Real Orelem, que com e ta remetto a
V. M.cÔ na qual foi S. Mage tacle servido determinar athé onde
se devia extender a demarca,çam desta Com.co com a das MI
na Geraes, em cuja onformid.e, e observancia tenho por
obrigaçam de meu cargo a providenciar e acudir não dei
x:1udo perder a mais minima p.te elo q' me toca, e assim
novamente recomendo a V. li.cê q' a todo custo não consinta
q' as ju tiças das geraes entre nes e de coberto a fazer acto
algum, no cazo de quererem ne te tornar a introduzírse. Pelo
que re peita a deva a em q' me falia escrevo ao D.r Ouv.or
Geral de ta Com.ca , e sobre e ta materia e!mirá",. M.cê o que
este Ih'ordena, e assim nesta como em outra q.1 q.r q.' se lhe
oferecer, fico certo q.' V. M.oê se ha de haver com prudencia
e acerto. D.s G.e a V. li.cê 17 de Jnlho de 1746.-D. Luis
JJ1acal'enhas. Sr. Guarda Mór do novo descoberto de Sapucahy,
Francisco Míz. Lustoza.
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2-Do GUARDA-MaR DO DESCOBERTO DE SAPUCAHY 1747.

lllmo. e Exmo. S?·.-Haverá des dias se me deo' a noti
cia de ser chegada a,o Rio ele Janei..ro huma nao que partio
de Lisboa na conserva da frota, e logo depoi outra, de estar
com eifeito toda recolhida: cujas novidades acredito pella re
zão elo tempo, que como este lugar fica remoto tarde se saue
aqui o que já nas mais partes e fas velho. Hontem receby
huma carta da Campanha na qual e me pede vim acautel
lado porque infalivelm(mte conspirão contra mim os do par
tido das Minas geraes por ordem de S. lUage tade e sopa to
não ignoro que V. Ex. teria re posta elo Concelho sobre Oli

. fundamentos com que lhe escreveo que a não o fazer este
asim, se deve prezumir obrou apaixonado; se me fa pr cizo
dizer a V. Ex. que alguma perplexidade me cauza e ta contu
macia, e necesariamente careço ele que V. Ex. me ordene o
que hey ele obrar ou I) como me elevo portal' nesta materia,
no cazo que ponhão em execução o seo elezejo; devendo V.
Ex. juntamente sopor que vivo com humR gente inconstante
que envejozos das onra com que V. Ex. me trata rece. o me
maquinem o que o meo affecto lhe não merece porque me
sey fazer lembrado das recomendaçoens que V. Ex. me fez.

Fico e 'perando a certeza de que V. Ex. tá a estido
da mais prefeita saude. Deos Guarde a V. Ex. muitos annos.
Sapucaby 11 de Agosto de 1747.-Criado de V. Ex-.Fran
ásco lrIa1·tins LustoJ:a.

3-Ao GUARDA-MaR DO DESCOBERTO DE SAPUCAHY, 1747.

Recebo a carta de V. M.oê de onze deste mez em que
me participa o aviso que se lbe fez da Campanha para viver
acautellado a respeito dos Illorauore da Geraes, por terem es
tes elecizão de S. Mag.e na prezente frota em que o dito Sur.
por ordem 'ua adjudicou e se ele coberto ao destricto e juri 
diçam rlaquelle Governo, e o receyos que V. lU.oê tem, de
que com armas queirão os das Geraes expulsaI-o, servindo
ele corroborar esta conjectura alguns Dragoens que 'e achão
ja na dita Campanha em se saber o fim a que se dirigia a
sna vinda, e o mais que V. lVI.°ê me expende na sua carta. Po
rem eu me não posso, nem devo persuadir a que os ditos
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moradores entrem em algum proredimento ou esbulho contra
V. M.cÍl em ordem pozitiva do seu Governador e que este a
não dará para V. M.cê ser attacado por Dragoens não so por
flue este nleyo he alheyo da razão e contra a mente do So
benmo que não quer que os seus vasanos se <Iestruão, ou
'ontendão com arma mas tambem porque o dito Governador
me não teu: participado athé o prezente ordem alguma de S.
Ma cr•e relativa a esta materia, cuja participaçam devia vrece
der a qualquer acto flU e ha de obrar contra a posse em
que V. llf.cÍl se acha por parte de te Governo, e muito mais
havendo nelle a ordem de que remetto a V. M.cÍl a copia para
conferirem o Governadores sobre a divizão das Capitanias
por e ta mesma paragem. Mas ainda assim cazo que por parte
las Gemes se entre com mão armada ne te de tricto V. M.cÍl de
nenhum modo faça rezi tencia, e somente fará hum protesto
de que se retira pelo accommetterem com armas mostrando ao
Official Militar ou Ministro das Geraes a ordem inclusa e re
querendo lhe que eu estou pronto para couferir com o Gover
nador tia Teraes sobre a diviza das dna Capitanias em ob-
ervancia tlesta ordem, ou de me comprometter com elle em

pessoas idoneas que a fação; pedindo-lhe juntamente a ordem
que tem de S. Mag.e para o novo incidente dizendo lhes a
quer para com ella me dar parte antes dp. lhe ceder o terri
torio. e cazo que clles iu 'istão, V. M.cÍl despoi <Ie feito o
protesto lho deixará ,-indo ou maodandome dar parte do que
nccecler, porque obrando e a ab olnta de attacar a V. 1'1.cÍl em

se me participarem as orden de Sua Mag.e primeiro hey de
hir, ou mandar Infantaria de ta Praça a su tentar com arma
a pO' e deste GOíerno, porque he licito repelir humã força
com outra. Deos G.e a V 1lI.cÍl m.tos anno;:;. Villa e Praça de

antos. 25 de Agosto de 1747.-Do/n Lnio;, Mascarenhas. Snr.
Regente e Guarda Mór elo de coberto de :'apucahy, Francisco
Martin' Lu toza.
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VI

QUESTÃO DE JAGUARY E 2: DO RIO PARDO.

l-A SIMÃO DE TOLEDO PIZA, 1771.

,Vejo o que V. M. me diz sobre a abertura do caminho
que se deve fazer para o Ribeirão do descoberto a fim de se
mandar sucavar e fazer as experiencias necessarias para a sua
repartição.

Por este prinCIpIO sou a dizer a V. M. que Logo e eUl
del1Jora faça acabar a abertura do dito caminho e concluido

. que seja me remeta com toda a brevidade as amo tras que
extrahirem com a certeza da pinta que se tirar para com
esta diligencia eu mandar os sucavadores a fazer o mais .er
viço que manda o Regimento e nisto não tenha V, M. o me
Dor descuido ou demora que lhe possa servir ,de prejuizo
poiz sem eu ter a cabal certeza do que ha não posso mandar
os sucavadores por não fazer gastos desnece. sarios e Jogo que
V. M. me fizer avizo certo como tenho referido os' farei ex
pedir com toda a brevidade.

Tambem he precizo que V. M. mande dizer a extenção
em que se dila tão as terras minerae do dito descoberto e o
carregas que em sy contem.

He tudo o que e me oferece dizer a V. M. que Deos
guarde muitos annos. S. Paulo 30 de Junho de 1771.-D.
Luix .Antonio de Sow:a. ,,,,,,Sr. Simão de Toledo Piza.

2-Ao CAPITÃO IGNACIO DA SILVA COSTA, 1771.

Ordeno a V. :M. que logo em recebendo esta sem mais
demora marche para esta cidade com algun' soldados 1}1ais
desenbaraçados que dessa praça se puderem tirar, pois he
muito precizo marchar V. M. daqui com elle para Rio Pardo
a evitar alguns que por aquella partes se vão iilterando em
prejuizo dos limites desta Capitania, e dos Reae Quintos de
S. Magestade que por lhe devem ser pagos. Eu bem
considero as causas que a V. M. impossibilitão para simi
lhantes diligencias, mas como da minha obrigação he mandalas

..
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fazer inrlispensavelmente, e conheço que V. M. he o Official
mais capaz de execlltalas com acerto nào po o deichar de
me servir de seo prestimo e clara inteligencia na prezcnte
ocaziiio: por cujo respeito deve V. M. ter paciencia. e seguir
logo 3 sua marcha, como tenho determinado; porque assim he
convenicn te aos Reaes interesties de S. Magestarle., e certifi
quese que da minha parte não faltarey em contribuir com
tudo que for precizo para a ua marcha e su"si-tencia. Deo~

guarde a V. M. S. Paulo 30 rle Setembro de 1771.-D. Llliz
Antonio de Souza.

P. S. Não revele V. M. a pessoa algum!!. o fim a que
se dirige. a sua marcha a qual pode encobrir com o pretexto
de vir render o destacamento nesta ciclade. pois não convem
que em llina;;: se saiba o projecto desta diligencia antes de V.
M. cheg, r a ella, nem a Ordens ao Comandante de-
clarão o para que V. M. he chamado.

3-Ao ALFERES JozÉ ÂNTOXIO GONÇALVES FIGUEIRA, 1771.

E. tranho muito a Y. :M. que sendo Commandante des~a

Guarda que lhe tenho confia,lu me talte com as partes de to
da a. novidades r,ue lc~dem nes e Continente faltando co
nhcCldalllente ao cuidado que deve por em sabela, e a obri
gaçào de particlparmas; pelo que fique inteiramente advertido,
para não cahir mais neste erro, sub pena de . er castigado, se
obrar o contrario.

Nesta occazião encarrecro ao Capitão de ca a110s Manoel
Rodrigues de Araujo Belem diligencia illlportan le ao Real Ser
viço, a que V. M. o deve acompanhar; o que fará, logo que
receber esta na fonna que el1e lhe insinuar, para que tuno se
execute na forma que tenho recommendado ao dito Capitão,
em que espero não haja a miníma falta que a V. ~I. faça re
ponsavel. Deo guarde a V. M. S. Paulo, 30 de S 'temhro
de 1771.-D. Llliz Antonio de Souxa. -Sr. Alferes José An
tonio Gonçalves Figueira.
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4-Ao CAPITÃO IGNACIO DA SILVA COSTA. 1771.

Por carta de 30 de Setembro ordenei a V. M. que sem
demora marchasse para e ta cidade com os loioldado mai~ ca
pazes e desembaraçados que se pudes~em tirar de sa Praça
para daqui partir em diligencia que lhe declar i na mesma
carta e porq ne novamente tem cl'ecido circunstancia qu me
obrigão a mandar executar a referida diligencia com toda a
brevidade Ordeno a V. :M. que quando ainda esta o ache
nesta Praça, sem a miuima demora siga viagem para ta
Cidade, na forma que lhe determinei, porque a. sim con,em ao
Real Serviço.

Ao Alfere Jozé Pedro ordeno que com V. M. marche
para esta cidade. . . . . .. em sua companhia com o mai sol
dados, em que espero toda a promptidão, e que não haja o
menor em baraço que prej udique a e ta preciza diligencia. Deo
guarde a V. 1. S. Paulo, 2 de Outubro di' 1771. (*)-D.
Luix Anto1úo de S01lxa.-Sr. Capitão Ignacio da Silva Costa.

5-Ao CAPITÃO FRANCISCO PINTO DO REGO, QUE SE ACHA

NO DESCOBERTO DE JAGUARY, 1771.

Ao Capitão Seba tião Antonio de :::;ou~a da Rocha Bar
buda remete o Secretario deste Governo a Provisão de escri
v~o da Guardamoria desses Descuberto, e lhe recommenda
satisfaça o seu custo a V. M., a quem eu tambem recom
mendo. que dos proprios emolumento que pertencerem ao
dito Capitão V. M. applique para a satisfação da importancia
da. dita Provisão que remetterá ao mesmo Secretario a quem
compete. Deos guarde a V. M. S. Paulo, a 10 de Outubro
de 1771.-D. Lu',;x Antonio de Souxa.-Sr. Coronel Franci roo
Pinto do Rego.

(*) Acha-se á pago 133 a ordem dada a este offieial pOl' oc
casião desta diligencia. (N. da R.)
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6-Ao CAPITÃO JOZÉ LEME DA ,'ILVA. 1771.

Vejo o que \ .. M. me diz a respeito da picada que se
mandou abrir por Jozé Pereyra Leme ]1ara entrada do desco
berto que não potle executar pelas causa' que me refere, e a
V. M. agradeço a prompta satisfação que pos ne ta diligencia
para suprir a sua falta e timando muito que pela sua direc
ção e tenha concluhldo a tlita picada na forma que 'e orde
nou ao dito Jozé Pereyra Leme e ni to e em tudo u maiB em
que lhe for pedido auxilio para bem da diligencias que man
dei felZer ro [ecti,-a ao me mo descoberto. e pera que V. M.
se porte com a promptidão que deve ao Real ~erviço. Deo
guarde a V. M. . Paulo. 14 de Outubro de 1771.- D. L1ÚJ:.

Antonio de Souxa.-Sr. Capitão Jozé Leme da Silva.

7-Ao GUARDAMOR DOS DESCUBERTOS DE JAGUARY E

RIO PARDO 1771.

Pela parte que recebo na datta de 15 do corrente fico
erto de V. M.cê ter chegado conl felicidade a esse Descu

berto. e do mai que tem praticado obre a diligencia que
lhe eucarreguey, re [ectivas ao lIIe mo, nas quaes têm V. M.cê
obrado tão conforme á razão, qlle menos uão e perava da sua
honra c claro di curso, que reconheço, e depoi' de louvar
muito a rezolução, c prudencia ('om que 'e tem vortado aprovo
totlas a 'ua di po i<;õe , e genuina respo tas com que oube
retorquir us protestos, que lhe fizerão e ue tudo que V. M.cê

contraprote tou, e novamente prote tal' nus c<lrgo' que demais
occorrem o mando autbellticar por termo juridico que ainda
poderá ser necessario.

Como V. M.cê que os 'omandantes da Guarda .... depois
de. . .. e que nesse Districto por estar dentro da minha j u
risdicção só devem prevalescer as ordens que lhe patenteou,
e por essa cauza se recorrerão com partes ao seu Governo
tlonde vierão novas orden , e mayor força d gente para dahy
o desalojar devo dizer a 'V. M.cll que suppo to elles assim o
ent.endão, eu me não devo per uadir que um General tão
completo como o Exmo. r. Conde de Valladares, a sim o
mande praticar depois de conhecer com evidencia a justiça e
direito que assiste por parte tlesta 'apitania, nem da ua
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recta intenção devo esperar que permita aos seus subditos fa
culdade para virem inquietar com violencia aos desta Capita
nia, e tirar-lhes as terras que direitamente lhes perténcem)
mas quando o dito Sr. por mal informado, haja de destribuir
ordens aos seus subditos, para nos lançarem fóra desse Descu
berto, e se apoderarem delle, com a errada intelligencia de lhe
pertencer nesse termos, usando V. M.cê de toda a sua pru
dencia, sem faltar ao respeito, e veneração devida ás mesmas
ordens, lhe faça por escripto, todos os protestos necessarios a
fim de fiaarem responsaveis por todas as consequencias, que
resultarem do seu attentado, em prejuizo dos Reaes Quintos,
e cios Povos de hum e I)utro Governo; e quando ainda assim
queirão intentar a infracção) de nenhuma forma se lhes largue
a posse, em que E'stamos das referidas terras, em quanto se
dá parte a S. Magestade para decidir esta materia como for
servido; neste systema vá V. M.oã dirigindo todas as suas
acções, na forma das ordens que lhe expedi.

Pelo que respeita á diligencia do Rio Pardo, se faz pre
cizo executarse esta com quanto mais brevidade. que for pos
sivel, com jn no<; avizos antccedentes tenho recommendaJo,
pois he natural que os no. sos oppostos perdendo as e peran
ças de ficar com esse Descuberto se promovão com a I layor
pressa, e força a senhoriarse daqu(\lle e por l'sso deixando
V. M.ol! dispo Lo nesse lugar tudo o que se deve fazer para a
nossa conservação, instruiudo bC11l as pessoas que deveI)) res
ponder aos cazos que novamell.e occorrerem, se Iran pnrte
com a mayor deligencia a aquúlle continente, fazendo a sua
marcha pelo caminho geral, selll se meter a fazer picada, que
ha de levar mayor demora, e toda a que houver no pode
ser prejudicial, e tambem por não ser justo que ante. de se
gurarmos o lugar, demos cauza, com dives. ão ele novos
caminhos para nos lJrote tarem rompimento de Guardas, na'
quaes e haja V. lVIcê. sempre C01l1 toda a cautellft, e politica
necessaria, e por aq uelles meios mais seguros, que lhe ug
gerir a idéa se meta na posse da terras, que nos lertencpm,
e conforllle o est,ldo das couzas, tOlllará a delibera~(ão, que for
mais conveniente aos interesses do Real serviço, e á boa exe
cução das ordens COIll que se acha.

Remetto a ordem inc1uza, para que do Destricto de S'
João da Atibaya, e de Jaguary eODcorrão os moradores a ven
der os seus mantimentos nessa campanha,. em alteração dos
preços, porqne os trazem a esta cidade; pois de outra forma
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não poderão os ~omens ahy ubsi-;tir: V. Mcê. fará que os
Offic~aes de Ju tlça, e os da Ordenança a quem se dirige a
refenda ordem a fação por na sua devida execução, para que
não po ~a haver falta de mantimentos nesse lugar, em que V.
Mcê. fara 'empre conservar o homen nece'sarios para a sua
defença, durante o relTreço, e ernquanto não velllO' o estado
em que ficão as couza .

Deixe V. Mcê. recomendado, que me fação promptos os
avizos de tudo que houver de novo, e que os mesmo parti-
cipem a V. Mcê. onde quer que se achar.

He tudo o que e me offerece dizer-lhe, e que para
quanto po sa prest.ar-lhe serey sempre certo a dar-lhe gosto.
Deos Guarde a V. Mcê. '. Paulo a 20 de Outubro de 1771.
-D. Luix Antonio de Souza.-Sr. Ooronel Francisco Pinto
do Rego.

- Ao CAPITÃO IGNACIO DA SILVA OOSTA NO UESCOBERTO

DO RIO PARDO, 1771.

Pela parte que V. M. me dá de 20 do corrente. fico no
onhecimento das diligencias em que e tenha empregado o
apitão Manoel Rodrigues de Araujo Belem ante da ua che

gada. e das que V. M. novamente fez promover a fim de em
baraçar o ab oluto procedimento dos Geralista sobre o terri
torio que nos pertence e que indevidamente querem usurpar a
esta Oapitania estando dentro dos seos limite conforme a de
marcação e posse em que se acha que não padece questão de
duvida.

Oomo elles abandonarão o sitio do Bezerra transmutando
a Guarda que ahy tinhão para o Pinheirinho a fim de a hirem
postar no Descoberto que fizerão os irmãos de Ignacio Oabral
no ribeirão chamado de Amador Blleno, que dece das mesma
vertentes do da Oonceição a dezaguar no Rio Pardo. com o
projeoto de se apo arem delle e repartilo, obrou V. M. com
muito acerto em tomar a resolução de adiantar Guarda sobre
o mesmo Ribeirão com as Orden que passou para o defen
derem, e não eonsentirem que o nossos opostos tomem :lo

posse que pertendem.
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Isto mesmo praticará V. M. no sitio do Bezerra man
dando ocupar sem demora o lugar evacuado da sua Guarda
para que ahy se não tornem a introduzir depoi de a terem
abandonado.

