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muito recomendada. D.s G.e a V. Mcê. S. Paulo 26 de 
Julho de 1805.—Luiz Antonio Neves de Carvalho. Snr. Te-
nente Policarpo José de Oliveira, Commandante dos Registos 
de Mogy-mirim. 

o — D o C O M M A N D A N T E D O D I S T R I C T O D E F R A N C A , 1 8 0 N . 

Illmo. e Exmo. Snr: 

Meu respeitável Snr.—Cheio de toda a submissão, e 
respeito me ponho na prezença de V. Ex., animado da grande 
honra, com que costuma tractar aos seus Commandantes; e 
porque (ainda que indigno) entro 110 numero delles na parti-
cipação das honras, que V. Ex. com liberal grandeza lhes 
reparte, e he nottoria esta noticia, se valem de mini os mo-
radores deste Territorio, do qual olfereço o incluzo Mappa, 
dilineamento do Destricto, (*) que V. Ex. me encarregou 
neste Sertão, supplicando-me faça prezente a V. Ex. o maior 
desamparo, em que se vem, do pasto Espiritual, por cuja 
falta querem voltar desconsolados os muitos intrantes, (pie 
aqui se vinhão estabelecer: sendo este o motivo de fazerem 
o incluzo requerimento ao Exmo. e Rvmo. Sr. Bispo, suppli-
cando-lhe queira facultar-lhes o poderem crear huma nova 
Freguezia dentro destes Limites, por lhes ser 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 esta jornada á quatro portos 
reaes, alem do perigo de Gentilidade barbara. Sendo esta 
cauza o maior motivo de reparo em todos os Intrantes, a 
quem agrada a bondade do Paiz, e muito principalmente a 
paz, e tranquilidade desta Capitania, supplicão também a V. 
Ex., e eu em nome de todos, queira patrocinar o requeri-
mento que fazemos ao Exmo. e Rvmo. Sr. Bispo. Sendo 
assim terá bom êxito a nossa supplica, seremos felices, e 
então certifico a V. Ex. que em breve tempo este Sertão 
fertilizado de Colonos será hum segundo Paraizo desta Capi-
tania. 

(*) O mappa ó o da região de Jacuy e da que tomou depois 
o nome de Franca, na collecção annexa a este volume. (N. da R.)| 



— 454 — 

Prezentemente chegou entre novos Intrantes conduzido 
pelos mesmos o Rvdo. Joaquim Martins Rodrigues também 
com sua familia para se estabelecer neste Destrito com geral 
contentamento. E porque lie 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 lie inteiro 110 seu dever, o que 
certifico a V. Ex. 

O Juiz de Fora da Campanha enviou hum Juiz C0111-

missario de Sismarias, Escrivão, Piloto, Louvados, e Official 
de Justiça com tres Cartas de Sismarias, despachadas pela 
Secretaria de Minas geraes para medirem 110 Territorio da 
Lagoa rica, pertendendo occupar nove legoas de terras sobre 
habitaçoens de moradores desta Capitania. E sendo pelos 
ditos moradores chamado para providenciar similhante insulto, 
scientes de que eu liia prendellos se retirarão com animo de 
tornar depois de dar parte ao sobredito Juiz de Fora, e im-
mediatamente avizei ao meu Capitão Mor, pedindo-lhe dois 
Quartéis, hum para a Lagoa rica, e outra para o Aterrado, 
afim de obviar similhantes invazoens e dezabuzar a Guilherme 
de Barros Pedrozo morador 110 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 Rodrigues Gonçalves morador 
110 já mencionado Lugar só a fim de ser proposto Comman-
dante do dito Territorio, como aqui lie publico. E não tenho 
cumprido corn o meu dever, por esperar a determinação de 
V. Ex. e para finalizarem estas duvidas, sendo do agrado de 
V. Ex., haja de mandar pôr os dois Quartéis nos Lugares 
mencionados. Deus guarde, e felicite a V. Ex. como lie mis-
ter. Bello Sertão da Estrada de Goyaz 6 de Agosto de 1805. 
De V. Ex. Súbdito o mais reverente, e c r iado—Hypol i to An-
tonio Pinheiro. 

p—ko Ju i z D E F O R A D A V I L L A D A C A M P A N H A , 1805. 

Não há muito tempo que o Tenente dos Destacamentos 
da Villa de Mogymerim por partes officiaes recebidas dos co-
mandantes dos Registos de Taquary e Jacuhy me participou 
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