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informações, que puder obter ácerca dos verdadeiros limites
dos dois Municípios; recorrendo para esse fim não só aos
documentos que por ventura existão nos Archivos dessa Presidência, e nos das Camaras Mur.icipaes; mas também aos
assentos e livros Parochiaes se os houver authenticos, e mesmo
ao depoimento e declaraçães de antigos conhecedores práticos
dos lugares, cumprindo outro sim que emquanto se não obtém
taes esclarecimentos, para que em vista d'elles possa definitivamente resolver-se, expeça V. Exa. as mais positivas e terminantes ordens, para que sejão escrupulosamente mantidos
os limites reconhecidos antes da demarcação novíssima, a que
procederam a Camara Municipal da Villa Franca, por serem
esses os da antiga posse das Auctoridades Mineiras, como se
deprehende da declaração da mesma Camara, e do que a ta
respeito informara essa Presidencia 110 já citado Officio, quando'
disse que aquella demarcação comprendeu cincoenta e nove
casaes, que antes não pertencião a Provincia de S. Paulo. O
que tudo communico a V. Exa para seu conhecimento e execução. Deus Guarde a V. Exa.— Visconde de
Mon?Alegre.—
Sr. Presidente da Provincia de S. Paulo.

20—A'

CAMARA

DE

SÃO

PAULO,

1852.

A fim de dar comprimento ao Aviso da Secretaria d'Estado dos Negocios do Império de 14 do corrente, remettâo
V m ces q u a e s q u e r documentos, quo por ventura existão 110
Archivo dessa Camara, relativos aos limites entre esta Província
c a de Minas Geraes, pelo lado da Villa Franca com Jacuhy.
Deos Guarde a Vm.™3 Palacio do Governo de S. Paulo, 27
de Fevereiro de 1752.—José Tliomaz Nabuco de Araujo.

21—A'

CAMARA

DE

MOGY-MIRIM,

1852.

Remettâo Vm.cos os documentos existentes 110 Archivo
d'essa Camara, relativos aos limites da Villa Franca do Imperador com a Villa de Jacuhy da Provincia de Minas Geraes,
a fim de dar comprimento ao Aviso da Secretaria de Estado
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dos Negocios do Império de 14 do corrente. Deus Guarde a
V m c e s . Palacio do Governo de S. Paulo 27 de Fevereiro de
1852.—José Thomas Nabuco de Araujo.

22—A'

CAMARA

DE

FRANCA,

1852.

Remettão Vm.™ os documentos existentes no Archivo
d'essa Camara relativos aos limites d'esse Município com a
Villa de Jaculiy da Província de Minas Geraes, determinando
outro sim a Vm. ces que fação manter, em quanto o negocio
não for definitivamente decidido, as posses reconhecidas e anteriores á nova demarcação, a que procedera, o da qual resultou
que 59 casaes ficassem pertencendo a essa Villa, tudo em observância do Aviso da Secretaria dos Negocios do Império de 14
do corrente. Deus Guarde a Vm. c e s Palacio do Governo de
S. Paulo 28 de Fevereiro de 1852.—José Thomaz Nabuco de
Araujo.

23.—Ao

A T I G A R I O EA F R A N C A ,

1852.

Evino. Snr.—Remetta V. Rvma. uma certidão de quanto
constar dos assentos e livros dessa Freguezia relativamente aos
limites dos municípios da Franca, e de Jacuhy da Província de
Minas Geraes. Deos Guarde a V. Rvma. Palacio do Governo
de S. Paulo 27 de Fevereiro de 1852,—José Thomas
Nabuco
cie Araujo.

24—Ao

MINISTRO

DO

IMPÉRIO,

1852.

IHmo. e Exmo. Snr.—Tenho a honra da participar a V.
Exa. que, para dar cumprimento ao Aviso de 14 do corrente,
expedi as convenientes ordens a fim de serem-me remettidos
os documentos, que porventura existão, relativos aos limites entre a Villa Franca do Imperador, desta Província, e a de Ja-