O Coronel Francisco Pinto do Rego creyo que com muita
brevidade chegará a esse continente porem antes disso fico
certo de todas a diligencias que forem necessarias, e V. M.
julgar conveniente ao no so intento, as di porá com todas as
cautelas, e }.Irevençoens que são proprias do seo exercicio, e
que espero da sua conhecida capacidade. Deos guarde a V.
M. S. Paulo, 25 de Outubro de 1771.-D. Luix Antonio de
Sow:a.-Sr. Capitão Ignacio da Silva Costa.

9-Ao CORONEL FRANCISCO PINTO DO REGO, 1771.

Na data de 26 e 27 deste mez recebo as partes que
V. M. me dá do que tem feito praticar sobre as diligencias de
que foi encarregado a esse descolJerto. e achando que todas as
suas disposiçoens tem sido acertadas, e feitas com a devida
ponderação não posso deichar de retifical-as com a aprovação
que merecem e de dar tolio o louvor ao de tincto procedi
mento com que sabe acreditar- e em tudo o que pertence ao
Real Serviço, e a utilidade da sua patr'ia, que procura com
todo o disvello.

Por este respeito não posso recear o felis pxito dos pro
jectos a que foi deliberado, em que não tenho mais que reco
mendar-lhe: porque do seo claro diseurso e prudencia tio todo
o acerto, para o qual regulandose V. M. pelas Ordens e ins
trucçoens que levou, saberá dirigir-se no que for precizo como
entender he melhor, e mais con'veniente á sua boa execução.

Nesta. inteligensia sou de parecer que se contin uem a
averiguações do Rio Comanducaya, na forma que me diz tem
acentado, e que a direcção do caminho se siga como ex
]loem, abeiranrlo o mesmo Rio, visto er assim mais conveni
ente, e correr dentro do limites desta Capitania, em que das
Geraes senão pode impedir o nosso transito sendo assim mai
util aos Reaes interesses desta Repartição e não prejudicando
daquela os me 'mos direito' e conveniencia dos seos habitante:>.
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He o que se me oferece dizer a V. M. e que ao eo
. ubstituto faço o mesmo avi o, para sobre elle poder eguir o
que lhe deichou determinado. Deos guarde a V. M. São
Paulo 31 de Outubro de 1771.-D. Luiz Antonio de SOllxa.
-Sr. Coronel Guarda mór Franci~co Pinto do Rego.

P. S. Todo o caminho que se abrir de novo se deve con
siderar nelle a commodidade de se vedar todo o extravio de
ouro.

lO-Ao TENENTE GUARDAM6R FRANCISCO JOSÉ MACHADO,

1771.

Na data de 26 e 27 deste mez recebi as partes que me
deo o Coronel Francisco Pinto do Rego obre o que 'e tem
praticado nas deligencias respectivas a esse descoberto; cujo
procedimento tenho apro,ado, como merecem as bem preme
ditaclas dispoziçoens, que ahi se tem promovido para o feliz
acerto que e pero da sua boa execução.

O dito Coronel me certifica a sua breve partida para o
Continente do Rio Pardo. e que durante o eu regre so fica
V. M. incumbido de responder por tudo o que possa vir a
uceder; sobre o que tiverão as nece arias conferencia e lhe

deixava toda a instrucção e Orden preciza a re peito do. que
devia obrar no cazo de haver por parte das Geraes alguma
novidade para c1ahy nos de alojar, que não e pero; ma quando
possa havela como conheço a grande actividade, e honra com
que V. M. saberá di tinguir-se em toda a ocasião não devo
supor menos prevenido e e de coberto com a re peitoza assis
tencia e comandancia de V. M. de quem formo igllal conceito.

Nesta inteligencia fico certo que V. M. se hade empregar
com a mayor eficacia no adeantamento das diligencias que
ficarão a seo cargo respectivas ao fim qne dezejamos não sendo
a de menor apreço completarse o caminho, cuja direcção deve
seguir abeirando o Rio Camanducaya conforme o bom acordo
que tomarão visto correr por dentro dos limite desta Capi
tania. e se julgar mais util, e conveniente para a nossa comu
nicação, no que e deve aplicar todo o cuidado com as pre
cizas cautelas de o conseguir em perturbar districto alheyo.
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He (l que e me offerece dizer a V. M. e que para tudo
quan to posso prestar não faltarei a ocasião de dar-lhe gosto.
Deos guarde a V. M. S. Paulo 31 de Outubro de 1171.
D. Luix. Antonio ele Souxa.

P. S. O caminho que agora e lançar c1eve considerarse
com aquella direcção suficiente a im pedir os extravios do
ouro.

J l-Ao CAPITÃO DA ORDENANÇA DE ATIBAYA. 1771.

Vejo o que V. :ru. me expõem sobre o incomodo que
experimentão os moradore dessa Villa e Freguezia de Ja
guary na continuação da guardas sucessivas para o novo
Descuberto em cuja attenção remeti a ordem incluza para que
alternativamente se puchem no serviço das mesmas guardas
os moradores de Juquery, e de azareth; V. M. os fará avi
zar pelos seus rcspectivos officiaes, a fim de se porem prom
ptos a marchar como determino, cujo sen'iço regulará repar
tirá igualmente por todos, de forma que po ào acudir as suas
lavuura , e que nenhum possa experimental' con ideravel pre
juiz;o e advertindo a V. M., que a qualqucr avizo que tiver
do Comandante daquelle DesculJerto para maudar refor ar as
guaruas com mayor força de gente instantaneamente o faça,
mandando-lhe com toda a brevidade a que por elle lhe for
pedida, porque assim será couveniente para a boa execuçãu
das ordens de que e tá encarregado e a que V. M. e esses
Povos não devem faltar.

Pelo que respeita a desobediencia em que se achão os
filhos de Guilherme da Fonseca ordeno a V. :ru. que logo
faça toda a diligencia para prendeios e remeter a este corpo
da guarda, assim praticando com todos os mais que desatten
derem ás ordens que se lhe dirigirem respeutivas ao Real
Serviço. Deos Guarde a V. :ru. s. Paulo 2 tle I ovembro de
1771.-D. Luix Antonio de 8outa.- r. Capitão Domingos
Leme do Prado.
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l2-Ao TENENTE GUARDAMOR FRANCISCO JOSÉ

MACHADO, 1771.

a data de 30 do mez passaria me fez avi o o Coronel
Guardamor Francisco Pinto do Rego hindo de marcha para o
Rio Pardo que depois da sua sahida desse descoberto tivera
noticias que por parte de Minas G~raes se dispunhão a que
rerem dezalojarnos delle e lançamos fóra com poder de força
mayor, para o que se tinhão avizado as gentes cercunvezinhas
ao mesmo descoberto que pertencem á jurisdição daquel1a Ca
pitania, e suposto que não devo entender que o Exmo. Sr.
Conde de Valadares, cujo Governo é tão exacto, assim mande
praticar contra toda a razão e direito que assi te por parte

.desta Capitania, contudo no caso que por informações menos
verdadeiras que lhe tenhão dado assim o pertendão executar
violentamente espero que V. M., conforme o avizo que ja teve
do mesmo Coronel a este respeito esteja tão prevenido e
Coon tante com e es Povos para atalhar qualquer atentado
procedendo a que todas as deligencias com que pertendão de
zalojarnos ficarão fru~tada . fiando da sua honra, e conheciria
npacidade que porá todo o e forço na aplicação dos meios

para assim o con eguir 'sem que no retiro do predito Coronel
que espero não possa haver a menor falta de pro,idencias
por parte de V. M., oe quem faço igual conceito, e não devo
esperar menores acerto depois de o considerar com a mes
mas Ordens, e não menos in truhido no que deve obrar para
defender a posse em que estamo.

Nestes termos julgo de nece ario recomendar a V. M.
todas as cautel1as e reforço de guardas que deve antepor para
obviar qualquer in ulto que pertendão fazer com menos con
sideração do prejuizos que podem seguir e aos Reaes Inte
resses de S. M. e ao socego publico de huma e outra Capi
tania.

Agora mando Ordem para que os moradore de Jnquery
e Nazareth sejão puchados alternativamente com os de Atibaya
de J aguary para a continuação das Guardas desse descoberto,
cujo serviço se regulará e repartirá por todos de forma que
nem as mesmas Guardas deichem de estar sempre reforçadas
nem elles"'deichem de ter tempo e licença para tratar de uas
lavouras, ao que V. M. atenderá com rectidão, satisfazendo a
todos sem prejudicar as diligencias do Real Serviço em que
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e acha que a V. M. muito recomendo. Deos guarde a V. M.
S. Paulo, 2 ele Novembro de 1771.-D. Luú Antonio de
S01.t;;-a.-Sr. Tenente Guardamór Francisco José Machado".

13-Ao TENENTE GUARDA nIOR FRANCISCO JOSÉ
MACHADO, 1771.

Agora me partecipa o Alferes Jozé Leme da Sylva, que
hé certo estarem prompto' t: dispo tos os ela Geraes a entrar
ne se Descuberto, para cujo efeito estão fazendo huma picada
do Registo para a paragem de Simão de Tolledo, por onde
pertendem entrar mas que .... da OTden, que esperão antes
de concluida a dita picada. . .. fazem conta de entrar no dito
Descuberto pelo .... cammho.

e tes termo sou a dizer a V. M. que de nenhuma
forma consinta. que elles abrão caminho pelo territorio que
nos pertence, ante faça todo o e forço por impedirlhe esta e
outra qualquer deligencia com que pertendão invadir terras,
que se achão indubitavelmente dentro do lemites desta Oa
pitania. porque nem posso nem devo consentir, que nella se
abrão caminhos occultos, e subterfugioso que franqueem porta
ao extravias, com inevitaveis prejuizo das Reaes Quintos de

. Mage tade com cujo fundamento deve V. Mcê. fazer evitar
totios os ditos caminho, e vereda que pertendão abrir, e por
nenhum modo consentir, que entrem no dito Descoberto, ell1
que estamos de posse, e nos devemos con ervar contra toda a
opposição, que nos fação, no que espero haja V. Mcê. de por
tarse em tudo tão cuirladoso, e constante, conforme a coniiança
que faço da sua pessoa, e conhecida intelligencia. Deos Guar
Je a V. Mcê. S. Paulo a .J. de Novembro de 17'71.-D. Lttix
Antonio de SO?l?:a.- 'r. Tenente GuardaUlor Francisco José
Machado.

l4-Ao OAPITÃO DA ORDENANÇA DE JAGUARY, 1771.

:0la data elo primeiro do corrente me dá V. Mcê. parte
que os de Minas Geraes estão promptos e düspostos para en-
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traI' nes "3 Descuberto logo que tiverem resposta da parada
que fizerão ao eu Governo, de onde esperão as ordens, e
para o dito effeito estão abrindo picada do Registo a sair na
paragem de Simão ne Tolleclo por dentro dos limites nesta

apitania.

Por e te re peito ou a dizer a V. Mcê. que ao Guarda
mór Francisco Jozé Machado faço avizo. para 'e fazerem toda
a diligencias necessarias a impedir o dito caminho, ou qual
quer v reda por onde pertendão entrar 110 clito Descuberto. no
que e dele pôr todo o e 'forço por conservar a po e, em
que e tamos, pelo que recomendo a V. Mcê. que da sua parte
concorra quanto deve, e lhe fôr po 'ivel para ajudar ao dito
Guarda mór na precizas deligencia que se devem fazer para
este fim, e me parece ser muito acertado, que a canoa e
tirem elo porto por onde pos ão ter passagem, e que os Po
vo do nos o De tricto lhe nào c1em o menor auxilio de man
timentos, com que pos ão ajudar e para ubsistir na op
pozição que nos fazem, o que muito recomendo a V. Mcê..
esperando da sua honra, que em tudo se porte conforme a
confiança que faço da slla pe oa.. Deo Guarde a V. Mcê.

. Paulo 4 de Jovembro de 1771.-D. Luix Antonio de
SOllxa.- r. Capitão Jozé Leme da ilva.

15-Âo ALFERES FELIPE CORRÊA DE , YLVA. 1771.

Agora me participa o Capitão Jozé Leme da Silva a
di po -ição -m que estão os de Mina Gerae par<1 entrar nesse
De cubertu, para cujo effeito estão abrindo picada do Regi to
para a paragem de Simào de Tolledo do que V. Mcê. me não
diz couza alguma, devendo aber todas U' novidade que se
movem no Destricto des a Guarda.

o dito Capitão e ao Guarda mór Francisco Jozé Ma
chado faço avizo paTa que logo e faça impedir a dita picada.
e toda e qualquer vereda por dentro dos limites desta Capita
nia por onde pertendão entrar no dito Descuberto no que Y.
Mcê. se portará. . . . .. prompto, e cuidadoso com o llIesmos
nas deligencias que se houverem de fazer para este fim, e no
que for mais conveniente para conservar a nossa po e e se
gurança dos dil:eitos ele S. Magestade, sem que possa haver o
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inevitavel preJUlzo de extravios por caminhos oceultos, que não
deve consentir dentro dos limites deste Governo, communi
cando-se com os de outra Capitania, com cujo fundaml1nto se
devem prevenir todas as cautel1as necessarias para os fazer
impedir, no que e pel'o concorrão todos de commum acon10, e
com boa união, para melhor acerto e utiliJude cio serviço.
Deos guarde a V. :Mcê. S. Paulo a 4 de ~ ovem bro de 177l.
--D. L'llix Antom:o de Souxa.-Sr. Alferes Felipe Corrêa da
Sylva.

16-Ao TENENTE FRANCISCO JozÉ MACHADO, 1771.

Fico na intelligencia de quanto V. M. me expoem por
carta de 3 do corrente e depois de conhecer as suas formaes
disposiçoen.s zello e euidado com que sabe empregar-se nas
diligencias do Real Serviço, não posso duvidar que nelle e
creditem com distincta honra os seos conheeidos acertos.

Por este respeito estando V. M" com todas as Ordens
necessarias sobre o que deve praticar nas diligencias de con
servar e se descoberto, nada mais tenho que recommendar-Ihe
fiando do seo prudente discurso e dezembaraço toda li felici
dade de huma boa execução.

Eu me persuado que para este fim será muito conve
niente termos toda a noticia do que se passa entre os no sos
opostos para melhor nos precavermos contra as suas dlSpozi
çoens em cujos termos sou de parecer que V. M. instruhindo
alguns homens desses pedestres que achar mais proprios para
o efeito os mande com disfarce para dentro dos Povos daquelle
destricto a observar os seos movimentos e que de tudo o que
pu;derem perceber lhe dero parte para melhor deliberação do
que deve obrar.

He o que se me oferece dizer a V. M. e que no tocante
ao caminho mande continuar o que mais util for e conve
niente. Deos guarde a V. M. S. Paulo, 5 de Novembro de
1711.-D. Luix. Antonio de Souxa.-Sr. Tenente Guarda mór
Francisco J ozé Machado.
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17-Ao GUARDA MÓR FRANCISCO JOSÉ MACHADO, 1771.

Por carta que recibi de V. M. com data de 25 do cor
rente vejo as boas disposiçõens e cauttelas com que se tem
pre mdo para a conservação desse descoberto' o que muito
louvo a V. M. esperando do seu bom juizo e prudente discurso
todo. o acerto na execução das diliaencias em que está.

Estimo que os opostos desse descoberto não tenhão feito
mayor movimento para se avançarem sobre elle como se su
punha pelas vulgares noticias que aly correrão e que me par
ticipou na sua antecedente. Eu me persuado qUé nada po
derá haver, e que serião hi torias maquinadas pelos homens
daquelle destricto, e pelos comandantes das uas Guardas, a
fim de nos meterem terror e ,er e com medo dezamparavamos o
lugar, para nelle se poderem meter muito a ua satisfação
pois não devo persuadirme que o Exmo. Sr. Conde de Vala
dares lhe passas e Ordens para hum absoluto procedimento
porque devendo amparar e concorrer para o socego publIco e
quietação dos Po.....o das duas Capitania, he certo que assim
o não havia de mandar, nem permitir, mayormente conhecendo
a razão que nos assiste, e que todas as minhas diligencias se'
dirigem ao mesmo fim. Por este respeito devo supor que não
haverá movimento mayor que nos perturbe com exces o den
tro nos nos o limites mas quando haja, fico na certesa que
estando V. M. encarregado de cou ervar e defender a nossa
]Jos 'e, tudo saberá reduzir a huma pacifica quietação, sem
consentir em cousa alguma que nos prejudique e por i so não
tendo mais que lhe recommende, só renovo na sua boa intelli
gencia a mesmas' Ordens com que se acha. Deos guarde a
V. M. S. Paulo 9 de Novembro de 1771.-D. Lttix Antonio
de Sousa.-Sr. TenS Guarda mór Francisco José Machado.

IS-Ao CAPITÃO JOSÉ LEME DA ILVA, 1771.

J!']co seiente de tudo o que V. M. me participa na sua
carta de 5 e 6 do corrente e lhe agradeço muito a boa von
tade e prompta satisfação com que se tem portado na dili
gencias do Real Serviço, que e tá am..iliando nesse continente,
em que espero da sua honra continue o mesmo modo para
que tudo possa felizmente conduzirse ao fim que dezejo. Es-
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timo que as cousas estejão mai moderadas. porem ainda que
mostrem melhor semblante do que indicavão as noticias men
tirosas que aly correrão, nunca V. M. deiche de estar ·prom
pto e prevenido com todos o homens desse destricto para
acodir ao descoberto com todo o auxilio que lhe pedirem a
pessoas que estão encarregada de o defender para cujo fim
não porá V. M. duvida a fazer executaI' toda e qualquer Or
dem que lhe distribuir o Coronel Francisco Pinto do Rego,
ou o Guarda mór s o ubstituto.

Vay Ordem para o Capitão de Nazareth dar a providen
cia de que vão algu/I mantimentos para es e continente aten
dendo a faltet prejudicial que nelle se "ai experimentando cuja

.Ordem lhe fará remeter. Deos guarde a V. M. S. Paulo 9 de
Novembro de 1771.-fl. Luiz Aniom'o de Sousa.-Sr. Capitão
José Leme da Silva.

19-A.o CAPITÃO JosÉ LEME DA SILVA, 1771.

Recebo a parte,. que Vm.oê me dá sobre o prezo que fez
remeter á minha Ordem, e que no Destricto tia Atibaya foi
impedido pelo Capitão Domingos Leme do Prado, com pre
texto de pertencerlhe aquelle Destrito, o que não devia fazer,
nem podia ainda sendo assim; porque as prizoen feitas á mi
nha Ordem, só eu tenho jurisdição de mandar soltar isto su
posto: Ordeno ao mesmo Capitão, que faça vir o tlito prezo
a este corpo da guarda, da mesma forma que por Vmce. fora
remetido, e o advirto que não torne a iutrometerse na soltura
de prezas, que lhe não pertencem, pai todo VI1l. cas deyetll
.aber, que tendo jurisdição para prender, a não tem para al
tar, ainda aos eo proprios subditos, sendo prezo á minha
ordem.

