
— 188 — 
de S. Ex. 3 q estimou m.1" as. suas expressoens, e do adian-
tam. 1 0 do caminho, e tudo quanto pertence ao benèficio, e uti-
lidade, q deve haver em huma fácil correspondência de huma 
p. a outra Capitania. 

S. Ex. a manda agradecer a VM. c e o zello com q se em-
prega nesta obra tam import.'' e útil a todos, e do bem q tem 
tratado ao Marzagão, e a todos aquelles q tem entrado a 
trabalhar, sem querer paga do q se tem gastado, como Se-
gura o Marzagam em huma Atestação, q para na mão de S. 
Ex. a , e me diz o mesmo Senhor nam hé Justo, q VM. c e nem a 
Fazenda Real tenham hum prejuizo tam considerável com 
huns homens, q por sua conveniência, e sem comprarem 
terras vão-se arranchar a seo gosto com m. t a Largueza, e de 
graça, e q se nam afaste VM. c e do q vay ponderado na carta 
q lhe datey a 18 do Corrente. 

S. Ex. a me diz nam tem duvida escrever ao Sr. Bispo, e 
Servir a VM. c e em tudo, q. t 0 for do seu gosto, e quando VM.™ 
quizer a carta, com Seu avizo hirá, e atende a Diogo Ant.° 
de Figueiredo no Posto de Cap.m por confiar da inform.™ q 
VM. c e dá da sua boa conducta, p. a o q VM. c o lhe mande entre-
gar a carta Junta, fico p. a Servir a VM. c e aq. m dezejo a melhor 
saúde e q D. 3 g. e m. s an. s S. Paulo a 28 de 7br° de 1775 / / D e 
VM.CC seo fiel ven. o r e m. obrig.a° / / 

/ / Inácio Jozé Cherem / / 

P.a S. Ex.» 

1]1>° e Ex. n ,° Sr Gen. a l = Nam pertendia eu molestar a V. 
Ex." com escritas enfadonhas antes de se completarem seis 
mezes, tempo que V. Ex. a me Limitou para eu dar conta do 
adiantamento, ou atrazo da nova Povoação da Estrada, qui. 
discorre p. a o Pirahy, quando também devo conciderar a V. 
Ex. a cercado de mayor es trabalhos pelo pouco tempo de rezi-
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dencia, q ainda tem nessa Capital para assentar as cotizas 
do Governo, q ' entre as Capitanias do Estado hé Sem duvida 
a de S. Paulo a mais penoza de se reger pela razam de ser a 
mayor parte de seus habitantes gente pouco domavel: porem, 
E x m 0 Sr. q. ã 0 hé q teve Ley a necessidade? Esta me obriga 
representar a V. Ex. a que correm noticias, em como ânimos 
orgulhosos, e inquietos fabricam requerimentos menos verda-
deiros, com que intentão profanar a imunidade do Lugar da 
Mag.e q ' V. Ex a tam dignam. t e está occupando nessa Capital, 
fundando seus falços, e ditos Supostos em nome dos povoa-
dores da Estrada, que estes recebem dannos em passarem por 
ella Boyadas: raro engenho por certo, previnir o remedio 
antes do mal, pois ainda os povoadores nam plantaram as 
rossas, e Já as Boyadas lhes cauzam prejuízos, nam se pode 
duvidar, q ' semelhantes requerimentos se de facto Já se tem 
posto em praxe, ou os intentam por, deixem de ser ideados 
pelo Pedro Louco, mas Braguez, raivozo pela depoziçam de seu 
governo que o fazia como delle se esperava, mancomunado 
com um Ilhêo por nome Nicolao da Costa, morador na entrada 
do caminho, da Bocayna, que receoso de perder a conveniência, 
q lhe resulta das Boyadas, q por ali entrão com cujo Lucro 
se tem feito tam soberbo, e orgulhozo, / costume mui proprio 
de rústicos / e grangeado tal séquito, q por todos os modos 
trabalha este ponto sem perda de tempo, botando voz, e fama 
por Si, e por outros, que esta Estrada hé infecionada em gran-
de maneira de timbós, erva, que mata os animaes; mas tomara 
eu saber, quaes Seram as terras da Serra da Mantiqueira abai-
xo, q nam produzam essa erva em mais, ou menos quantidade! 
De mais que tem semelhantes zelladores do bem, ou mal 
alheyoí Que percam, ou ganhem os negociantes! Que venhão 
por este, ou sejam aquelle caminho? Nam façam requerimen-
tos, que impidam os viandantes, e Sigam estes por onde 
quizerem e lhe fizer mais conta: Por ventura desta Freguezia, 
des que eu nella rezido, sahirão algum dia requerimentos, que 
impedissem os viandantes andarem por essas Estradas. Esse 
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passo me torna a Lembrar o que Já expuz a V. Ex." na primeira 
informaçam que a melhor prova desta estrada ser conveniente 
aos Reaes interesses, e bem publico hé a contradiçam dos par-
ticulares, que tanto se empenham, em que ella se nam fre-
quente. Ultimam. t e Ex . m o Sr. o passo q tem todo este caminho 
perigoso por cauza dos timbós, Sam dous morros na Freguezia 
nova da Snr." S. Anna chamados os dous Irmaons, e pedindo 
Francisco Cubas, morador Junto delles, a Pedro Louco no 
tempo da Sua Derectoria lhos concedesse por Serem inúteis, 
só por Si [).-' Se acomodar outro morador, foi tam avarento o 
dito Louco, que nam lhos quiz dar obrigandose o pobre homem 
a desviar o caminho Livre dos morros, e mais dos taes timbós, 
e desta negação e outras Semelhantes ciaram. t e se mostra q 
alguma conveniência tinha o tal Louco p." q' se nam aumen-
tasse a continuação da Estrada; e desta casta de gente se 

