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Documento de 7 de fevereiro de 1768.
Carta de Luis Antonio de Sousa Botelho Mourão, o Morgado de Mateus, governador da capitania de Sno
Paulo, ao Conde de Oeiras, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino; através da mesma, o
autor relata a ereção da Vila de São José, quais as necessidades futuras e noticia o assassinato de José de
Araújo Coimbra, que era diretor da vila.
* Anexada a esta carta, foi encaminhado o “Termo de Erecção a Vila da antiga Aldeia de São José”
(Catalogação da Biblioteca Nacional: 23, 1, 5, nº 110 A – Coleção Morgado de Mateus/ Série: Ereção da
Vila/ Descr. Doc.: SILVA, Salvador Pereira da. Auto da Ereção/ Documento Manuscrito 01)

Transcrição:
No 11
Ill.mo e Ex,mo S.or Remeto a V. Ex.a a forma porque erigi em Villa a Aldea de S. Jozé, em cumprimento da
esperança que a V. Ex.a dei em 21 de dezembro de 1766.
As disposições do terreno, a fertilid.e dos
campos, e a bella cituaçno que tem, muito perto do Rio Parahiba prometem q. será, pelo tempo adiante,
huma das melhores villas desta Capitania.
Conservey-lhe o mesmo nome chamando lhe a nova Villa de S. Jozé da Parahiba, tendo por especial
felicidade ser a primeira que levantei com o feliz auspicio do Real Nome de S. Mag.de, que Deoz g.de, a quem
offereço e a V. Ex.a esta premissa das minhas deligencias.
Para que ella continue com o mesmo
augmento, necessito de que me venhno as ordens que pesso, para poder demarcar as freguesias vizinhas,
como também para alterar os destrictos das camaras confinantes, regular as Sesmarias e desfazer todas e
quaesquer duvidas que ocorrerem, porque a cada hora estno nascendo muitas de novo, e com terriveis
effeitos, a que hé necessario acodir com a mais prompta providencia.
Todo este augmento se deve ao zello e cuidado do
Capitam de Cavallos, Cap.m mor de Jacarehy José de Araujo Coimbra, official muy habil para tudo, e que eu
tinha nomeado por Director desta Aldea, em que elle tinha lançado os fundam.tos para se fazere nella
grandes lucros, e huma das melhores Povoaçtes, com que se havia acrecentar este Estado.
Mas concitando furiozamente o odio, e inveja doz seus
vizinhos, o matarno por causa dos Índios, tiranamente de Sillada de dous tiros, indose recolhendo de tarde
para a nova villa em Domingo 15 de Novr.o do anno preterito de 1767.
Deoz g.de a V. Ex.a

S. Paulo a 7 de Fevr.o de 1768

Ill.mo Ex.mo Sr. Conde de Oeyras.
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