Pelo que re peita a sobredita prizão, obrou Vmce. o
que devia, visto ser o dito soldado desobediente ás diligen
cia& do serviço, e mostrarse absoluto e petulante, no que
deve haver algum castigo para emenda delle, e sugeição do.
mais.

Estimo que nào tenha havido mais novidade nesse Desco
berto, e que neUe concorra Vrn.ca com todo o cuidado, a fim
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de não faltar a provldencia ele mantimento, que alli se faz ne
cessaria.

He o que e me oferece dizer a "mce. que Deo guarde.
S. Paulo 13 de Novembro de 1771.-D. Luix Antonio de
Sonxa.- r. Capitão J o é Leme da Silva.

2.0-ÀO CAPITÃO DA ORDENANÇA DE ÀTIBAYA, 1771.

Aaora me dá parte o Capitão Jozé Leme da ilva, quei
xando-se que hum Jo é Moreira, oldado da ua ordenança
lhe dez bedecera com petulancia, e o não quizera acompanhar
na deligencia elo De8cuberto para que foy chamado com I)rdem
minha, e que mandando-o prender e remeter a e -te corpo da
guarda para er ca tigado. Vmcê. o impedira com o mandar
soltar úep i de entrar no eu Di'tricto com o pretexto ele
dizer que a elle pertence o dito oldado, e não ao do dito
Capitão, o qu não posso (leixar de extranhar muito, porque
ain la a 01' a im o não podia Vmnê. altar, vindo prezo a
minha ordem o por i o ou a dizer-lhe, que logo, e sem de
mora me faça VII' o dito prezo a e te corpo da O"uarda, na
me ma fornJa em que era remetido por aquelle Capitão que o
prendeo. ainda llpondo que não pertença ao seu De tricto, e
fiqne na advertcncia rle nunca mai cahir no erro de altar
prezo algum que o tenha ido á minha ordem, 'eja por quem
quer que for. porque a Lanto não cheO"fI, a lla jurisdicção, que
só tem para prender, nào para altar, pai i o ó eu o
po so fazer depois de dada a parte.

Re o que e me offerece dizer a T"mcê., e que se obrar
o contrario de ta minha advertencia, me darei por muito mal
ati feito, e muito mais se houver falta na remes a do dito

prezo. Deo guarde a Vmcê. S. Paulo a 13 de Xovem bro de
1771.-D. Lnix Antonio de Son;:,a.- 'r. Capitão Domingos
Leme do Prado.
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21-Ao APITÃO JOÃO DE GODOY MOREYRA 1771.

E 'timo que no De coberto de Jaguary de onde V. ·M. 'e
reoolheo com os oldados ficas e tudo em conheoido OCC<7U, e
a V. 1\1. agradeço muito o quanto he prompto na dilicrencia
que se lhe offerecem do Real 'erviço, de que me lembrare)'
para atender.

Pelo que respeita á desobedienoia e má vontade com que
se tem portado o Alfere' des a Companhia João Pire de
Oliveira fazendo de prezo da~ diligencias do Real erviço qne
lhe são cometidas; Ordeno a "'. 1\1. que logo em recebendo
.esta o faça prender e on 'ervar na prizão por tre dia, e no
me mo tempo erá ~u pen.o á minha ordem do exercicio do
seo posto por 15 dia.-, e fará OumlJrir com a obrigação de
soldado para tudo o que se oferecer no serviço da Companhia,
e o advcrtirá da minha parte qne se não tiver emenda e con
tinuar na mef;ma dezordem, o lteyde castigar a peramente e
uspender do dito Posto por huma v z.

lie o que e me oferece dizer a V. M. e recomendar-lhe
que em todas as deligenciaf; que se oferecerem nes e de co
berto, seja sempre tão prompto como espero e confio da ua
honra. Deos guarde a V. M.-S. Paulo, 16 de :ro.embro
de 1771.-D. Luix Antonio de Souxa.

22-Ao ALFERES JOSÉ CORRÊA DE l\[ORAE 1771.

A ordem que o Capitão Domingo. Leme do Prado par
ticipou ao Capitão des. a Companhia para marchar com ella do
de coberto de Jaguary foi expedida por mim. e por i o devem
obedecer todos . em pôr a menor duvida, para qualquer dili
gencia a que forem chamados na prezente ocazião em virtude
da dita ordem.

Eu bem vejo que no tempo prezente e faz precizo a
e e1; homens o cuidar no trafico ue suas rossas para a su is
tencia ele suas famílias, mas como a diligencia a que são 'ha
lIlados he toda a favor delles, e rios Povos desta Capitania,
pela utilidade que a todos pode resultar daquelle dcscob 'I-tO,
devem todos ter paciencia, e acomodarse a rurem fazer alter
nativamente as guardas que lhe competiJ:em com os Povos
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ciTcunvizinho do mesmo de coberto para que repartindose o
serviço por todos lhe fique menos penozo e prejudicial a huns
e outros o trabalho, e por is. o nem V. M. nem o mesmos
soldado devem recuzar a marcharem para a dita diligencia
conforme a Ordem que da minha parte se lhe participou e por
eHta nOíamente lhe ratifico.

Nesta mesma ocazião para que tudo lhe fique mai suave
ordeno ao Guarda m6r Comandante do descoberto que ahy não
pnche mais que aqucHa gente que mdi pensavelmente for
necessaria, e que acabado o tempo uestinado para a sua guarda,
o faça logo render por outr03 para hirem tratar da ua
la.voura , e repetirem as guarda e for precizo o continuala .

E pera que V. M. as im o faça executar e que todos se
ponhão fJrompto~. e obedientes para aCluillo a que forem cha
mado, pois tudo redundará em seo beneficio. Dca guarde a
V. .M. ,. Paulo 16 de Novembro de 1771.-D. Lnú Antonio
de Sow::a.-Sr. Alferes Jozé Corrêa de Moraes.

P. S. Ao Guarda m6r Francisco José Machado fará V. M
logo remeter a carta incluza. .

23-Ao GUARDAlIIOR FRAJ.'fCISCO JosÉ MACHADO, 1771.

Estimarei que a V. :M. a ista huma saude muito vigo
rosa, e que ne e descoberto e concluão toda as diligencias
em que po sa haver novidades que no inquietem.

Agora me reprezenta o Comandante da Companhia de
Nazareth que por ser tempo de ro as e egue aquelles homens
grave prejuizo em serem ahy muito tempo demorauo. e pl)r
is o como V. .M. não de conhece a atenção com que e deve
olhar para o bem comum dos Povo' em faltar ao mais pre
cizo e util do Real erviço, conforme o e tado da couzas a
berá regullar as guarda que ahy 'e fazem neces aria, e aos
1lle~1ll0S homen o tempo que nella~ Jevem per istir sem des
camado de suas familia , o que V. M. praticará com toda a
igualdade entre os Povos uesse continente repartindo o er
viço por alternativa de forma que huns não tiquem rindo e
ouh'os chorando porque chegando o trabalho a todo :ficão
mais satisfeitos e huns e outros menos prejudicados.
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Espero que V. M. o faça assim executar e que todos
concorrão voluntario para uma diligeucia em que tanto pen
dem as suas utilidades. Deo guarde a V. M. S. Paulo, 16
de Novembro de 1771.-D. Lui- Antonio de Souxa.-Sr.
Tenente Guardamor Franci co José Machado.

24- -Ao CAPITÃO MANOEL RODRIGUES DE ARAUJO BELEM, 1771.

Por carta de 10 do corrente vejo a parte que V. M. me
dá do que e tem praticado em virtude da Orden que lhe
expedi e ao Capitão Ignacio da Silva Co ta obre as diligen
cias que mandei executar nes e continente e pelo que entendo
da sua expo ição acho que em tudo se tom procedido com
muito acerto. Como chegou o Coronel Franci co Pinto V. M.
me diz que torna seguir sua marcha com elle para o Desco
berto a fim de se examinar o cOlTego de Amador Bueno e
conferirem uniformemente entre ambo e o Capitão Ignacio da
Silva tudo o mais que se deve fazer re -pecLivo a egurança
da terras mineraes e ponto pertencentes a esta apitania,
e pel'o que todo em boa união concorrão efficasmente para o
feliz exito de sas diligencias, regulando. e em tudo pelo espirito
das Orden , e in 'trucções qu tenho Jirigic10 ao me mo fim.

Como se verifica que a diligencia a que veyo o Coronel
Antonio Corrêa de Lacerda fora só a I'izitar o Regi tos, <io
fres e de tacamentos re pectivos ao de tricto d Mina e não
a outro fim como se upunha: e Lambem o 1\1arco que e
tinha levantado no itio (lo Bezerra sobre a margem do Rio
Pardo, se mandara llerribar por insin uação que o mesmo Coro
nel fez ao Comandante claquella Guarda segundo o que V. M.
me certifica, pelas infonnaçôens que di so teve, venho a enten
der que não poderá haver nada que nos inquiete, e que todo
o alvoroço que tem ha,ido eria só maquinado por aquelle
Povo ja co tumado a levantar semelhante intrigas onde sente
que pode haver ouro; porem sem embargo desta minha supo-
ição nunca V. Mcês. deichem de continuar na me mas diLi

gencias em que se achão com aquella c:autelJas, e devido cui
dado que he precizo para que todas ejão bem felicitadas.
Deos guarde a V. M. S. Paulo, 19 de Novembro de 1771.-
D. Luü A'llion'io de S01.v:a.
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25-Ao TENENTE GUARDAMóRFRANCISCO JOSÉ MACHADO, 1771.

A boa aplicação que V. M. tem nas diligencias desse des
coberto me faz con hecer que com rn uito credito seo e utili
dade destes povos e conseguirá tudo felismente sem a menor
alteração. Deos assim o permitta e ajl1tle a V. M. para o
melhor acerto.

He certo que o Coronel Francisco Pinto tem segtúdo a
ua marcha com mais demora do que eu supunha, sem que athe

agora me tenba participado as causas porque as im o prat.ica;
porém como elle he activo, não ignora o que ha de fazer u
pondo-o já naquelle continente cre,ro que sati fará como deve
a diligencias do seo instituto, e que em todas con eguirá o
:fim a que foi dirigido.

o que toca ao avizo que lhe fez o dito Coronel para
se abril' o caminho abeirando o Rio Call\unducaya, me pare
cendo por hora senão dev en traI' nes 'a diligencia, que ó se
poderá continuar depoi de concluida a Il\ai' porque alélll de
'er prejudicial ao Povo occupalo ne te tempo COIl\ mais
serviço que o necessario para os Guardas des e descoberto que
devemos d fender, seria pôr com a me ma deligencia os no os
opo to cm mayor empeuho de no inquietarem com a ua
l'cconh cida ambição, pois nunca as couza e poderão efectuar
com tanto segre]o que elIe dechem de ter .to ria a noticia, e
por is O ó devemo precaver em primeiro lugar o perigo
da acção em qu e tamos, e tlepois de egura ella. enU'are
mos oro mais ao no so salvo (?).

Estimo que o camiuho aberto de novo tenha boa como
didade para segurança do" vibre (?) e comunicaçào da
Guarda e que o Po to fique da parte de dentro, porém em
pre V. M. tenha a cal1tella de nào dechar introduzir no an
tigo o nos os oposto) e lhe fiz r conta.

Sinto que e e soldatlo cahi e perigozamente enfermo e
a ~'. M. louvo muito a caridade com que lhe procura os re
medios da sauele e da alvação que be o principal. . Se elle
tiver escapado e for precizo hil' de cá algW1 remedias para
o eu curativo com avizo de \. M. remeterey tudo com grande
vontade e COIU a nle~ma me prestare)' empre volumaria a
dar-lhe go to. Deo Guarde a V. M.cê. S. Paulo a 19 ele
Novembro ele 1771.-D. Lui- Antonio de úuxa.-Sr. Te
nente Guardal1lór Franci co Jo é Machado.
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26-Ao TENENTE GUARDAMÓR FRANCISCO JOZÉ

MACHADO, 1771.

Vejo o que V. M. me diz sobre a falta que tem lm:ido
no Capitão e PO,O de Nazareth ,para as Guardas que àhy e
fazem precizas, cuja desordem sendome constante, reprehendi
o mesmo Capitão e lhe ordenei que logo em demora apromp
tasse toda a 'ompanhia e com ella mar ha -e para e e des
coberto a render os que tem tido o mayor trabalho. Em elle
chegando V. M. lhe av ignará o tempo, em que ahy deI' 111

persistir seguindo em tudo a boa ordem que na continua/;'ão
das mesllla Guarda tem praticado com o mais para que
as im chegue o Ll.'abalho a todos, e não padeção só os promp
tos ficando os mais rebeldes em dcscanço; poi não he jl1 to
se houver utilidade a trabalhem hun para outros a de fru
tarem.

e o dito Capitão em observancia da Ordem que lhe
expedi. não cumprir como deve a ua obrig:lção, mande Y.
lU. parte da sua falta para proceder contra elle, e contra 'os
mais qne foren~ rebeldes as diliaeneia' do Real Serviço. Deos
guarde a V. M. S. Paulo, 21 de No\embro de 1771.-D.
Luix Antonio de Sou,W.-Sr. Tenente Guardamór Franci co
J ozé Machado.

27-Ao GUARDAMÓR FRANCISCO J ozÉ MACHADO, 1771.

Não con inta V. lU. que ahy e bula ao pé de :'le de cu
berto nem consinta outros de novo. E creva V. M. a Jorge
de Almeyda na conformidade de lhe dizer que espera elle não
queira acrescentar as que toens com a Capitania de Mina,
dechandonos em paz e socego com as terra' que nos re tão
porquanto S. Magestacle que Deu. guarde quando re tabeleceo
o Governo desta Capitania, estend o os seos limite emthe
onde os tivera antigamente e que upo to o Sr. Conde de
Cuuha estabeleceo que emthe nova rezolução de S. Magestade
se não bulisse com aquellas terras de que a dita Capitania
estava de po se, não he isso ba tante para que a e-·ta se
queirão acrescentar outras de novo defraudandonos daquclla
terras que nos tocão, e01quanto S. Mage tade não determinar
o contrario.
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Tambem he nece. ario que as mai diliaencias de qu
V. M. e tá encarregado se concluão com a brevidade po sivel
tanto para evitar o deferimento ao .Povos como para se co
nhecr o autlto que dahy pod rezultar. Deo guarde a "'. M.
,'. Paulo, 2b de ~ovemhro de 1771.-D. Luú Antonio de
SO/l-va.-Sr. 'reneute Guardamór Franci. co Jozé Machado.

2, -Ao 'ORONEL GUARDAMóR DO DESCOBERTO DO RIO PARDO

FRANClsco PINTO DO REGO. 1771.

A prolonO'ada demora que tem levado as diligencias que
11Iaudey executar oec. e de~coberto e de JaguarJ me eau a não
pequeno reeeyo de vir a uceder algum de mando que de~al'me

todo o projecto a que \'. M. foi deliberado, pai todo o tempo
que e perele. e duma ao no os contrarias aproveitarão sem
duvida para de repeli te nos de armarem tudo o que parece
estar mais seguro. Por este re peito ou a dizer a V. M.
Cjue lorro ~elll demora faça repartir e sa terra e concluir as
referidas diligencias a que o expedi na forma que lhe ordene.)',
porque toda a demora erá prejudicial, e com ella cre cer.ão
duvidas que "enhão embaraçar 3 sua boa execução pelo que
r comendo a V. M. toda a brcviclad elllquanto temos o tempo
livre e o campo desembaraçadu.

..à. dili<rencia de Jaguar,)' he preeizo adiantalas do
me.'mo modo por haver aly igual ri co ou alDda mayor.. e
como os 'erviços que V. 1L lá dechou di po to para se fazer
na sua volta a repartição achão concluído, e toda a de
mora que V. M. puzer em vir fazela erá iUai prejudicial, or
deno ao Guardalllór ub tituto Fraoci co Jozé 'llachado que logo
COIl tio ue com a repartição do dito de coberto em perda de
mais tel1lpO; Illas no que tuca ao Camandllcara não bula por
hora anteti de V. M. chegar, e por i o abrevie quanto llie for
po sivel dessas parte para \'ir dar cumprimento a esta dili
gencia ql1e he nece aria f3zer~e com a cautela li \'ida egulldo
a parte que me deo quando eguio a 'ua marcha, de que era
conveniente não se publicar por hura. porém COllJO me diz
Francisco J ozé Machado que passadus mai:> quinze dia se não •
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poderão fazer ae; averiguaçoens necessarius no dito Rio por
causa das cheyas embaraçarem tudo, abrevie V. M. a sua
vinda com toda a força na forma que lhe recomendo para que
tudo e pos a conc!uhir. Deo cruarde a V. M. . Paulo ±
de Dezembro de 1771.-D. Luix Antonio de SOll,~a.- r. Co
ronel Francisco Pinto do Rego.

29-Ao TENENTE GUARDAMóR DO DESCOBERTO DE JAGUARY
FRANCISCO J ozÉ MACHADO, 1771.

Como o Coronel Francisco Pinto do Rego tem tido mais
demora do que eu upunha nas diligencia do Rio Pardo re
ceyo que nos venha a ser prejudicial llaque:le e neste desco
berto. Agora lhe ordeno que com toda a brevidade conclua
aquella repartição para se pus ar a esse destricto a concluhir
o mais que ahy lechou principiado isto he pelo que respeita
a averiguaçoens do Rio Camanducaya, que V. M. por hora
não continue e mande su pender athe a sua chegada por não
darmo indicio do que ahy se upoem antes de repartirmo e
segurarmos o mais.

Porem no que toca ao descoberto do Toledo e amai
que ahy 'e acha ucavado logo que V. M. receber e ta, o faça
repartir na forma do Regimento pondo toda as cautela ne
ce saria para a egurallça do extravio conforme a' Orden
que a es e respeito tenho expedido e ne ta düi O'encia lIão
perca V. M. mai tempo porque todo o que perdermo , apro
veitarão os no sos opo tos para de repente nos ,irem embara
çar a repartição de as teITas, o l1ue não ucederá se ante
que se rezai vão a i o tivermos concluida a dita reparti 'ão, por
cujas circunstancia a abrevie \. M. quanto for po ivel em
e peral' pelo dito Coronel que a iro julgo conveniente e tam
bem que mande atrancar o caminho de Toledo visto 'e1' pre
judicial e delle se não carecer para no so intento: tudo o
mais se deve suspender athe a vinda do sobr c1ito Coronel
sem perder nunca de vi ta os movimentos e disposiçoen do';
nossos oppostos para se lhe aplicarem as providencia nece. sa
rias a fim de os atalhar conforme as prevençõens l1ue lhe te
nho advertido, e medida que tem tomado a este respeito.
Deos guarde a V. M. S. Paulo, 4 de Dezembro de 1771.
D. Lu,i:>.. Antonio de Souxa.-Sr. Tenente Guardam61~ Fran
cisco J ozé Machado.
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30-Ao TENENTE GUARDAM6R FRANCISCO JozÉ
l\IACHADO, 1'171.

