
3NT. 3 . 4 (') 
l l l . m o o Ex.1"0 Snr.— Algumas das Freguezias desta 

Capitania ainda necessitão de se regularem melhor 
quanto a sua Repartição, não só para que os Covos 
possào com modidade acudir aos officios Divinos mas 
tão bem pura que os Parochos possão com mais fa-
cilidade administrar!hes os sacramentos. O defunto 
Bispo desta Diocezi I). Bernardo Rodrigues Nogueira 
adiantou muito esta grande obra no tempo que Go-
vernou. 

Agora acresce a necessidade em as Aldeãs dos 
Índios, como a Y. Ex." tenho exposto em contas de 
n.° 26, e 28, que são da data de 21 e 22 de De-
zembro da 1766, em que expuz a Y. Ex. a o quanto 
era conveniente se erigissem as Aldeãs em Fregue-
zias, unindo-lhes parte dos moradores vizinhos, e 
fazendo-lbes perder totalmente o nome de Aldeãs. 

() exemplo está bem claro, porque a Aldeã dos 
Guarulhos que foi erigida á annos em Freguezia de-
nominada da Conceyção he hoje das mais populozas, 
e mais bella gente destes redores, e ninguém já nella 
destingue os índios, e tem presentemente lmma boa 
Companhia de Cavalaria, e outra de Infantaria: o 
contrario se vê nas que ficarão conservando o nome 
de Aldeãs, cada vez se forão mais dispovoando, e atra-
cando a qualidade da gente, pelos cazamentos abatidos. 

(') O l ivro de registros, onde são extrah idos estes doeumentos , 

está estragadissimo por traça e agua, e por isso apressamo-nos em 

Wpial-o e publica-lo. 

Es tá completo , não l he fa l tam fo lhas e entretanto o p r ime i ro do-

cumento tem já o n umero 14. Os do números 1 a 18 vão dispersos 

adiante. E ' defeito do registro. V- d a l i . 



— 4 — 
O mesmo ha de succeder em todas as mais; porém 

para se formarem as Freguezias será necessaria huma 
ordem ampla ao R. d o Yigr.° Capitular deste Bispado, 
e outra para mim, para de comum acordo de marcar-
mos as Parochias como melhor entendermos, alterando, 
e mudando as côngruas, conforme se tirarem os Fre-
guezes para se unirem de humas para outras e espe-
cialmente para unir os necessários as Aldeãs dos Ín-
dios (pie por si só não podem sustentar Parodio, como 
tãm bem para se poderem estabelecer côngruas aos 
Parochos das nossas Freguezias que se hão de formar 
das Aldeãs, e fazer tudo como mostrar a prudência 
que deve ficar melhor; que eu terei todo o cuidado 
na destribrição da Real Fazenda, para o não dispen-
der em Cousa, de que se não siga mayor utilidade, 
como naturalmente espero que se sigão mediante o 
favor de D. s em os rendimentos dos Dizimos nestes 
novos estabelecimentos sobre o q\ Y. Ex a me de-
termina]"! o (('. for servido e lho parecer mais acer-
tado. 

D. 8 Gr.de a Y. Ex. a S. Paulo, 18 de Fevereiro de 
1 7 6 8 . - - I l l . m o e E x . m o Sr. Conde de Oeyras ( 1 ) . -
]). Luiz Antonio de Souza. 

IKT. 1 3 
111."1" e E x . m o Snr.: — Depois de ter escripto a V. 

Ex. a as contas de 7, 10 e 18 de Fevr.° do presente 
anno, recebo carta do B.° do Rio de Janeiro em res-
posta da que lhe escrevy com o motivo de ter impe-
dido o Vigário da vara de Yiamão a Jurisdição Eccle-
siastica dos Religiozos, que mandei para o Destricto 
das Lagens, em que V. Ex. a verá que o mesmo Bispo 

(') Ma i s tarde Marquez de Pomba l , grande min is t ro do rei i). José . 

N. da E. 
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