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Sumário
No livro “As Primeiras Fazendas da Região de Botucatu”,
autores Trajano Carlos de Figueiredo Pupo e Paulo Pinheiro
Machado Ciaccia, editado em 2005, e disponibilizado
nosite www.historiadebotucatu.com.br , o Apêndice I
apresenta um estudo sobre a “Capela de Nossa Senhora das
Dores de Cima da Serra de Santo Ignacio”. Segundo o
Historiador João Carlos Figueiroa, em seu artigo sobre Igrejas
Católicas e Protestantes, na “Gazeta de Botucatu” de
09/04/2004, “esse é um dos maiores mistérios da História de
Botucatu, e dessa Capela não se encontrou, até agora, nenhum
documento que possa garantir a sua existência”.
Recentemente, com a revelação de novos documentos, pelos
Historiadores Celso Prado e sua esposa Junko Sato Prado, jamais publicados na Literatura Histórica de
Botucatu, o ponto de partida para novas pesquisas, desloca-se agora, em relação ao passado, para a
“Relação dos Conventos, Confrarias, Recolhimentos, Capellas e Bens vinculados que ha na Provinda de S.
Paulo em o anno de 1854, com declaração de seus rendimentos, provenientes de qualquer origem que seja”,
assinado pelo Diretor Geral dos Índios Brigadeiro José Joaquim Machado de Oliveira em 16/08/1855 (item
7). A partir desse documento, todos os demais, oficiais e não oficiais, tiveram a sua influência na História de
Botucatu.

A seguir, sequência dos principais documentos, em ordem cronológica:

1 – 1836-1837 – O Ensaio d’um quadro estatístico da Província de São Paulo de Daniel Pedro Muller foi
produzido entre os annos de 1836-1837 e diz respeito a toda a Província de São Paulo.
Os levantamentos que realizou foram produzidos por encomenda do Governo Provincial. No Mapa elaborado
pelo autor em 1834, figura, ao pé de uma cordilheira sem nome e todavia reconhecível nas representações
atuais da serra, a Fazenda Botucahe (Botucatu, mas introduzido com erro de grafia). De qualquer forma,
também na cartografia a fazenda dos padres jesuítas foi o primeiro elemento botucatuense a aparecer,
embora no avançado ano de 1834 (Donato, Hernâni, Achegas para a História de Botucatu, 3a Edição, 1985,
ps. 33 a 34). O referido Mapa da Província de São Paulo, fornecido pelo Historiador Rubens Janes, de
Itatinga, vem datado com o ano de 1836.

2 – 1838 -1842 – A Cidade e a Província de São Paulo às Vésperas da Revolução Liberal de 1842 – Nesse
período, São Paulo estava dividida em 6 Comarcas.
A 4a Comarca era composta pelas regiões Sul e Oeste paulista, compreendendo entre outros o município de
Itapetininga.

3 – 23/12/1843 – Doação de Terras para Criação do Patrimônio da Freguesia de Sant’Anna de Botucatu,
pelo Capitão José Gomes Pinheiro Vellozo, considerada para efeitos históricos, a data de Fundação de
Botucatu – Lei Municipal N° 4.370 de 07/04/2003 (anexos 1 e 2 – Escritura de Doação e sua localização na
Planta de Botucatu).
Na Escritura de Doação, o Capitão José Gomes Pinheiro afirma: “sou senhor e possuidor de uma fazenda de
criar que comprei ao Sargento-mor João Pires, em cuja compra é integrante da dita fazenda, um pasto ou

retiro no lugar denominado Capão Bonito, em cujo campo há um rincão que se denominava – o Rincão da
cerca velha – hoje conhecido – pelo Rincão da Capela”. E no seu discurso na Câmara de Itapetininga em
15/12/1845 (anexo 4), afirma que “estão os povos daquele lugar erigindo uma nova Capela com a
denominação de Sant’Anna”.
No 1o Anuário Eclesiástico da Diocese de Botucatu, 1941, à p.103, temos: “Tendo-se tornado insuficiente a
primeira igreja, levantou-se outra, em ponto distante da primeira, na qual, em Junho de 1848, realizou-se o
primeiro batizado. Demolida por defeitos de construção, foi logo reconstruída e ampliada em 1859”
(Achegas, p.74).
No 2o Anuário Eclesiástico da Diocese de Botucatu, 1945, Editora Ave Maria Ltda., São Paulo, à p. 118,
temos: “A Paróquia de Sant’Anna de Botucatu, foi criada por D. Manuel Joaquim Gonçalves de Andrade,
Bispo de São Paulo”. Conforme Aluísio de Almeida (O Estado de São Paulo de 11/11/1951), a Paróquia de
Sant’Anna foi criada em 1847, e o primeiro batizado em 26/06/1849.
O Historiador João Nogueira Jaguaribe no “Correio de Botucatu” de 22/09/1922, cita que “a atual Praça
Coronel Moura fôra, segundo a tradição, um antigo e abandonado aldeamento de indígenas chavantes,
notável pela sua salubridade e onde existia uma cruz tôsca, pertenceu a Joaquim Costa e seus filhos, que aí
construíram algumas casas sem alinhamento. Aí foi edificada uma Capela que se denominou de Capão
Bonito”.
No Livro de Tombo da Matriz de Itapetininga, não existe nenhuma referência à Ereção da Capela das Dores
(Achegas, 1a Edição, 1954, p. 56).
No livro “Botucatu História de Uma Cidade”, o Historiador João Carlos Figueiroa em seu artigo sobre Igrejas
Católica e Protestante, relata “A história dos Templos Católicos desde o início da Freguesia” (anexo 3).