-'amo ahy não ha a quem se faça a repartição, por ter
marchado tudo ao Rio Pardo, e V. lU. c acha na ,liligencia
de maudar truncar o caminho, que lhe ordeney, coutinue V.
M. em fazela acabar; que eu fico dando a providencia' neces
sarias obre o que Y. M. me r13prezenta. e com brevidad.e lhe
hirá avizo com Ordem do que ha de fazer. Deos guarde a
V. M. S. Paulo, 10 de Dezembro de 1771.-D. Luü .Anto
nio de Sowxa.- r.Tenente Guardamór Franci co Jozé Machado.

31-Ao TENENTE GUARDAM6R FRANCISCO JozÉ
l\fACHADO, 1771.

Como e achão concluhida as avenguaçoen que mandey
fazer nesse de coberto, e nelle e tem conhecido não haver
aquella utilidade que prometia' logo que V. L receber esta
por evitar o di camada do Povos mandará lenntar as guar
das necessarias para ter conta no mesmo descoberto, e dar
parte do que ahy suceder, ao Alfere. Filipe Corrêa a cujo
cargo deve ficar para este me participar toda a novidade que
houver.

O dito Alfere se deve conservar com a sua guarda no
mesmo lagar em que está, tomando conta de tudo e pondo o
mayor cuidado no extravio que po a haver de ta para outra

apitania, as im como de toda e qualquer nolidade que po. a
ocorrer por parte dos opostos ao dIto descoberto: e ao Capi
tão Jozé Leme dfl Silva recomende V. M. que nâo falte com
aquelle auxilio que for nece :ario em toda as dilicrencia que
se oferecerem e lhe for requerido pelo me mo Alfere, assim
para reforçar a guarda sendo precizo como para a reme a dos
aYizo que e me fizerem.

Tendo V. M. di posto tudo na forma que ordeno mande
recolher a gente das guardas para sna proprias cazas V.
lU. poderá tambenl fazer a ua para ter a fe:->ta com mais
descanso, vi'to entrarem as agua e não podermo pro eguir
na outra diligencia do Rio Camanducara, que ficar,l para eo
tempo. He o que se me oferece dizer a V. 1. que Deo
guarde. -S. Paulo, 21 de Dezembro de 1771.-D. Luix An
tonio de Sow"a.
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32-Ao CAPITÃO]IGNACIO DA SILVA COSTA, 1771.

Chegou o 'oronel Franci co Pinto e refere o me mo que
a V. 1. he notaria a re peito do pouco ouro que eles abrirão
nesses carregas excepto as dna datas e meya em que diz
hade haver conta.

Entre todos os que as pertendem me acho mais incli
nado a beneficiar com c1las ao Capitão Belem pela circums
tancias Cjue lIelle concorrem pIra as poder povoar e defender,
ma como elle não pode ficar ó naquelle 'ertào porque hlUna.
andorinha ó não fa verão sempre lhe heyde dar mais algum
adjunto e nesta materia heyde considerar porque ainda não
pUdé falar a meo gosto ao Coronel que veyo mole tado e 'e
reco IMo a sua chacara.

Como V. M. não pode c peral' es a demoras, lhe ordeno
que se recolha trazendo com 'igo os soldado doentes, e mais
nece sitados e aos mai ha\'ei dechará 'í. M. para reforçar a
guarda que hade ficar fazendo o Alfere Jozé ~ntonio ao qual
ordenará V. M. que na sua auzencia fique ob ervando todas as
Ordens de que V. M. está encarregado guardando esse desco
berto sem o de amparar nunca para que não suceda virem o'
Geralistas meter'e de pos e clelle, e lhe ordenará mai' V. M.
que conserve todas as guarda necessarias na outra parte
em que pode haver cuidado ou su peita 1?ar:'t que o Geralis
tas não ndiantem hum ó passo a meter e nellas recomeud,Ul
dolhe traga sempre suas patrulhas por fora para adquirir no
ticia, e que em ca7.O de novidade peça socorro ao Capitão
Belem que está mai proximo ao qual V. M. ordenará a 'sim
o faça, para que não haja da nossa parte a mínima falta nem
o menor descuido.

'l'ambem V. M. recomendará ao apitão Relem que da 'ua
parte ponha todo o cnidndo na guarda de e ue coberto como
se não houve .e tal Alfere pois V. M. já o conhece, e a.be
que tudo isto he pre 'izo e o 'apitão Belem que tenha a com
panhia sobre avizo para acodir ao primeiro repente que po 5a
uceder e tamhem di ponha a cousas de arte para que possa

o dito Alfere e os Roldados do eo de tacamento averem os
mantimentos necessarios. _

a ltupeba ou donde a V. M. melhor lhe parecer dei-
xará o mesmo araento para cohrar o direito das entrada
em forma que a Fazenda Real não padeça prejuizo athe que

tlla materia se po sa dar outra melhor providencia.
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Como V. M. sabe o que hade fazer e ve com o seus
olhos as cousas de mais perto lhe dou faculdade para que
acrecente a estas providencia toda as mais que aqui não
forem expressadas, e a julgar necessarias para que durante a
sua auzencia, não possa haver cousa que no de trabalho, ou
desgo to.

Com a chegada de V. M. me informarei melhor para
sobre e ta materia tomar a rezoluções que forem mais con
veniente. Deos traga a. V. Mcê. com perfeita saude t'omo lhe
de ejo para que possa ter muita ocaziõen M de emprega.rme no
seo serviço. . Paulo, 2 de Janeiro de 1772.-D. Luix, An
tonio d.e SOltXa.-Sr. Capitão Ignacio da Silva Co ta.

33-Ao SARGENTO DESTACADO NO RIO PARDO E JACUHY, 1772.

Para me serem presentes as perturbações que a todos
os moradore desse Continente cauzava o escandalozo procedi
mento do soldado Rodrigo Ignacio, Dragão da Geme, que se
achava ne -a pa ~agem do Ja~uhy, e €Ir muito conveniente
para bem do serviço de S. Mage tade, que se conservem o
Povos na mai tranquilla paz: ordeno a V.:Mcê., que tanto qlle
receber esta mande trancar esse pa so, para por elle não pa 
sal' mais alguem, e mandará a sua guarda para a pa agem
de baixo do caminho de Goyazes, onde e con ervará regi
tando, e quintando o que for para o Jacuhy, como té agora e
fazia na Itupeba ou para melhor dizer auxilianào a João da
(~o ta Barro, a quem provi em Fiel, e Thesoureiro dos direi
tos que perten em a . :Magestade para o que mandará Y.
l\1cê. fazer huma caza uficiente, porém sem exce o, para se
aquartellar, fazendo de toda a despeza uma rellação com cer
tidão jurada. . .. para e mandar pagar por e ta Junta. Da
outra par e da Guarda terá huma patl'lllha, para que se
não vá lá meter o tal soldado Dragão, ou outro qualquer, e
mandará rondar todo.. .. até o sitio d0 Bezerra para saber o
que sucede, e impedir que se abra outro caminho, ou passo,
as im para cima como para baixo. por ser lIluito conveniente
ao socego desta Capitania que os viandantes do Jacuhy, e
Goyazes anelem todo por hum me mo pa soo

"De toda a novidade que acontecer me dará p:ute. e
se acazo pedir promp. . .. pedirá socorro ao Capltão :Mauoel
Rodrigues de Araujo Belem da Freguezia de Mogyguaçú, adnr-
tindo porem que ... , seja sempre com prudencia. ~
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Ao Sargento Luiz Rodrigues Lisboa, que está na ItupelJa
mando recolher, por lhe faltar a inteligencia que V. Mcê. tePl
desse paiz, e ao Soldado João de França, que com elle está
ordeno e una a e e De tacamento, para que com os que
agora vão daqui fação o numero de dez, e cauzem mayor re 
peito té e pacificarem a~ couzas, e então mandarei render a
V. Mcê. e direi quanto oldados hão de lá ficar.

De Lourenço Bezerra receberá V. Mcê. a fariuhas
para t1, sub istencia des a Guarda entregando-lhe a ordem Junta
para em virtude della, e do' recibo que V. Mcê. lhe pas ar
requerer ne ta Junta o seu pagamento.

O Tenente Guardamór Franci co Jozé Machado que
agora passa a esse De cuberto a fazer executar nelle as dili
gencias que lhe ordeno, e carecer nellas que V. Mcê. o alLxi
l1e com a sua guarda, erá prompto em tudo o que lhe re
querer, e intimar da minha parttl concernente ao Real erviço.
Deos guarde a V. Mcê. S. Paulo a 13 de Março de 1772.
D. Lzáx Antonio ele Sou:xa.-Sr. Sargento Jeronymo Dias
Ribeiro.

34-Ao SARGENTO DESTACADO NO l'fUPEBA, 1772.

Porque tenho determinndo que esse Registo se mude
para o passo do Rio' Pardo, cam inho de Goyaz onde hade
estar o 'argento Jeronymo Dia Ribeiro, V. Mcê. se recolha para
e ta cidaJe, ordenando da minha parte ao Fiel do Regi to Joào
da Co ta Barros que vá para a dita passagem a exercer o
sen emprego, debaixo de auxilio do dito Sargento, e incorporando
o 'oldado João de França aos que daqui vão, o fará mar
char para o dito pa so. . . .. mesmo Sargento.

Se ahy houverem alguns movei pertencentes á Fazenda
Real rleixalos-ha entregues e recomendados ao Ajudante
Pedro Corrêa Fajardo. de quem cobrará rec-.ibo para os en
tregaI' a quem eu ordenar. Deos Guar le a V. Mcê. S. Paulo
a 13 de Março de 1772.-D. Luix, Antonio de ,souxa.-A.o
Sargento Luiz Rodrigues Lisboa.
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ADMINISTRAÇÃO DE FRANCISCO DA CUNHA
E MENEZES, ETC.

CARTA DE SESMARIA DE TERRAS NOS CAMPOS DE
CALDAS. 1786.

Fr. Jo é Raymundo ChycholTo, etc.-·Faço saber ao q'
e ta m." Carta de e TUr." virem q' attendendo a me reprezen
tarem o Ali.e" Ign.co Preto de Mar. , e Jo é de Mar. Preto,
mor,es na Freg." do RLO Parelo, tI'.O ela v," de Mogymirilll. q'
no cam.o q' vay da Freg.~ de Mogyguaçu p." a d.a Freg." do
R.0 Parelo, 'e achão hun campo e mato q' elle tem cul
tivado com auirnaes vacun , e cayallares dos quae querião por
'esmr." trcz lecruas em quadra; fazendo pião. na paragem cha

mada «tre Barra'» onde fazem barra doi rybeiroens em hum
braço do RO Pardo, (*) q' corta pelo meyo do d.o campo: e q
hum faz barra a e,'querda e outro a direita, perto hua barra
da outra no lugar mencionado; correndo a corda 1'.0 acima da.
barra do Ribr.° da p.te direita procurando o pao da Bandr. a .

P. q' da p.te esquerda na me~ma forma procuraudo a .\.gna
anta; e q' pelo d.o R ° Pardo acima, chamado Ribeyrão da

Anta, correndo a corda de hüa, e outra p.te do d.o RO Pardo
até onde chegar o marco de sua di vizão' e q' r.° abaix.o
rnmo dir. to, procurando a e trada pela paraaem chamada
«Paute Alta» té onde chegar sua, demarcação na fr." la
quatro confrontações. tudo por hU, e outro lado do d.o Rio:

(*) No mappa de Montezinho de 1792 figura com o nome
«Braço do Rio Pardo» um rio que corre ponde em posição com o
rio que atrave a os campos dos Poço de Oalda om o nome de
Rio da Antas· Parece que neste tempo e te rio tinha e te ultimo
nome acima das Tres Barra e o de «Braço do Rio Pardo» deste
ponto para baixo. (N. da R.)
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Pelo que me pedião lhes concedesse por Sesmr." a referi
das terras na fL a requerida: E tendo visto seu requerim.to em
q' foi ouvida a Camr." da V.a de Mogimirim, aq.m senão
ofIereceo duvida. nem ao D.or Procurador da Coroa, e Faz.da,

aq.m se deo vi ta; hey por bem dar de Sesmr.& em nome
de S. Mag.e F. (em virtude &ra de 1711) aos d.o Ali. es
Igu.co Preto de Mor.rs, e Jo é de Mor.rs Preto as terras q'
pedem na paragem mencionada com as confrontaçoen acima
indicadas (não excedendo a quant.e de tres leguas confr.e as
R.s orden) sem prejuizo de terCl'.o &." Polo q mando ao Min.O
e mais pessoas, a q' o conhecim. to de. ta pertencer. dem pos e
aos d.or Alf,es Ign. co de for.s Preto, e Jo é de Mor.s Preto
da menciodada terras E por firmeza de tudo &.a Dada nesta
Cidade de S. Paulo, Franci co Pereyra Cardozo Bastos a fez
em 20 de Julho rle 17 6. Miguel Carlos Ayre de Carv.o
Secretr.o do Governo a fez escrever.-F1', José Raymundo Ghi
cho'rro,



XIX

ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO PROVINCIAL,
1824-1850.

l-Do OUVIDOR DE PINDAMONHANGABA, 1 27. (*)

IIl171,O. e EXI/w. ST.-Ponho na Pre ença de V. Exa. o
tra lado do Auto de diligencia, e reconhecimento de e tar den
tro do limites de ta Provincia o lngar denominado BaM, ou
Pedra de Itajubá pertencente á Fazenda do Natal do Des
tricto de Pindamunhangaba de que hoje he Proprietario o
BriO"adeiro Miliciano Manoel Rodrigues Jordão, que por parte
ela Provincia de Minas geraes se achava usurpado por An
tonio Modesto; e <Í. que procedi em ob ervancia da Portaria
de V. En. de 12 de Janeiro, e Despacho de 15 do mesmo
mez a requerimento elo Alferes Alberto Jo é de Freitas
llrancozo e seu Irmão Marianno Vieira de Carvalho Antepos
. uidores da dita FazC'nda: aquelle intruso e tinha ausentado
de de que receou qne por parte de ta Província e vindica e
o attentaclo comettido a eu reqnerimento. e arbitrariameute
p<:,lo cadete de Cavallaria de linha daquella Provincia, que com
mandava o Regi to de apucahy mirim, impedindo com mão
armada o Despejo e Penhora mandada fazer pela Justiças de
Pindamonbangaba, a que pertence o lugar da que tão: porém
mandei ratificar as Tranqueiras aberta e pas'ar 1\landadu
}Jara se dar completa execução á aquella entença de De. pejo
\lbtida pelos Supplicante' e proceder a penhora pela cn ta ,
o que e executou: tambem ficou encarregado o Sargento mór
1[anoel ue 1\loura Fialho de dar toda as prOvidencias pro
pnas a cohibir nova arbitrariedades daquelle Intruso, e dos
Comma'ndantes do predito Regi to, e de dar conta a V. Exa.

(*) Veja-se pago 683-692.
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de quaesquer novidade a semelhante respeito: o que tudo
consta elo dito Auto. E timarei que o meu procedimento 'me
reça a approvação de V. Exa. Deu Guarde a V. Exa. S.
Paulo. 27 de Fevereiro de 1827, Illmo. e Exmo. Sr. Vi conde
de Congonha do Campo.-O Ouvidor Geral e Corregedor da
Comarca de S. Paulo, Manoel da Ounha d' Axeredo Coutinho
Sousa Chich01'ro.

Traslado do auto de diligencia e 1'econhecimento do theor
seguinte.

Anno do Na cimento de Nosso Senhor JESUS Chri to
de mil oito cento vinte ete. Aos nove dias do mes le Fe
vereiro nesta Fazenda denominada do I ataI termo da Villa
de Pindamonhangaba da Comarca da Imperial cidade de ão
Paulo e Lugar a que chamão Pedra ue Itajubá ou Bahú
on le foi vindo o Doutor Manoel da Cunha de Azcredo Cou
tinho Sousa Chichorro Ouvidor Geral e COl'l'egedor da Comarca
de), mesma cidade comigo Escrivão do seu cargo ao diante no
meado e as 'ignado, e o Meirinho geral da Corrcição Joaquim
l'oncianno ela Silva para effeito de dar execuçào á "Portaria do
Exmo. Seur. Vis~onde (le c.:ongonhas cio Campo Pre idente
desta Provincia da data de doze de Janeiro do corrente
anno, despacho do mesmo Excellenti imo Senhor de (luicze
dito proferido no requerimento do lfere' Alberto Jo:ié de
Freitas Tranco o, e seu irmão Mariêlnuo Vieira de Carvalho;
estando pre entes o Reverendo Vigario da Fregezia le No a

enhora do Bom Sueces o de Pindamonbangaba Manoel Alve
<Joelho, o Sargento MoI' de CanHaria Milicianna Manoei de
Moura Fialho encarregado pelo mesmo Excellentis imo Senhor
Pre idente para dar o auxilioK nece 'ario, para esta diligen
cia, o Furriel da mesma 'aval1cLria José Pereira Alvc, o 1\.1
feres Francisco Mm'conde de Andrade encarregado da Compa
nhia das ordenanças deste distrito, o Cabo das ordenanças do
me mo distrito Angelo Alves, e outras pessoas mandou o clito
Ministro por mim escrivão lêr a Portaria referida a petição
dos upplicantes e despacho neHa dado; e encarregou aos
acima nomeados debaixo dos juramentos do Santos Evange
lhos que lhes de:firio em hum livro delies qlle com -verdade
9 informaçem se o sobre dito Lugar da Pedra de Itajubá ou



945

Bahú ond todos se achão, e de prezente mora Antonio :1110
desto e na mnlher, e onele tão bem morava José RaimunJo
irmão do obre dito que já. se retirou, está ou não dentro rios
limites de ta Provincia; e logo pelos sobre ditos, e maio pe
soas prezentes foi uniformemente affirmado rlebaixo do pre. 
tado juramento, flue, não só o lugar da qne.'tão pertencia ao
di trito desta P ro,incia e Freguczia de Nossa Senhora rio Bom
Successo de Pindalllonhangaba, ma tambem huma crande por
ção de terreno além da Serra de ltajubá cujos moradores dão
obedieneia no todo a esta Provinci,l e dita Freo'uezia como e
jão o predito Fllrr;el Jo é Pereira Alve' que mora reg,tdo au
lugar da que tão nas agoas vertentes da dita erra de Itajubcí
para a parte rI'além e o pai do proprio Antonio l\Iodestu que
morando dua legoa ad iante d ·!le he freguez de, ta rlit:l Pre
guezia e ainda mai porque vindo o Deselllbargador Jf}'é Jua
quim Carneiro de Miranda e Costa Jniz de Fóra da Villa ria
Campanha ria Capitnnia ele Minas GenH' a vinte ('illcu de

etembro de mil oito cento l~ onze examinar a e trada que o
fallecido Manoel Ribeiro Pinheiru reCJueria e abTice elaquella
para e 'ta Provincia. e onde' na dita estrada ,e haíia de pôr
o necessario Rerristro; concordou com o Oapitão Mór e 'a
mara de~ta dita Villa prezente. ao me. mo acto que o tal Re
gisto se pozece no lugar da Trunqueira onde então .'e a ha
vão, o qual he muito para lá cio em que está agora arbitra
riamente verificando-se luais que havendo intrnzoens por
parte da Provincia 'de 1I1ina De te me mo lugar da pedra de
Itajubá ou Babú no anno de mil oito centos e treze; elll \'er
tuda do precitado accôrdo o mesmo Capitão Mór e a Cumara
então exi tente de ta dita Villa sustentarão na antiga posse, e
a Sesmarias conferidas por este Governo ao fallecido Igna('io'
Caetano de Curvalho pai do Supplicuntes, declarando aqnelle
lngnr pertencente a e. ta Provincia como tLldo meUlOr C-\1l1 'i<L

elo auto. e termo que então e laíTarão e que se achão no
livros da Camara da predita Villu e que ·tra ladado de ordem
deUe Ministro fazem parte de te auto.