•serve a Mag.'' por semelhantes paragens, q tanto necessitão 
de homens de vergonha mas attenta a faculdade, q V. Ex. a 

por sua inata grandeza me tem cometido para fazer boas as 
terras aq.m as quizer beneficiar,7concedo os ditos dous morros 
ao referido Cubas com acondição de fazer o mesmo beneficio, 
que prometia ao Louco, e tirado como digo este passo, e outro 
bocado na Fortaleza, e mais tudo hé exeellente, porq desta 
Freg." p." baixo a doze annos, q estou neste Sertam, nam 
consta tenha morrido huma só rez aos moradores daqui, que 
actualm. t e estam botando os gados das suas Fazendas p. a a 
Capital do R.° dè Janr.° . Finalm. t e quero conceder tudo q. t o 

dizem os adversários, e q na verdade liam preste esta Estrada 
para Boyadas por conta dos taes timbós, nam Sollicite impe-
dimentos, e deixem eleger os negociantes, e sigam estes por 
onde lhes fizer mais conta; pois se nam prestar p. a Boyada 
serve p. a as Tropas de bestas, e tudo o mais sem arengas, q' 
qualquer ordinário discurso as compreendo, quanto mais pes-
soas da illustre qualidade de V. Ex. a , que Já a Providencia as 
destinou p. a nos regerem. Sei eu, que alguns homens, que me-
tem gados p. a o R. davam avultadas esmollas p. a a Igreja 
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da Freguezia nova da Snr. a S. Anna, se o Louco os deixasse 
entrar por este caminho; porem nada conseguiram, e muitos 
chegaram a retroceder procurando o caminho da Bocayna 
a Largar as patacas ao amigo Nicolao. Ah Sr! Bellos procu-
radores tem a Real Coroa, e dezejosos do bem comum, mas 
essa hé a desgraça, ou ventura delles, que havendo tantas for-
cas para morrer hum homem por fur tar hum marco de prata, 
que talvez semelhante acção acoho neste a necessidade e que 
ao menos nam haja hua para tantos Ladroens dissimulados: 
A modéstia com q devo fallar na prezença de V. Ex. a e de que 
se deve revestir qualquer Sugeito do meu Caracter me faz 
conter neste passo, e Só me devo admirar do dezaforo, e pe-
tulância, com q se atrevem apertenderem enganar aos Senhores 
cujos desígnios hé regelos com igualdade, Justiça e amor. E 
no fim do seu Governo hé fazer-lhes quatro Sátiras e não ha 
mais nada. Mas tornando ao caminho, digo que convém con-
servar Vigário na Freguezia nova da Snr. a Santa Anna, em 
cujo Destricto mora Diogo Antonio, único e principal, q ali se 
acha p. a o emprego de Capitam, se nam prevaricar, ora este, 
Snr ' só subordinado a V. Ex. a emq. t 0 se nam estabelecem as 
couzas p. a nam ser constrangido de outros Superiores, e poder 
Livrem-4® cuidar no aumento dos novos povoadores, e feito 
isto, conhecerá V. Ex. a o grande Serviço q se faz a Mag.e e 
a conveniência, que resulta aos seus Povos; o que nam obstante 
V. Ex. a como Senhor ordenará o q for mais Justo. Deos pros-
pere a V. Ex. a e guarde como havemos mister. Campo Alegre 
2 de 8br.° de 1775 / / Beija a mão de V. Ex. a o mais reverente,, 
e indigno Capellam / / Henrique Jozé de Carvalho. / / 

Outra p." S. Ex . a 

l l l . m o e Ex . m o Sr. Gen. a l = Exponho na prezença de V. 
Ex. a , q Gabriel Alvares da Costa, homem cazado, e de fa-
mília grande de filhos e Escravos, domiciliário na Campanha 
do R.° Verde, Comarca do R.° das Mortes, tendo noticia, q 
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