Por etl'eito de ta informaçoen' e documeuto, fi pelo
ocular onherilllento do me mil Ministro, o qual leluhr,l(lo, de
varia di, posit;uelf3 do Senhor Rey Dom João Sexto para que
sobre os limites destas clua Provincia nada Re altere do qne t

de tempps antigos estava estabelecido athe nova e completa
Rezolução Soberana oomo consta, alem (le outra orrlen' rio
Avizo de vinte sete de Outubro de mil oito centos e vinte que
até prohibio se mudem Registos ou se estabeleçam novas Fa-
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zendas nos lugares duvidosos como consta do tra lado do pre
dito Avizo que tambem faz parte deste auto: Reconheceu elle
Ministro pelo prezente auto pertencer o lugar questionado a
e ta Provincia; e julgando intruzo nella e na Fazenda do Natal
os mencionados Antonio Mode to e sua mulher mandou que
os SuppJicantes ratifica sem as Tranqueiras aberta ; e que se
passe mandado para se dar completa execução á Sentença de
despejo obtida pelos ditos Supplicantes contra os mencionados
1'eos procedendo-se a novo despejo visto que abuzarão dI)
primeiro; e pinhorando-se tanto de seus ben quantos ba tem
para prompto pagamento das custas daquelle proce so e desta
deligencia. E para completa execução das Ordens do Excel
lentissimo Senhor Vi conde Presidente desta Provincia encar
regou elle Ministro ao mencionado Sargento Mór auxiliante
Manuel de Moma Fialho dê todas as providencias proprias a
cohibir as arbitrariedades dos Oommandantes do Registro de
Sapucahymirim obstando semelhantes intruzoens, e taes a
contecimentos para o fucturo dando conta a Sua Excellencia
de quaesquer novidade que hajão a este respeito; evitando
sobre tudo que se pratiquem via de facto em conformidade
das ordens soberanas e das do Governo desta IProvincia ora
existentes: O que tudo se obrigou a cumprir o dito Sargento
Mór. E para constar do referido mandou o dito Ministro la
vrar o prezente auto e que fosse registrado na Oomarca de
Pindamonhangaba depois de a:>signadQ por ellú e por todo os
prezentes e de tudo dou fé eu Amaro José Vieira Escrivão da
Ouvidoria e Oorreição da Oomarca que o escrevi e assinei.
OhichoTro.-.f1ma1·o José Tie:ira.-O vigarill, 1J1anoel Alves
Coelho.-1J1anoel de 1J1o'l/1"a Fialho, argento Mór auxiliante.
F1'ancisco MflTcondes de Andrade, Alferes Oommandante e
auxiliante.-João Pe1'eim Alves, Furriel auxiliante.-De An
gelo Alves huma cruz.-Joaquim Poncianno da Silva.

ada mais contem no auto que no original existente em
poder extrahi o prezente traslado que vai por mim escripto e
assignado e com outro OfficiaI de Justiça conferido e concer
tado. São Paulo vinte e tres de Fevereiro de mil oito centos
vinte sete eu Amaro José Vieira Escrivão o escrevi e assigney.
-AmaTO JO'J.é Viei1"a.-Oonferido por mim Escrivão-A1na1'o
Joxé Vieim.-Oommigo Escrivão da ExecutoTÍa-Fra7'Jcisco
1J1a1'ianno de AlYre~'.
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2-DA CAMARA DE PINDAMONHANGABA, 1839. (*)

lllma. e Exma. Sr.-Em resposta ao Officio de V. Exa.
datado de 18 de J UUlO proximo passado, pelo qual exigira
cl'esta Camara seu informe relativamente á pretenção do Go
verno Provincial de Minas Geraes c'onstante da copia remetida
sobre a colocação do Registo no Territorio dnsta Municipali
dade, lugar denominado-Guarda Queimada-tem esta Camara
de, em execução ao determinado, levar ao conhecimento de
V. Exa. não só a inutiJidade ora de um semelhante Registo
no lugar projetado, como os inconvinientes mesmo, que por
isso rezultar podem, e a vexaçõens, que trará ele a seus Mu
nicipes, ainda não esquecidos da funestas, e tri tes consequen
cias, que dera lugar o antigamente ahi colocado.

E na verdade, Exmo. Snr., nem uma utilidade poderá
provir elle a bem d'arrecadaçã0 dos Di.reitos de Exportação,
que o motiva; pela existencia sabida de tres mais estradas
geraes cujas legoa alem do lugar desse projectado Registo se
derigem ja pelos Campos da Fazenda do Capitão Candido para
a Ponte do Quiririm no Mnnicipio de Taubaté, ja pelas duas
existentes no termo cl'esta Villa uma das quaes segne pela
Serra Negra, e vai ter á Fãzellda do Jinado Brigadeiro Jordão,
São Bento, Pouzo Alegre, Camandocaia. etc., e ou'tra, em fim, que
procurando a Fazenda denominada GaIvão vai não menos ter a Ita
jubá, Freguezia Nova, etc.: o que não deixará de comprovar a
inapropriedade ora de um semelhante Registo por e sas nova"
e frequentadas estradas, uma vez, que pelo numero assim des
tas não poder-se-á obter esse pretendido fim.

Quanto aos inconviniente , Exmo. Snr. que de sua colo
cação rezultar podem a este municipio, apezar de, em lugar
de duvida, devem ser con lderado como particularc3 e inca
pazes portanto, em relação ao bem geral que lhe serve <lo
cauza, de o obstarem: todavia tão fortes e poderozos são
elles, Exmo. Sr. que apena ba tará reproduzir aquelles me
mos, que motivarão sua antiga extinção, para no todo deixar
V. Exa., como dezejozo do bem, e pro peridade desta Provin
cia, de assintir uma tal pretenção.

Sabido é, EÀ.'IDo. Sr., que os moradores entrados da Pro
vincia ,de Minas, e os d'esta fazem actual deviza entre aquela
e esta Provincia, e que por isso encontra-se na mesma direc-

tI<) Veja-se o TI. 25 p. 717.
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ção bahitante:; d'este Municipio muito alem dos d'aqueles (em
numero oje quazi de tre mil que para dentro ficarão des~p.

projetado Registo) de procurarem seus recurços perante as
Authoridades de seu Municipio, oa· de fazerem mesmü exportar
SLlas criações, e lavouras fluvidas mil encontrarão elles, g.do
por mais comodo procurarem, ou deixarem a Estrada d'esse
Registo, respeito a. Hrrecaclação, ou extravios de Direitos por
não pertenceJltes a na Fi:;calização: o que talvez, Exmo, , m.,
venha dar lugar a reproducção d'es e funrstos resnltados, que
antes não lllenos motivara igual registo; e soífrer terião por
duplieado tempo sens Mnnicipes, e perda de não pequena parte
de. seu Territorio a Gamara de então não só para disforsar-se,
como para terminar a inju ta opreção d'aquelles, vendo dene
gadas pelo ilcncio as providencias a respeito tantas vezes
suplicadas a.final cond uicla não diliberasse de proprio arbi
trio coadjuvada pelo Povo, e Tropa expulçar es os Mandata
rias di potico , ou traze-los pr zo:;; couseguindo porem cl'es
tes, a vista de uma tal rezoJu<;ão, seu total abandono; e para
memoria destruindo, c reduzido a sinza fora seu Quartel; fican
do-lhe por isso até hoje aiuda o nome de-Registo, ou Guarda
Queimada-: exaspel'ac;ão e sa, Exmo. Snr., levada a tal gráo,
que sem duvida tomaria sempre em balde qualquer nova ten
tativa da parte d'aCJuele Governo, como ele então não desco
nhecera, si em fim, o Avizo, do Senhor Dom João Sexto re
metido a seu Capitão General pelo intermedio do Exmo. Mar
quez de Aracaty, Governador d' esta, não pozesse termo aos
dispotismos sofridos por causa do referido Registo.

A simples recordação Exmo. Sllr. de tão funestas conse
CJucl1cias, e do que hoje pelo contrario obrar deveria esta a
11Iara em cazos taes dá lagar a implorar de V. Exa. para ja
lIlais a sentir na collocaçfi.O desse Registo no Territorio de sua
Muuicipalidade, como oposto aos seus Iuteresses, pas e tran
quilidade dos Povos, cujos Destinos cumpre a V. Exa. derigir
a bem de sua prosperidade. Deus Guarde a V. Exa. Paço
da Camara Municipal elll Pindamonhangaba em sessão extraor
diuaria de 5 de A!!osto de J 839. lIlmo. e Exmo. Snr. Manoel
Machado Nunes, P~ezidente d'esta J?rovincia.-lgnacio Jlanon
eles d/3 Olú;úm Cab'l'al.-A1dollio ela O1.mha Salgado Silm.
José J1m'e11Yt Cesar.-lI{r/noel ele Godo!) fflo1·eim.-vw;-;;. Ca1'
los Vieim C01'le::.

r
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3-A' CAMARA DA VILLA DE BRAGANÇA, 1840.

o Presidente da Provincia julgando ut.tentliveis as razoens
que expende a Call1ara Muni ipal da Villa de Bragança no
seo Ofticjo de 8 rio corrente ácerca tia preferencia que tem a
e trada para Millas pela Freguezl<1 do Socrorro obre n nntiga
da Campanha de Toledo resolyeu dt'clarar <Iquella do 8occorro
ramificação da estrada de Santo.' para o effeito de ser concer
tada á cu ta da Burreira do Cubatàu, fieando a outra reciuzida
á e. trada Municipal. O qu participa á C,\mara para ua intel
ligencia. Palacio Jo GO\T 1'110 de . Paulo 17 de Fevereiro de
1 40.-1Ifanoel lIaclwdo une".

4-A' CAMARA DE MOGYMIRIM, 1 40.

o Presidente da Provincia tran mitte á Camara Muni
cipal da Villa do Mogymirim o inclu:"o officio e repre entações
annexas que Ibe dirigio o Exrnu. Pn sidente da Provincia de
Mina, expondo a conveniencia da ll1udança da Recebedoria da
Call1panha de Toledo uaquella Provincla, para hum edificio
existente ne se lllunicipio no lugar denominado Guardinba, e
ordena-lhe informe a re;;peito COlll urgencia. Palacio do Go
verno de R. Paulo 6 de Outubro de 18J.0.-Rafaet Tobia de
Aguim·.

5-Do MINISTRO DO IMPERIO, 1842.

lU'mo. e Exmo. Sn1·.-Sua Magestade o Imperador manda
remetter a V. Exa., por copia, a representação da Gamara Mu
ni ipal da Villa de Jaguary. em que pede -e anuexem ao seu
Muni ipio o habitante do Termo da Yilla de Pindamonhan
gaba, que se acMo áquem da Serra da Mantiljueira. E Ha por
bem que V. Exa. informe:1 respeito, declarando ao IlleS1l1O
tempo se existem outra questões obre limites de sa Provin
cia, e a de Mina Gerae, e dandu a 8U,\ opinião acerra de
cada uma d'ellas. Deus Guarde a V. Exa. Palacio do Rio de
Janeiro em 30 de Julho de 18-!2.-Gandido José de Arau:fo
Vianq;..-Sm. Pre idente da Província de S. Paulo.
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Senhor.-Nesse momento, em que os efIeitos de Gover
nos fracos, e impotentes hão posto a cousa Publica em ter
riveis balanços, não he po ivel que a Camara Municipal 'da
Villa de Jaguary deixe de submissa levar ante o Throno Au
gusto de Vossa Magestade Imperial os males que ha anDaS atro
pelão o repouso dos seus Municipes, e de involta as rendas
d'esta Provincia de Minas Geraes, e pedir a Vossa Magestade
Imperial remedia aos referidos males, os quaes devem cessar
hoje que o Throno Augusto de Vossa Magestade Imperial se
acha escudado com Leis proprias a fazer parar o flagello da
anarchia, que ha tantos annos devora os filhos, e a sub tancia
do Brazil.

Não se pode duvidar, Imperial enhor, de que sempre
se devem procurar para limite de Termo, Províncias, ou
Imperios os marcos naturae, e mais salientes, taes como rios
notaveis, e altas serra ; e na devisão, ou creação da Provincia
de Minas foi isto lembrado pelo demarcador d'ella, fixando o
limite com a Provincia de S. Paulo pelo cume da famosa Man
tiqueira.

Nos ultimos Reinados porém d'RlRei, o Senhor Dom João
sexto, de saudosa memoria, suscitou-se algumas duvidas entre
posseiros de terrenos devolutos áquem da Mantiqueira, na altura
da Villa de Pindamonhangaba, para esta então Freguezia de
Camandocaia, e forão taes duvidas amortecidas com um De
creto do Mesmo Augusto Senhor, em o qual Mandou que
fossem considerados como terrenos da Província de S. Paulo
aqueHes que possuídos fossem por Paulistas, e vice-versa; re
sultando d'isto ficar na referida altura da Villa de Pindamo
nhangaba uma nesga de terreno de tres a quatro legoas de
extensão, com ullla e em partes talvez menos de largura, !en
cravando-se assim Mineiros com Paulistas áquem da Serra da
Mantiqueira, e sem outro distinctivo Provincial mais do que a
individualidade dos habitantes.

Para cumulo de males, Imperial Senhor, d'annos a esta
parte creou-se na mencionada nesga de terreno Paulista uma
Freguezia denominada de S. Bento, dando- e para Freguezes
d'eHa habitantes de uma e outra Provincia, de maneira que
para virem de PilldalllOnhangada á referida Freguezia, he for
çoso que passem por terreno Mineiro, cruzando-se assim mo
radores de uma Provincia com os de': outra em um r mesmo
local, de modo que os crimes commettidos por habitantes Pau
,listas são punidos por Authoridades tambem Paulistas) e os
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comettidos por Mineiros punidos a seis, e mais legoas de dis
tancia, dominando sempre nestas punições o e pirito de bair
rismo, tão prejudicial á causa Publica.

Este estado de cou a tão irregulares, Imperial Senbor,
sobem de ponto agora que os Demagogos da Villa de Pinda
monbangaba tem tentado levar a effeito seus damnado fiu,
insuflando, e pondo como Sacerdotes de sua infernal mi são a
um João Leite de Azevedo, ao Vigario da me ma Freguezia,
Jo é Vicente Ferreira Brado e José Pereira Alve, os quae
reunindo mais de cem homens armados na mencionada Fre
guezia, conseguirão seduzir a muito d'e te Termo em conse
queneia do que marcharão d'aqui, e da Villa de Pou o Alegre
uma força maior de seiscentos homens em armas para os re
pelir, o qua se conseguio, con ervando- e porém um forte De 
tacamento naquelle ponto el1lquanto e nào pacificão as Víllas
do Norte.

O egoismo, ou desrespeitos ao bem Publico, Imperial
'enhor, ha chegado ao ponto de nem ter a Camara da Villa

de Pindamonhangaba permittido que no cume da erra da
Mantiq ueira e p.stabeleça a Recebed ria d'esta Provincia, lugar
este que abrange toda a estradas que d'e tes pontos de Mi
nas seguem á Côrte, ou Vilias do Norte, e no qual, em Olltl'O

tempo chegou-se a incendiar o edi1icio, em qu habitavão o
.i.dmini trador das Renda d e ta Provincia e a Guarda que o
devia auxiliar, cujo crimino o facto ficando impune até hoje
pelas continuadas fraquezas dOIl Governo, tem dado azo a
es a Provincia a se suppôr agora oberana para romper a
anarchia, e tentar, mas debalde, dictar a Lei ao Imperio.

ACamara poi , Imperial Senhor, conscia dos deveres a
que se acha ligada, entre os quae he o de vellar na arreca
dação da Rendas Publica, que por aqu61le ponto tanto e
xtravião. por não estar a Recebedoria collocada no cnme da

Serra, e dI} manter a tranquilJitlacle e ordem no seu Munici
pio; vem, ante o Throno Augusto de Vo sa MageRtade 1m pe
rial, submi sa pedir a Vo sa Mage tade Imperial e digne
fandar annexar a este Municipio os habitantes do Termo da

Villa de Pindamonhangaba, que se a ·hanl áquem da SeITa da
Mantiqueira, pelo cume da qual deve ficar o linúte de ta e
ciD, Província de ão Paulo, como o foi até ao tempo do refe
rido Detlreto d'ElRei, o enhor Dom João sexto, com o que
se consegue o milboramento na arrecadação das Rendas Pu
blica 1 como tambem a paz, e a ordem Publica naquelle ponto

•
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ete São Bento. Deos Guarde a V. M. Imperial por dilatados an~
nos, COIIIO ao Brazil he 1lli 'ter. Paço da Camanl à1:llni 'ipal da
\ IlIa de Jaguary elll sessão extnlOrdinaria do dia 12 de JLrlho
de 1 -!'2.-Antonio Feli 'bprto Nogueira. -Antonio Marqlle de
alir"im. -Joaq71ún d'Arn I(jo Ra //lO. .- Francisco Rib"iro de
Sá. -J()~é Ferreira Goyo.· e J1!rflo. - .]0(/0 (aetmlO Pil/to.

l1-A' CAl\1ARA DE PINDAMONHANGABA 1 J:2.

o Presidente da Provincia tran mitte á Cam<11'a Iuni ipal
da' VII Ia. de Pinr);llllonhang-aba as inclusas copias do Avizo de
30 de Julho pL"uximo pa'. ado la ecretaria d'E tado do .N
gocios do Imperio, e d'uDl reqLlCrimento qu a 'amara ela
Villa de Jaguary da Provincia de Minas dirigio a SU2. :Mage 
tade o Imperaclor pedindo que seja aunexada a esta ViHa uma
parte da poyoaçâo do Termo dessa de Pinc1amonhangaba; e
ordena fi me ma Uamara que oUíindo as Authoridade ~ocaes

do territorio que e quer desmembrar informe com uro·c.ncia
a e te Governo sobre tal assumpto. Palacio do Governo de
S. Paulo, 12 de Alro'to de 1 'J.2.-Bttrão de ]Ionte Alegre.

7-Do MINISTRO DO lMPERIO, 1843.

fllm. e EX1n. Snr·.-Havendo Sua Magestaele o Impera
dor por bem que V. Exa. remetta com urgencia a e ta Sem'e
taria de E 'tado dos Negocios do Imperio a informação exigida
por Avi O de 30 de Julho do annQ pa ado, obre a repre'en
tação da Camara Iunicipal da Villa de Jaguarj' pedindo que
se annexas em ao eu Municipio o. habitantes do Termo ela
Vil1a de Pindamollhangaba: A 'sim () communico a V. Exa.
para seu conhecilllento, e execução. Deo' Guarde fi. V. Ex:a.
Palacio do Rio de Janeiro em 27 de etemhro rle 1 J3.
José Antonio da Silva Uaya.-Snr. Pr sidente da Provilluia
de S. Paulo.

..
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8-A' CAMARA DE PINDAMONHANGABA, 1843.

ão tendo a Camara Municipal da Villa de Pindamo
nhangaba cumprido até hoje a ordem do Governo Provincial,
expedida em Portaria de l~ de Agosto do anno preteri to, pela
qual foi-lhe determinado que informase sobre o requerimento
que a ,'ua Magestade o lI11perador dirigio a Camara Munici
pal da Villa de J aguary da Provincia de 'Minas Geraes, pe
dindo que ~eja n.nnexada a esta Villa ullIa parte da povoação
do Termo dessa Villa ele Pindamonhangaba, Ordena o Presi
dente da Prorincia á Camara Municipal da mesma Villa que
envie I:Olll urgencia e sa informação, devolvendo o requeri
mento, que por copia lhe foi remettido com a dita Portm:ia.
Palacio do Governo de S. Paulo, 6 de Outubro de 1843.
Joaquim José lAúx ele Souza.
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ERRATA

Paginas Linhas Erros Emendas

II 1 de cima Vice, Rei Vice Rei
VI 7 de cimJ'l III IV
XI 1 de cima XlII VIlI
XXIV 7 de cima França Franca
XXVII 19 de baixo e 2.° e 2.6

XXVIII 10 de baixo !tupela ltapeva
XXIX 7 de cima horugraphica chorographica
XXIX 9 de cima induvitavelmente indubitavelmen te
XXIX 1 de cima induYitave!mente indubitavelmente
XXIX 19 de cima remnttido remettida
XXIX 9 de baixo 1 '67 1767
XXIX de baixo sejão são
XXIX 8 de baixo pouco pouca
XXIX 6 de baixo ele da
XXXII 11 ue cima e para elo e para a do
XLI 1 ele baixo Bahhú BaM
XLVIII 9 de cima qua que
XLVIII 15 ele cima Mantiquira Mantiqueira
LX 21 de baixo da Itupeva de Itapeva
LXIV 5 ue cima Itupeva Itapeva
LXIV 9 ele cima da de
LXV de cima respecivo re pectivo
LXVI 6 ue baixo Itupeva ltapeva
LXVII 20 de cima eli cobriram descobriram
LXVIII 7 de baixo escriptos e cripta
LXVm 6 de baixo estampad<l e tampada
LXIX 1 de cima Itupeva ltapeva
LXXIII 8 de baixo questães questões
LXXV 12 de baixo Itupeva ltapeva
LXXVI 17 de baixo Itupeva Itapeva
LXXI~ ). de cima o fim e fim
LXXIX 15 ele cima e ta Esta
XCI 9 de baixo Extrena Extrema
CVII 4 de baixo falta, faltam,

•



Paginas Linl:\as Erros Emendas

3 7 de cima por rezoluto por ter rezoluto
8 15 de baixo 1731 1733

13 17 de cima 1843 1743
14 9 de cima entender estender
15 8 de cima 1843 1743
19 6 de baixo desta do Rio desta parte do Rio
21 3 de cima Capitão Mór Guarda Mór
22 1 de cima em que se em se
23 17 de baixo 33 23
24 13 de cima operação de Vossas operação que Vos-

sas
24 13 de baixo joroada jornada
28 12 de baixo 1847 1747
40 8 de baixo me mande me manda
44 3 de cima 1719 1749
58 1 de cima III III A
58 10 de baixo forem foram
74 7 de cima 8-Instrucção !)--Instrucção
9:1: 8 de baixo 1675 1765

145 12 de cima 1771 1772
174 6 de cima 1772 1773
185 2 de cima no Sul ao Sul
191 13 de baixo 1750 1759
250 8 de baixo 1765-1775 1765
314 3 de cima .J 785 17 2
362 5 de cima 1784 1785
453 2 de baixo Jacuy Jacuhy
552 4 de baixo 2 de Agosto 22 de Ago to
584 11 de cima «dissão que «divisão que
660 3 de baixo 1813 1823
668 9 de baixo Administração do XIX

Governo etc. ADMINISTRAÇÃO
DO GOVERNO,
etc.

683 9 de baixo 9- 9a-
720 6 de baixo Administração Pro-

XXvincial, 1850-
1880 AD MINISTRAÇÃO

P !t OVI NC I AL,
1850-1889

724 19 de baixo fezendo-lhe fazendo-lhe
753 6 de baixo 1752 1852
773 1 de baixo em p ... em p. 768

"



•. .

MAPPAS







ExtraIlida dEl;)Car-a geo1raphica da CapitOJlia deNinas 6eraes,
epartes cOJlfiI1811tes A17170 de j2'67/~

•

•

•

•

•

•

•

•

•

--
•

•

34-1

,/

,. ~-

l.BoaJ1õrte

v - ~ ·"' ... c::..7~.

\
I
\,

" Pcrrao/I
\,,,

\ ,
Y1Jali6a. '

- .'. ~'-

)

"

•

'-

.Redu:uda pela nutade da escala do oTljin-a1.-

. ......•...

•

'" ..•.. .

......

10 fI J:l 13 I~ '5 16 'I 1611c9"as--= I

... ~ .. ' .

-8 9

•

I'I'OPÚ;O do Cap7'icOl'/ÚO

Patipe de 1 2 3
-==--

_1*

L------ ---,-LI -L- _

337 3"38 339


	Documentos Interessantes_V11_0001_M
	Documentos Interessantes_V11_0002_M
	Documentos Interessantes_V11_0003_M
	Documentos Interessantes_V11_0004_M
	Documentos Interessantes_V11_0005_M
	Documentos Interessantes_V11_0006_M
	Documentos Interessantes_V11_0007_M
	Documentos Interessantes_V11_0008_M
	Documentos Interessantes_V11_0009_M
	Documentos Interessantes_V11_0010_M
	Documentos Interessantes_V11_0011_M
	Documentos Interessantes_V11_0012_M
	Documentos Interessantes_V11_0013_M
	Documentos Interessantes_V11_0014_M
	Documentos Interessantes_V11_0015_M
	Documentos Interessantes_V11_0016_M
	Documentos Interessantes_V11_0017_M
	Documentos Interessantes_V11_0018_M
	Documentos Interessantes_V11_0019_M
	Documentos Interessantes_V11_0020_M
	Documentos Interessantes_V11_0021_M
	Documentos Interessantes_V11_0022_M
	Documentos Interessantes_V11_0023_M
	Documentos Interessantes_V11_0024_M
	Documentos Interessantes_V11_0025_M
	Documentos Interessantes_V11_0026_M
	Documentos Interessantes_V11_0027_M
	Documentos Interessantes_V11_0028_M
	Documentos Interessantes_V11_0029_M
	Documentos Interessantes_V11_0030_M
	Documentos Interessantes_V11_0031_M
	Documentos Interessantes_V11_0032_M
	Documentos Interessantes_V11_0033_M
	Documentos Interessantes_V11_0034_M
	Documentos Interessantes_V11_0035_M
	Documentos Interessantes_V11_0036_M
	Documentos Interessantes_V11_0037_M
	Documentos Interessantes_V11_0038_M
	Documentos Interessantes_V11_0039_M
	Documentos Interessantes_V11_0040_M
	Documentos Interessantes_V11_0041_M
	Documentos Interessantes_V11_0042_M
	Documentos Interessantes_V11_0043_M
	Documentos Interessantes_V11_0044_M
	Documentos Interessantes_V11_0045_M
	Documentos Interessantes_V11_0046_M
	Documentos Interessantes_V11_0047_M
	Documentos Interessantes_V11_0048_M
	Documentos Interessantes_V11_0049_M
	Documentos Interessantes_V11_0050_M
	Documentos Interessantes_V11_0051_M
	Documentos Interessantes_V11_0052_M
	Documentos Interessantes_V11_0053_M
	Documentos Interessantes_V11_0054_M
	Documentos Interessantes_V11_0055_M
	Documentos Interessantes_V11_0056_M
	Documentos Interessantes_V11_0057_M
	Documentos Interessantes_V11_0058_M
	Documentos Interessantes_V11_0059_M
	Documentos Interessantes_V11_0060_M
	Documentos Interessantes_V11_0061_M
	Documentos Interessantes_V11_0062_M
	Documentos Interessantes_V11_0063_M
	Documentos Interessantes_V11_0064_M
	Documentos Interessantes_V11_0065_M
	Documentos Interessantes_V11_0066_M
	Documentos Interessantes_V11_0067_M
	Documentos Interessantes_V11_0068_M
	Documentos Interessantes_V11_0069_M
	Documentos Interessantes_V11_0070_M
	Documentos Interessantes_V11_0071_M
	Documentos Interessantes_V11_0072_M
	Documentos Interessantes_V11_0073_M
	Documentos Interessantes_V11_0074_M
	Documentos Interessantes_V11_0075_M
	Documentos Interessantes_V11_0076_M
	Documentos Interessantes_V11_0077_M
	Documentos Interessantes_V11_0078_M
	Documentos Interessantes_V11_0079_M
	Documentos Interessantes_V11_0080_M
	Documentos Interessantes_V11_0081_M
	Documentos Interessantes_V11_0082_M
	Documentos Interessantes_V11_0083_M
	Documentos Interessantes_V11_0084_M
	Documentos Interessantes_V11_0085_M
	Documentos Interessantes_V11_0086_M
	Documentos Interessantes_V11_0087_M
	Documentos Interessantes_V11_0088_M
	Documentos Interessantes_V11_0089_M
	Documentos Interessantes_V11_0090_M
	Documentos Interessantes_V11_0091_M
	Documentos Interessantes_V11_0092_M
	Documentos Interessantes_V11_0093_M
	Documentos Interessantes_V11_0094_M
	Documentos Interessantes_V11_0095_M
	Documentos Interessantes_V11_0096_M
	Documentos Interessantes_V11_0097_M
	Documentos Interessantes_V11_0098_M
	Documentos Interessantes_V11_0099_M
	Documentos Interessantes_V11_0100_M
	Documentos Interessantes_V11_0101_M
	Documentos Interessantes_V11_0102_M
	Documentos Interessantes_V11_0103_M
	Documentos Interessantes_V11_0104_M
	Documentos Interessantes_V11_0105_M
	Documentos Interessantes_V11_0106_M
	Documentos Interessantes_V11_0107_M
	Documentos Interessantes_V11_0108_M
	Documentos Interessantes_V11_0109_M
	Documentos Interessantes_V11_0110_M
	Documentos Interessantes_V11_0111_M
	Documentos Interessantes_V11_0112_M
	Documentos Interessantes_V11_0113_M
	Documentos Interessantes_V11_0114_M
	Documentos Interessantes_V11_0115_M
	Documentos Interessantes_V11_0116_M
	Documentos Interessantes_V11_0117_M
	Documentos Interessantes_V11_0118_M
	Documentos Interessantes_V11_0119_M
	Documentos Interessantes_V11_0120_M
	Documentos Interessantes_V11_0121_M
	Documentos Interessantes_V11_0122_M
	Documentos Interessantes_V11_0123_M
	Documentos Interessantes_V11_0124_M
	Documentos Interessantes_V11_0125_M
	Documentos Interessantes_V11_0126_M
	Documentos Interessantes_V11_0127_M
	Documentos Interessantes_V11_0128_M
	Documentos Interessantes_V11_0129_M
	Documentos Interessantes_V11_0130_M
	Documentos Interessantes_V11_0131_M
	Documentos Interessantes_V11_0132_M
	Documentos Interessantes_V11_0133_M
	Documentos Interessantes_V11_0134_M
	Documentos Interessantes_V11_0135_M
	Documentos Interessantes_V11_0136_M
	Documentos Interessantes_V11_0137_M
	Documentos Interessantes_V11_0138_M
	Documentos Interessantes_V11_0139_M
	Documentos Interessantes_V11_0140_M
	Documentos Interessantes_V11_0141_M
	Documentos Interessantes_V11_0142_M
	Documentos Interessantes_V11_0143_M
	Documentos Interessantes_V11_0144_M
	Documentos Interessantes_V11_0145_M
	Documentos Interessantes_V11_0146_M
	Documentos Interessantes_V11_0147_M
	Documentos Interessantes_V11_0148_M
	Documentos Interessantes_V11_0149_M
	Documentos Interessantes_V11_0150_M
	Documentos Interessantes_V11_0151_M
	Documentos Interessantes_V11_0152_M
	Documentos Interessantes_V11_0153_M
	Documentos Interessantes_V11_0154_M
	Documentos Interessantes_V11_0155_M
	Documentos Interessantes_V11_0156_M
	Documentos Interessantes_V11_0157_M
	Documentos Interessantes_V11_0158_M
	Documentos Interessantes_V11_0159_M
	Documentos Interessantes_V11_0160_M
	Documentos Interessantes_V11_0161_M
	Documentos Interessantes_V11_0162_M
	Documentos Interessantes_V11_0163_M
	Documentos Interessantes_V11_0164_M
	Documentos Interessantes_V11_0165_M
	Documentos Interessantes_V11_0166_M
	Documentos Interessantes_V11_0167_M
	Documentos Interessantes_V11_0168_M
	Documentos Interessantes_V11_0169_M
	Documentos Interessantes_V11_0170_M
	Documentos Interessantes_V11_0171_M
	Documentos Interessantes_V11_0172_M
	Documentos Interessantes_V11_0173_M
	Documentos Interessantes_V11_0174_M
	Documentos Interessantes_V11_0175_M
	Documentos Interessantes_V11_0176_M
	Documentos Interessantes_V11_0177_M
	Documentos Interessantes_V11_0178_M
	Documentos Interessantes_V11_0179_M
	Documentos Interessantes_V11_0180_M
	Documentos Interessantes_V11_0181_M
	Documentos Interessantes_V11_0182_M
	Documentos Interessantes_V11_0183_M
	Documentos Interessantes_V11_0184_M
	Documentos Interessantes_V11_0185_M
	Documentos Interessantes_V11_0186_M
	Documentos Interessantes_V11_0187_M
	Documentos Interessantes_V11_0188_M
	Documentos Interessantes_V11_0189_M
	Documentos Interessantes_V11_0190_M
	Documentos Interessantes_V11_0191_M
	Documentos Interessantes_V11_0192_M
	Documentos Interessantes_V11_0193_M
	Documentos Interessantes_V11_0194_M
	Documentos Interessantes_V11_0195_M
	Documentos Interessantes_V11_0196_M
	Documentos Interessantes_V11_0197_M
	Documentos Interessantes_V11_0198_M
	Documentos Interessantes_V11_0199_M
	Documentos Interessantes_V11_0200_M
	Documentos Interessantes_V11_0201_M
	Documentos Interessantes_V11_0202_M
	Documentos Interessantes_V11_0203_M
	Documentos Interessantes_V11_0204_M
	Documentos Interessantes_V11_0205_M
	Documentos Interessantes_V11_0206_M
	Documentos Interessantes_V11_0207_M
	Documentos Interessantes_V11_0208_M
	Documentos Interessantes_V11_0209_M
	Documentos Interessantes_V11_0210_M
	Documentos Interessantes_V11_0211_M
	Documentos Interessantes_V11_0212_M
	Documentos Interessantes_V11_0213_M
	Documentos Interessantes_V11_0214_M
	Documentos Interessantes_V11_0215_M
	Documentos Interessantes_V11_0216_M
	Documentos Interessantes_V11_0217_M
	Documentos Interessantes_V11_0218_M
	Documentos Interessantes_V11_0219_M
	Documentos Interessantes_V11_0220_M
	Documentos Interessantes_V11_0221_M
	Documentos Interessantes_V11_0222_M
	Documentos Interessantes_V11_0223_M
	Documentos Interessantes_V11_0224_M
	Documentos Interessantes_V11_0225_M
	Documentos Interessantes_V11_0226_M
	Documentos Interessantes_V11_0227_M
	Documentos Interessantes_V11_0228_M
	Documentos Interessantes_V11_0229_M
	Documentos Interessantes_V11_0230_M
	Documentos Interessantes_V11_0231_M
	Documentos Interessantes_V11_0232_M
	Documentos Interessantes_V11_0233_M
	Documentos Interessantes_V11_0234_M
	Documentos Interessantes_V11_0235_M
	Documentos Interessantes_V11_0236_M
	Documentos Interessantes_V11_0237_M
	Documentos Interessantes_V11_0238_M
	Documentos Interessantes_V11_0239_M
	Documentos Interessantes_V11_0240_M
	Documentos Interessantes_V11_0241_M
	Documentos Interessantes_V11_0242_M
	Documentos Interessantes_V11_0243_M
	Documentos Interessantes_V11_0244_M
	Documentos Interessantes_V11_0245_M
	Documentos Interessantes_V11_0246_M
	Documentos Interessantes_V11_0247_M
	Documentos Interessantes_V11_0248_M
	Documentos Interessantes_V11_0249_M
	Documentos Interessantes_V11_0250_M
	Documentos Interessantes_V11_0251_M
	Documentos Interessantes_V11_0252_M
	Documentos Interessantes_V11_0253_M
	Documentos Interessantes_V11_0254_M
	Documentos Interessantes_V11_0255_M
	Documentos Interessantes_V11_0256_M
	Documentos Interessantes_V11_0257_M
	Documentos Interessantes_V11_0258_M
	Documentos Interessantes_V11_0259_M
	Documentos Interessantes_V11_0260_M
	Documentos Interessantes_V11_0261_M
	Documentos Interessantes_V11_0262_M
	Documentos Interessantes_V11_0263_M
	Documentos Interessantes_V11_0264_M
	Documentos Interessantes_V11_0265_M
	Documentos Interessantes_V11_0266_M
	Documentos Interessantes_V11_0267_M
	Documentos Interessantes_V11_0268_M
	Documentos Interessantes_V11_0269_M
	Documentos Interessantes_V11_0270_M
	Documentos Interessantes_V11_0271_M
	Documentos Interessantes_V11_0272_M
	Documentos Interessantes_V11_0273_M
	Documentos Interessantes_V11_0274_M
	Documentos Interessantes_V11_0275_M
	Documentos Interessantes_V11_0276_M
	Documentos Interessantes_V11_0277_M
	Documentos Interessantes_V11_0278_M
	Documentos Interessantes_V11_0279_M
	Documentos Interessantes_V11_0280_M
	Documentos Interessantes_V11_0281_M
	Documentos Interessantes_V11_0282_M
	Documentos Interessantes_V11_0283_M
	Documentos Interessantes_V11_0284_M
	Documentos Interessantes_V11_0285_M
	Documentos Interessantes_V11_0286_M
	Documentos Interessantes_V11_0287_M
	Documentos Interessantes_V11_0288_M
	Documentos Interessantes_V11_0289_M
	Documentos Interessantes_V11_0290_M
	Documentos Interessantes_V11_0291_M
	Documentos Interessantes_V11_0292_M
	Documentos Interessantes_V11_0293_M
	Documentos Interessantes_V11_0294_M
	Documentos Interessantes_V11_0295_M
	Documentos Interessantes_V11_0296_M
	Documentos Interessantes_V11_0297_M
	Documentos Interessantes_V11_0298_M
	Documentos Interessantes_V11_0299_M
	Documentos Interessantes_V11_0300_M
	Documentos Interessantes_V11_0301_M
	Documentos Interessantes_V11_0302_M
	Documentos Interessantes_V11_0303_M
	Documentos Interessantes_V11_0304_M
	Documentos Interessantes_V11_0305_M
	Documentos Interessantes_V11_0306_M
	Documentos Interessantes_V11_0307_M
	Documentos Interessantes_V11_0308_M
	Documentos Interessantes_V11_0309_M
	Documentos Interessantes_V11_0310_M
	Documentos Interessantes_V11_0311_M
	Documentos Interessantes_V11_0312_M
	Documentos Interessantes_V11_0313_M
	Documentos Interessantes_V11_0314_M
	Documentos Interessantes_V11_0315_M
	Documentos Interessantes_V11_0316_M
	Documentos Interessantes_V11_0317_M
	Documentos Interessantes_V11_0318_M
	Documentos Interessantes_V11_0319_M
	Documentos Interessantes_V11_0320_M
	Documentos Interessantes_V11_0321_M
	Documentos Interessantes_V11_0322_M
	Documentos Interessantes_V11_0323_M
	Documentos Interessantes_V11_0324_M
	Documentos Interessantes_V11_0325_M
	Documentos Interessantes_V11_0326_M
	Documentos Interessantes_V11_0327_M
	Documentos Interessantes_V11_0328_M
	Documentos Interessantes_V11_0329_M
	Documentos Interessantes_V11_0330_M
	Documentos Interessantes_V11_0331_M
	Documentos Interessantes_V11_0332_M
	Documentos Interessantes_V11_0333_M
	Documentos Interessantes_V11_0334_M
	Documentos Interessantes_V11_0335_M
	Documentos Interessantes_V11_0336_M
	Documentos Interessantes_V11_0337_M
	Documentos Interessantes_V11_0338_M
	Documentos Interessantes_V11_0339_M
	Documentos Interessantes_V11_0340_M
	Documentos Interessantes_V11_0341_M
	Documentos Interessantes_V11_0342_M
	Documentos Interessantes_V11_0343_M
	Documentos Interessantes_V11_0344_M
	Documentos Interessantes_V11_0345_M
	Documentos Interessantes_V11_0346_M
	Documentos Interessantes_V11_0347_M
	Documentos Interessantes_V11_0348_M
	Documentos Interessantes_V11_0349_M
	Documentos Interessantes_V11_0350_M
	Documentos Interessantes_V11_0351_M
	Documentos Interessantes_V11_0352_M
	Documentos Interessantes_V11_0353_M
	Documentos Interessantes_V11_0354_M
	Documentos Interessantes_V11_0355_M
	Documentos Interessantes_V11_0356_M
	Documentos Interessantes_V11_0357_M
	Documentos Interessantes_V11_0358_M
	Documentos Interessantes_V11_0359_M
	Documentos Interessantes_V11_0360_M
	Documentos Interessantes_V11_0361_M
	Documentos Interessantes_V11_0362_M
	Documentos Interessantes_V11_0363_M
	Documentos Interessantes_V11_0364_M
	Documentos Interessantes_V11_0365_M
	Documentos Interessantes_V11_0366_M
	Documentos Interessantes_V11_0367_M
	Documentos Interessantes_V11_0368_M
	Documentos Interessantes_V11_0369_M
	Documentos Interessantes_V11_0370_M
	Documentos Interessantes_V11_0371_M
	Documentos Interessantes_V11_0372_M
	Documentos Interessantes_V11_0373_M
	Documentos Interessantes_V11_0374_M
	Documentos Interessantes_V11_0375_M
	Documentos Interessantes_V11_0376_M
	Documentos Interessantes_V11_0377_M
	Documentos Interessantes_V11_0378_M
	Documentos Interessantes_V11_0379_M
	Documentos Interessantes_V11_0380_M
	Documentos Interessantes_V11_0381_M
	Documentos Interessantes_V11_0382_M
	Documentos Interessantes_V11_0383_M
	Documentos Interessantes_V11_0384_M
	Documentos Interessantes_V11_0385_M
	Documentos Interessantes_V11_0386_M
	Documentos Interessantes_V11_0387_M
	Documentos Interessantes_V11_0388_M
	Documentos Interessantes_V11_0389_M
	Documentos Interessantes_V11_0390_M
	Documentos Interessantes_V11_0391_M
	Documentos Interessantes_V11_0392_M
	Documentos Interessantes_V11_0393_M
	Documentos Interessantes_V11_0394_M
	Documentos Interessantes_V11_0395_M
	Documentos Interessantes_V11_0396_M
	Documentos Interessantes_V11_0397_M
	Documentos Interessantes_V11_0398_M
	Documentos Interessantes_V11_0399_M
	Documentos Interessantes_V11_0400_M
	Documentos Interessantes_V11_0401_M
	Documentos Interessantes_V11_0402_M
	Documentos Interessantes_V11_0403_M
	Documentos Interessantes_V11_0404_M
	Documentos Interessantes_V11_0405_M
	Documentos Interessantes_V11_0406_M
	Documentos Interessantes_V11_0407_M
	Documentos Interessantes_V11_0408_M
	Documentos Interessantes_V11_0409_M
	Documentos Interessantes_V11_0410_M
	Documentos Interessantes_V11_0411_M
	Documentos Interessantes_V11_0412_M
	Documentos Interessantes_V11_0413_M
	Documentos Interessantes_V11_0414_M
	Documentos Interessantes_V11_0415_M
	Documentos Interessantes_V11_0416_M
	Documentos Interessantes_V11_0417_M
	Documentos Interessantes_V11_0418_M
	Documentos Interessantes_V11_0419_M
	Documentos Interessantes_V11_0420_M
	Documentos Interessantes_V11_0421_M
	Documentos Interessantes_V11_0422_M
	Documentos Interessantes_V11_0423_M
	Documentos Interessantes_V11_0424_M
	Documentos Interessantes_V11_0425_M
	Documentos Interessantes_V11_0426_M
	Documentos Interessantes_V11_0427_M
	Documentos Interessantes_V11_0428_M
	Documentos Interessantes_V11_0429_M
	Documentos Interessantes_V11_0430_M
	Documentos Interessantes_V11_0431_M
	Documentos Interessantes_V11_0432_M
	Documentos Interessantes_V11_0433_M
	Documentos Interessantes_V11_0434_M
	Documentos Interessantes_V11_0435_M
	Documentos Interessantes_V11_0436_M
	Documentos Interessantes_V11_0437_M
	Documentos Interessantes_V11_0438_M
	Documentos Interessantes_V11_0439_M
	Documentos Interessantes_V11_0440_M
	Documentos Interessantes_V11_0441_M
	Documentos Interessantes_V11_0442_M
	Documentos Interessantes_V11_0443_M
	Documentos Interessantes_V11_0444_M
	Documentos Interessantes_V11_0445_M
	Documentos Interessantes_V11_0446_M
	Documentos Interessantes_V11_0447_M
	Documentos Interessantes_V11_0448_M
	Documentos Interessantes_V11_0449_M
	Documentos Interessantes_V11_0450_M
	Documentos Interessantes_V11_0451_M
	Documentos Interessantes_V11_0452_M
	Documentos Interessantes_V11_0453_M
	Documentos Interessantes_V11_0454_M
	Documentos Interessantes_V11_0455_M
	Documentos Interessantes_V11_0456_M
	Documentos Interessantes_V11_0457_M
	Documentos Interessantes_V11_0458_M
	Documentos Interessantes_V11_0459_M
	Documentos Interessantes_V11_0460_M
	Documentos Interessantes_V11_0461_M
	Documentos Interessantes_V11_0462_M
	Documentos Interessantes_V11_0463_M
	Documentos Interessantes_V11_0464_M
	Documentos Interessantes_V11_0465_M
	Documentos Interessantes_V11_0466_M
	Documentos Interessantes_V11_0467_M
	Documentos Interessantes_V11_0468_M
	Documentos Interessantes_V11_0469_M
	Documentos Interessantes_V11_0470_M
	Documentos Interessantes_V11_0471_M
	Documentos Interessantes_V11_0472_M
	Documentos Interessantes_V11_0473_M
	Documentos Interessantes_V11_0474_M
	Documentos Interessantes_V11_0475_M
	Documentos Interessantes_V11_0476_M
	Documentos Interessantes_V11_0477_M
	Documentos Interessantes_V11_0478_M
	Documentos Interessantes_V11_0479_M
	Documentos Interessantes_V11_0480_M
	Documentos Interessantes_V11_0481_M
	Documentos Interessantes_V11_0482_M
	Documentos Interessantes_V11_0483_M
	Documentos Interessantes_V11_0484_M
	Documentos Interessantes_V11_0485_M
	Documentos Interessantes_V11_0486_M
	Documentos Interessantes_V11_0487_M
	Documentos Interessantes_V11_0488_M
	Documentos Interessantes_V11_0489_M
	Documentos Interessantes_V11_0490_M
	Documentos Interessantes_V11_0491_M
	Documentos Interessantes_V11_0492_M
	Documentos Interessantes_V11_0493_M
	Documentos Interessantes_V11_0494_M
	Documentos Interessantes_V11_0495_M
	Documentos Interessantes_V11_0496_M
	Documentos Interessantes_V11_0497_M
	Documentos Interessantes_V11_0498_M
	Documentos Interessantes_V11_0499_M
	Documentos Interessantes_V11_0500_M
	Documentos Interessantes_V11_0501_M
	Documentos Interessantes_V11_0502_M
	Documentos Interessantes_V11_0503_M
	Documentos Interessantes_V11_0504_M
	Documentos Interessantes_V11_0505_M
	Documentos Interessantes_V11_0506_M
	Documentos Interessantes_V11_0507_M
	Documentos Interessantes_V11_0508_M
	Documentos Interessantes_V11_0509_M
	Documentos Interessantes_V11_0510_M
	Documentos Interessantes_V11_0511_M
	Documentos Interessantes_V11_0512_M
	Documentos Interessantes_V11_0513_M
	Documentos Interessantes_V11_0514_M
	Documentos Interessantes_V11_0515_M
	Documentos Interessantes_V11_0516_M
	Documentos Interessantes_V11_0517_M
	Documentos Interessantes_V11_0518_M
	Documentos Interessantes_V11_0519_M
	Documentos Interessantes_V11_0520_M
	Documentos Interessantes_V11_0521_M
	Documentos Interessantes_V11_0522_M
	Documentos Interessantes_V11_0523_M
	Documentos Interessantes_V11_0524_M
	Documentos Interessantes_V11_0525_M
	Documentos Interessantes_V11_0526_M
	Documentos Interessantes_V11_0527_M
	Documentos Interessantes_V11_0528_M
	Documentos Interessantes_V11_0529_M
	Documentos Interessantes_V11_0530_M
	Documentos Interessantes_V11_0531_M
	Documentos Interessantes_V11_0532_M
	Documentos Interessantes_V11_0533_M
	Documentos Interessantes_V11_0534_M
	Documentos Interessantes_V11_0535_M
	Documentos Interessantes_V11_0536_M
	Documentos Interessantes_V11_0537_M
	Documentos Interessantes_V11_0538_M
	Documentos Interessantes_V11_0539_M
	Documentos Interessantes_V11_0540_M
	Documentos Interessantes_V11_0541_M
	Documentos Interessantes_V11_0542_M
	Documentos Interessantes_V11_0543_M
	Documentos Interessantes_V11_0544_M
	Documentos Interessantes_V11_0545_M
	Documentos Interessantes_V11_0546_M
	Documentos Interessantes_V11_0547_M
	Documentos Interessantes_V11_0548_M
	Documentos Interessantes_V11_0549_M
	Documentos Interessantes_V11_0550_M
	Documentos Interessantes_V11_0551_M
	Documentos Interessantes_V11_0552_M
	Documentos Interessantes_V11_0553_M
	Documentos Interessantes_V11_0554_M
	Documentos Interessantes_V11_0555_M
	Documentos Interessantes_V11_0556_M
	Documentos Interessantes_V11_0557_M
	Documentos Interessantes_V11_0558_M
	Documentos Interessantes_V11_0559_M
	Documentos Interessantes_V11_0560_M
	Documentos Interessantes_V11_0561_M
	Documentos Interessantes_V11_0562_M
	Documentos Interessantes_V11_0563_M
	Documentos Interessantes_V11_0564_M
	Documentos Interessantes_V11_0565_M
	Documentos Interessantes_V11_0566_M
	Documentos Interessantes_V11_0567_M
	Documentos Interessantes_V11_0568_M
	Documentos Interessantes_V11_0569_M
	Documentos Interessantes_V11_0570_M
	Documentos Interessantes_V11_0571_M
	Documentos Interessantes_V11_0572_M
	Documentos Interessantes_V11_0573_M
	Documentos Interessantes_V11_0574_M
	Documentos Interessantes_V11_0575_M
	Documentos Interessantes_V11_0576_M
	Documentos Interessantes_V11_0577_M
	Documentos Interessantes_V11_0578_M
	Documentos Interessantes_V11_0579_M
	Documentos Interessantes_V11_0580_M
	Documentos Interessantes_V11_0581_M
	Documentos Interessantes_V11_0582_M
	Documentos Interessantes_V11_0583_M
	Documentos Interessantes_V11_0584_M
	Documentos Interessantes_V11_0585_M
	Documentos Interessantes_V11_0586_M
	Documentos Interessantes_V11_0587_M
	Documentos Interessantes_V11_0588_M
	Documentos Interessantes_V11_0589_M
	Documentos Interessantes_V11_0590_M
	Documentos Interessantes_V11_0591_M
	Documentos Interessantes_V11_0592_M
	Documentos Interessantes_V11_0593_M
	Documentos Interessantes_V11_0594_M
	Documentos Interessantes_V11_0595_M
	Documentos Interessantes_V11_0596_M
	Documentos Interessantes_V11_0597_M
	Documentos Interessantes_V11_0598_M
	Documentos Interessantes_V11_0599_M
	Documentos Interessantes_V11_0600_M
	Documentos Interessantes_V11_0601_M
	Documentos Interessantes_V11_0602_M
	Documentos Interessantes_V11_0603_M
	Documentos Interessantes_V11_0604_M
	Documentos Interessantes_V11_0605_M
	Documentos Interessantes_V11_0606_M
	Documentos Interessantes_V11_0607_M
	Documentos Interessantes_V11_0608_M
	Documentos Interessantes_V11_0609_M
	Documentos Interessantes_V11_0610_M
	Documentos Interessantes_V11_0611_M
	Documentos Interessantes_V11_0612_M
	Documentos Interessantes_V11_0613_M
	Documentos Interessantes_V11_0614_M
	Documentos Interessantes_V11_0615_M
	Documentos Interessantes_V11_0616_M
	Documentos Interessantes_V11_0617_M
	Documentos Interessantes_V11_0618_M
	Documentos Interessantes_V11_0619_M
	Documentos Interessantes_V11_0620_M
	Documentos Interessantes_V11_0621_M
	Documentos Interessantes_V11_0622_M
	Documentos Interessantes_V11_0623_M
	Documentos Interessantes_V11_0624_M
	Documentos Interessantes_V11_0625_M
	Documentos Interessantes_V11_0626_M
	Documentos Interessantes_V11_0627_M
	Documentos Interessantes_V11_0628_M
	Documentos Interessantes_V11_0629_M
	Documentos Interessantes_V11_0630_M
	Documentos Interessantes_V11_0631_M
	Documentos Interessantes_V11_0632_M
	Documentos Interessantes_V11_0633_M
	Documentos Interessantes_V11_0634_M
	Documentos Interessantes_V11_0635_M
	Documentos Interessantes_V11_0636_M
	Documentos Interessantes_V11_0637_M
	Documentos Interessantes_V11_0638_M
	Documentos Interessantes_V11_0639_M
	Documentos Interessantes_V11_0640_M
	Documentos Interessantes_V11_0641_M
	Documentos Interessantes_V11_0642_M
	Documentos Interessantes_V11_0643_M
	Documentos Interessantes_V11_0644_M
	Documentos Interessantes_V11_0645_M
	Documentos Interessantes_V11_0646_M
	Documentos Interessantes_V11_0647_M
	Documentos Interessantes_V11_0648_M
	Documentos Interessantes_V11_0649_M
	Documentos Interessantes_V11_0650_M
	Documentos Interessantes_V11_0651_M
	Documentos Interessantes_V11_0652_M
	Documentos Interessantes_V11_0653_M
	Documentos Interessantes_V11_0654_M
	Documentos Interessantes_V11_0655_M
	Documentos Interessantes_V11_0656_M
	Documentos Interessantes_V11_0657_M
	Documentos Interessantes_V11_0658_M
	Documentos Interessantes_V11_0659_M
	Documentos Interessantes_V11_0660_M
	Documentos Interessantes_V11_0661_M
	Documentos Interessantes_V11_0662_M
	Documentos Interessantes_V11_0663_M
	Documentos Interessantes_V11_0664_M
	Documentos Interessantes_V11_0665_M
	Documentos Interessantes_V11_0666_M
	Documentos Interessantes_V11_0667_M
	Documentos Interessantes_V11_0668_M
	Documentos Interessantes_V11_0669_M
	Documentos Interessantes_V11_0670_M
	Documentos Interessantes_V11_0671_M
	Documentos Interessantes_V11_0672_M
	Documentos Interessantes_V11_0673_M
	Documentos Interessantes_V11_0674_M
	Documentos Interessantes_V11_0675_M
	Documentos Interessantes_V11_0676_M
	Documentos Interessantes_V11_0677_M
	Documentos Interessantes_V11_0678_M
	Documentos Interessantes_V11_0679_M
	Documentos Interessantes_V11_0680_M
	Documentos Interessantes_V11_0681_M
	Documentos Interessantes_V11_0682_M
	Documentos Interessantes_V11_0683_M
	Documentos Interessantes_V11_0684_M
	Documentos Interessantes_V11_0685_M
	Documentos Interessantes_V11_0686_M
	Documentos Interessantes_V11_0687_M
	Documentos Interessantes_V11_0688_M
	Documentos Interessantes_V11_0689_M
	Documentos Interessantes_V11_0690_M
	Documentos Interessantes_V11_0691_M
	Documentos Interessantes_V11_0692_M
	Documentos Interessantes_V11_0693_M
	Documentos Interessantes_V11_0694_M
	Documentos Interessantes_V11_0695_M
	Documentos Interessantes_V11_0696_M
	Documentos Interessantes_V11_0697_M
	Documentos Interessantes_V11_0698_M
	Documentos Interessantes_V11_0699_M
	Documentos Interessantes_V11_0700_M
	Documentos Interessantes_V11_0701_M
	Documentos Interessantes_V11_0702_M
	Documentos Interessantes_V11_0703_M
	Documentos Interessantes_V11_0704_M
	Documentos Interessantes_V11_0705_M
	Documentos Interessantes_V11_0706_M
	Documentos Interessantes_V11_0707_M
	Documentos Interessantes_V11_0708_M
	Documentos Interessantes_V11_0709_M
	Documentos Interessantes_V11_0710_M
	Documentos Interessantes_V11_0711_M
	Documentos Interessantes_V11_0712_M
	Documentos Interessantes_V11_0713_M
	Documentos Interessantes_V11_0714_M
	Documentos Interessantes_V11_0715_M
	Documentos Interessantes_V11_0716_M
	Documentos Interessantes_V11_0717_M
	Documentos Interessantes_V11_0718_M
	Documentos Interessantes_V11_0719_M
	Documentos Interessantes_V11_0720_M
	Documentos Interessantes_V11_0721_M
	Documentos Interessantes_V11_0722_M
	Documentos Interessantes_V11_0723_M
	Documentos Interessantes_V11_0724_M
	Documentos Interessantes_V11_0725_M
	Documentos Interessantes_V11_0726_M
	Documentos Interessantes_V11_0727_M
	Documentos Interessantes_V11_0728_M
	Documentos Interessantes_V11_0729_M
	Documentos Interessantes_V11_0730_M
	Documentos Interessantes_V11_0731_M
	Documentos Interessantes_V11_0732_M
	Documentos Interessantes_V11_0733_M
	Documentos Interessantes_V11_0734_M
	Documentos Interessantes_V11_0735_M
	Documentos Interessantes_V11_0736_M
	Documentos Interessantes_V11_0737_M
	Documentos Interessantes_V11_0738_M
	Documentos Interessantes_V11_0739_M
	Documentos Interessantes_V11_0740_M
	Documentos Interessantes_V11_0741_M
	Documentos Interessantes_V11_0742_M
	Documentos Interessantes_V11_0743_M
	Documentos Interessantes_V11_0744_M
	Documentos Interessantes_V11_0745_M
	Documentos Interessantes_V11_0746_M
	Documentos Interessantes_V11_0747_M
	Documentos Interessantes_V11_0748_M
	Documentos Interessantes_V11_0749_M
	Documentos Interessantes_V11_0750_M
	Documentos Interessantes_V11_0751_M
	Documentos Interessantes_V11_0752_M
	Documentos Interessantes_V11_0753_M
	Documentos Interessantes_V11_0754_M
	Documentos Interessantes_V11_0755_M
	Documentos Interessantes_V11_0756_M
	Documentos Interessantes_V11_0757_M
	Documentos Interessantes_V11_0758_M
	Documentos Interessantes_V11_0759_M
	Documentos Interessantes_V11_0760_M
	Documentos Interessantes_V11_0761_M
	Documentos Interessantes_V11_0762_M
	Documentos Interessantes_V11_0763_M
	Documentos Interessantes_V11_0764_M
	Documentos Interessantes_V11_0765_M
	Documentos Interessantes_V11_0766_M
	Documentos Interessantes_V11_0767_M
	Documentos Interessantes_V11_0768_M
	Documentos Interessantes_V11_0769_M
	Documentos Interessantes_V11_0770_M
	Documentos Interessantes_V11_0771_M
	Documentos Interessantes_V11_0772_M
	Documentos Interessantes_V11_0773_M
	Documentos Interessantes_V11_0774_M
	Documentos Interessantes_V11_0775_M
	Documentos Interessantes_V11_0776_M
	Documentos Interessantes_V11_0777_M
	Documentos Interessantes_V11_0778_M
	Documentos Interessantes_V11_0779_M
	Documentos Interessantes_V11_0780_M
	Documentos Interessantes_V11_0781_M
	Documentos Interessantes_V11_0782_M
	Documentos Interessantes_V11_0783_M
	Documentos Interessantes_V11_0784_M
	Documentos Interessantes_V11_0785_M
	Documentos Interessantes_V11_0786_M
	Documentos Interessantes_V11_0787_M
	Documentos Interessantes_V11_0788_M
	Documentos Interessantes_V11_0789_M
	Documentos Interessantes_V11_0790_M
	Documentos Interessantes_V11_0791_M
	Documentos Interessantes_V11_0792_M
	Documentos Interessantes_V11_0793_M
	Documentos Interessantes_V11_0794_M
	Documentos Interessantes_V11_0795_M
	Documentos Interessantes_V11_0796_M
	Documentos Interessantes_V11_0797_M
	Documentos Interessantes_V11_0798_M
	Documentos Interessantes_V11_0799_M
	Documentos Interessantes_V11_0800_M
	Documentos Interessantes_V11_0801_M
	Documentos Interessantes_V11_0802_M
	Documentos Interessantes_V11_0803_M
	Documentos Interessantes_V11_0804_M
	Documentos Interessantes_V11_0805_M
	Documentos Interessantes_V11_0806_M
	Documentos Interessantes_V11_0807_M
	Documentos Interessantes_V11_0808_M
	Documentos Interessantes_V11_0809_M
	Documentos Interessantes_V11_0810_M
	Documentos Interessantes_V11_0811_M
	Documentos Interessantes_V11_0812_M
	Documentos Interessantes_V11_0813_M
	Documentos Interessantes_V11_0814_M
	Documentos Interessantes_V11_0815_M
	Documentos Interessantes_V11_0816_M
	Documentos Interessantes_V11_0817_M
	Documentos Interessantes_V11_0818_M
	Documentos Interessantes_V11_0819_M
	Documentos Interessantes_V11_0820_M
	Documentos Interessantes_V11_0821_M
	Documentos Interessantes_V11_0822_M
	Documentos Interessantes_V11_0823_M
	Documentos Interessantes_V11_0824_M
	Documentos Interessantes_V11_0825_M
	Documentos Interessantes_V11_0826_M
	Documentos Interessantes_V11_0827_M
	Documentos Interessantes_V11_0828_M
	Documentos Interessantes_V11_0829_M
	Documentos Interessantes_V11_0830_M
	Documentos Interessantes_V11_0831_M
	Documentos Interessantes_V11_0832_M
	Documentos Interessantes_V11_0833_M
	Documentos Interessantes_V11_0834_M
	Documentos Interessantes_V11_0835_M
	Documentos Interessantes_V11_0836_M
	Documentos Interessantes_V11_0837_M
	Documentos Interessantes_V11_0838_M
	Documentos Interessantes_V11_0839_M
	Documentos Interessantes_V11_0840_M
	Documentos Interessantes_V11_0841_M
	Documentos Interessantes_V11_0842_M
	Documentos Interessantes_V11_0843_M
	Documentos Interessantes_V11_0844_M
	Documentos Interessantes_V11_0845_M
	Documentos Interessantes_V11_0846_M
	Documentos Interessantes_V11_0847_M
	Documentos Interessantes_V11_0848_M
	Documentos Interessantes_V11_0849_M
	Documentos Interessantes_V11_0850_M
	Documentos Interessantes_V11_0851_M
	Documentos Interessantes_V11_0852_M
	Documentos Interessantes_V11_0853_M
	Documentos Interessantes_V11_0854_M
	Documentos Interessantes_V11_0855_M
	Documentos Interessantes_V11_0856_M
	Documentos Interessantes_V11_0857_M
	Documentos Interessantes_V11_0858_M
	Documentos Interessantes_V11_0859_M
	Documentos Interessantes_V11_0860_M
	Documentos Interessantes_V11_0861_M
	Documentos Interessantes_V11_0862_M
	Documentos Interessantes_V11_0863_M
	Documentos Interessantes_V11_0864_M
	Documentos Interessantes_V11_0865_M
	Documentos Interessantes_V11_0866_M
	Documentos Interessantes_V11_0867_M
	Documentos Interessantes_V11_0868_M
	Documentos Interessantes_V11_0869_M
	Documentos Interessantes_V11_0870_M
	Documentos Interessantes_V11_0871_M
	Documentos Interessantes_V11_0872_M
	Documentos Interessantes_V11_0873_M
	Documentos Interessantes_V11_0874_M
	Documentos Interessantes_V11_0875_M
	Documentos Interessantes_V11_0876_M
	Documentos Interessantes_V11_0877_M
	Documentos Interessantes_V11_0878_M
	Documentos Interessantes_V11_0879_M
	Documentos Interessantes_V11_0880_M
	Documentos Interessantes_V11_0881_M
	Documentos Interessantes_V11_0882_M
	Documentos Interessantes_V11_0883_M
	Documentos Interessantes_V11_0884_M
	Documentos Interessantes_V11_0885_M
	Documentos Interessantes_V11_0886_M
	Documentos Interessantes_V11_0887_M
	Documentos Interessantes_V11_0888_M
	Documentos Interessantes_V11_0889_M
	Documentos Interessantes_V11_0890_M
	Documentos Interessantes_V11_0891_M
	Documentos Interessantes_V11_0892_M
	Documentos Interessantes_V11_0893_M
	Documentos Interessantes_V11_0894_M
	Documentos Interessantes_V11_0895_M
	Documentos Interessantes_V11_0896_M
	Documentos Interessantes_V11_0897_M
	Documentos Interessantes_V11_0898_M
	Documentos Interessantes_V11_0899_M
	Documentos Interessantes_V11_0900_M
	Documentos Interessantes_V11_0901_M
	Documentos Interessantes_V11_0902_M
	Documentos Interessantes_V11_0903_M
	Documentos Interessantes_V11_0904_M
	Documentos Interessantes_V11_0905_M
	Documentos Interessantes_V11_0906_M
	Documentos Interessantes_V11_0907_M
	Documentos Interessantes_V11_0908_M
	Documentos Interessantes_V11_0909_M
	Documentos Interessantes_V11_0910_M
	Documentos Interessantes_V11_0911_M
	Documentos Interessantes_V11_0912_M
	Documentos Interessantes_V11_0913_M
	Documentos Interessantes_V11_0914_M
	Documentos Interessantes_V11_0915_M
	Documentos Interessantes_V11_0916_M
	Documentos Interessantes_V11_0917_M
	Documentos Interessantes_V11_0918_M
	Documentos Interessantes_V11_0919_M
	Documentos Interessantes_V11_0920_M
	Documentos Interessantes_V11_0921_M
	Documentos Interessantes_V11_0922_M
	Documentos Interessantes_V11_0923_M
	Documentos Interessantes_V11_0924_M
	Documentos Interessantes_V11_0925_M
	Documentos Interessantes_V11_0926_M
	Documentos Interessantes_V11_0927_M
	Documentos Interessantes_V11_0928_M
	Documentos Interessantes_V11_0929_M
	Documentos Interessantes_V11_0930_M
	Documentos Interessantes_V11_0931_M
	Documentos Interessantes_V11_0932_M
	Documentos Interessantes_V11_0933_M
	Documentos Interessantes_V11_0934_M
	Documentos Interessantes_V11_0935_M
	Documentos Interessantes_V11_0936_M
	Documentos Interessantes_V11_0937_M
	Documentos Interessantes_V11_0938_M
	Documentos Interessantes_V11_0939_M
	Documentos Interessantes_V11_0940_M
	Documentos Interessantes_V11_0941_M
	Documentos Interessantes_V11_0942_M
	Documentos Interessantes_V11_0943_M
	Documentos Interessantes_V11_0944_M
	Documentos Interessantes_V11_0945_M
	Documentos Interessantes_V11_0946_M
	Documentos Interessantes_V11_0947_M
	Documentos Interessantes_V11_0948_M
	Documentos Interessantes_V11_0949_M
	Documentos Interessantes_V11_0950_M
	Documentos Interessantes_V11_0951_M
	Documentos Interessantes_V11_0952_M
	Documentos Interessantes_V11_0953_M
	Documentos Interessantes_V11_0954_M
	Documentos Interessantes_V11_0955_M
	Documentos Interessantes_V11_0956_M
	Documentos Interessantes_V11_0957_M
	Documentos Interessantes_V11_0958_M
	Documentos Interessantes_V11_0959_M
	Documentos Interessantes_V11_0960_M
	Documentos Interessantes_V11_0961_M
	Documentos Interessantes_V11_0962_M
	Documentos Interessantes_V11_0963_M
	Documentos Interessantes_V11_0964_M
	Documentos Interessantes_V11_0965_M
	Documentos Interessantes_V11_0966_M
	Documentos Interessantes_V11_0967_M
	Documentos Interessantes_V11_0968_M
	Documentos Interessantes_V11_0969_M
	Documentos Interessantes_V11_0970_M
	Documentos Interessantes_V11_0971_M
	Documentos Interessantes_V11_0972_M
	Documentos Interessantes_V11_0973_M
	Documentos Interessantes_V11_0974_M
	Documentos Interessantes_V11_0975_M
	Documentos Interessantes_V11_0976_M
	Documentos Interessantes_V11_0977_M
	Documentos Interessantes_V11_0978_M
	Documentos Interessantes_V11_0979_M
	Documentos Interessantes_V11_0980_M
	Documentos Interessantes_V11_0981_M
	Documentos Interessantes_V11_0982_M
	Documentos Interessantes_V11_0983_M
	Documentos Interessantes_V11_0984_M
	Documentos Interessantes_V11_0985_M
	Documentos Interessantes_V11_0986_M
	Documentos Interessantes_V11_0987_M
	Documentos Interessantes_V11_0988_M
	Documentos Interessantes_V11_0989_M
	Documentos Interessantes_V11_0990_M
	Documentos Interessantes_V11_0991_M
	Documentos Interessantes_V11_0992_M
	Documentos Interessantes_V11_0993_M
	Documentos Interessantes_V11_0994_M
	Documentos Interessantes_V11_0995_M
	Documentos Interessantes_V11_0996_M
	Documentos Interessantes_V11_0997_M
	Documentos Interessantes_V11_0998_M
	Documentos Interessantes_V11_0999_M
	Documentos Interessantes_V11_1000_M
	Documentos Interessantes_V11_1001_M
	Documentos Interessantes_V11_1002_M
	Documentos Interessantes_V11_1003_M
	Documentos Interessantes_V11_1004_M
	Documentos Interessantes_V11_1005_M
	Documentos Interessantes_V11_1006_M
	Documentos Interessantes_V11_1007_M
	Documentos Interessantes_V11_1008_M
	Documentos Interessantes_V11_1009_M
	Documentos Interessantes_V11_1010_M
	Documentos Interessantes_V11_1011_M
	Documentos Interessantes_V11_1012_M
	Documentos Interessantes_V11_1013_M
	Documentos Interessantes_V11_1014_M
	Documentos Interessantes_V11_1015_M
	Documentos Interessantes_V11_1016_M
	Documentos Interessantes_V11_1017_M
	Documentos Interessantes_V11_1018_M
	Documentos Interessantes_V11_1019_M
	Documentos Interessantes_V11_1020_M
	Documentos Interessantes_V11_1021_M
	Documentos Interessantes_V11_1022_M
	Documentos Interessantes_V11_1023_M
	Documentos Interessantes_V11_1024_M
	Documentos Interessantes_V11_1025_M
	Documentos Interessantes_V11_1026_M
	Documentos Interessantes_V11_1027_M
	Documentos Interessantes_V11_1028_M
	Documentos Interessantes_V11_1029_M
	Documentos Interessantes_V11_1030_M
	Documentos Interessantes_V11_1031_M
	Documentos Interessantes_V11_1032_M
	Documentos Interessantes_V11_1033_M
	Documentos Interessantes_V11_1034_M
	Documentos Interessantes_V11_1035_M
	Documentos Interessantes_V11_1036_M
	Documentos Interessantes_V11_1037_M
	Documentos Interessantes_V11_1038_M
	Documentos Interessantes_V11_1039_M
	Documentos Interessantes_V11_1040_M
	Documentos Interessantes_V11_1041_M
	Documentos Interessantes_V11_1042_M
	Documentos Interessantes_V11_1043_M
	Documentos Interessantes_V11_1044_M
	Documentos Interessantes_V11_1045_M
	Documentos Interessantes_V11_1046_M
	Documentos Interessantes_V11_1047_M
	Documentos Interessantes_V11_1048_M
	Documentos Interessantes_V11_1049_M
	Documentos Interessantes_V11_1050_M
	Documentos Interessantes_V11_1051_M
	Documentos Interessantes_V11_1052_M
	Documentos Interessantes_V11_1053_M
	Documentos Interessantes_V11_1054_M
	Documentos Interessantes_V11_1055_M
	Documentos Interessantes_V11_1056_M
	Documentos Interessantes_V11_1057_M
	Documentos Interessantes_V11_1058_M
	Documentos Interessantes_V11_1059_M
	Documentos Interessantes_V11_1060_M
	Documentos Interessantes_V11_1061_M
	Documentos Interessantes_V11_1062_M
	Documentos Interessantes_V11_1063_M
	Documentos Interessantes_V11_1064_M
	Documentos Interessantes_V11_1065_M
	Documentos Interessantes_V11_1066_M
	Documentos Interessantes_V11_1067_M
	Documentos Interessantes_V11_1068_M
	Documentos Interessantes_V11_1069_M
	Documentos Interessantes_V11_1070_M
	Documentos Interessantes_V11_1071_M
	Documentos Interessantes_V11_1072_M
	Documentos Interessantes_V11_1073_M
	Documentos Interessantes_V11_1074_M
	Documentos Interessantes_V11_1075_M
	Documentos Interessantes_V11_1076_M
	Documentos Interessantes_V11_1077_M
	Documentos Interessantes_V11_1078_M
	Documentos Interessantes_V11_1079_M
	Documentos Interessantes_V11_1080_M
	Documentos Interessantes_V11_1081_M
	Documentos Interessantes_V11_1082_M
	Documentos Interessantes_V11_1083_M
	Documentos Interessantes_V11_1084_M
	Documentos Interessantes_V11_1085_M
	Documentos Interessantes_V11_1086_M
	Documentos Interessantes_V11_1087_M
	Documentos Interessantes_V11_1088_M
	Documentos Interessantes_V11_1089_M
	Documentos Interessantes_V11_1090_M
	Documentos Interessantes_V11_1091_M
	Documentos Interessantes_V11_1092_M