4 – 20/121845 – A Câmara Municipal de Itapetininga, através de discurso do Vereador José Gomes Pinheiro,
de 15/12/1845, envia representação à Assembléia Legislativa de São Paulo solicitando ser elevada a
Freguesia a Capela denominada Sant’Anna no Distrito de Cima da Serra de Botucatu (anexo 4 – fornecido
por Celso Prado e Junko Sato Prado).
A primeira Capela de Sant’Anna foi erguida no Centro Histórico de Botucatu em 1845.
5 – 19/02/1846 – A Lei n° 283 cita em seu Art. 1o – “Fica criada uma Freguesia no Distrito de Cima da Serra
de Botucatu, Município de Itapetininga” (Donato, Hernâni, Achegas, 3a Edição, 1985, p.60 e 4a Edição,
2008, Revisada e Aumentada, Torno I, p.97 ). Apesar da Câmara Municipal de Itapetininga ter solicitado a
inclusão da Padroeira Sant’Anna na referida Lei, o Governo Provincial não atendeu tal solicitação, talvez até
por descuido.
6 – 19/08/1846 – Lei N° 387 – Lei Regulamentar das Eleições do Império do Brasil.

7 – 16/08/1855 – Relação dos Conventos, Confrarias, Recolhimentos, Capellas, e Bens vinculados que ha
na Provinda de S. Paulo em o anno de 1854, com declaração de seus rendimentos, provenientes de
qualquer origem que seja (anexo 5 – fornecido por Celso Prado e Junko Sato Prado).
Ano de 1854 15a ComarcaVila de Itapetininga, Cabeça da Comarca.
“Freguesia de Botucatu – Nossa Senhora das Dores é a Padroeira da sua Igreja Paroquial”.
São Paulo -16/08/1855 – José Joaquim Machado de Oliveira.
Obs. O Brigadeiro José Joaquim Machado de Oliveira era à época Diretor Geral dos Índios da Província de
São Paulo. Essa Relação foi também publicada no jornal Correio Paulistano de 18/07/1856 (anexo 6 –
fornecido por Celso Prado e Junko Sato Prado).
8 – 19/09/1855 – Decreto Lei N° 842.Altera a Lei N° 387 de 19/08/1846.

9 – 17/09/1856 – Decreto N° 1822. Atendendo o Decreto N° 842 de 19/09/1855, A Província de São Paulo
fica dividida em 9 (nove) distritos eleitorais (anexo 7 – fornecido por Celso Prado e Junko Sato Prado).
Luiz Pedreira do Couto Ferraz, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império e com a Rubrica do
Imperador.§ 6o – O sexto distrito terá por cabeça a Cidade de Itapetininga, e compreenderáT entre outras a
“Paróquia de Nossa Senhora das Dores de Botucatu”.
Obs. – O Decreto N° 1822 de 17/09/1856, tomou como referência o citado no item 7: “Freguesia de Botucatu
– Nossa Senhora das Dores é a Padroeira da sua Igreja Paroquial”.
Obs. de Celso Prado e sua esposa Junko Sato Prado:Paróquia era a confirmação da Igreja para Freguesia
declarada pelo Poder Civil.
Mas faltam Documentos Eclesiais, da época, para Botucatu.
Paróquia, que se teve modificação de Padroeira, deveria ser documentado pela Igreja. Se não foi, achamos
muito estranho.
10 – 1857 – Almanak Administrativo, Mercantil e Industrial da Província de São Paulo para o ano de 1857
(anexo 8). Autores – Joaquim Roberto de Azevedo Marques e seu irmão Manuel Eufrásio de Azevedo
Marques. Impresso na Tipographia Imparcial em 1856.
4a Comarca de Itapetininga – Terceiro Termo.

À p.170 é citada a Vila de Nossa Senhora das Dores de Botucatu – antes Freguesia do Distrito de Cima da
Serra de Botucatu – 1846 – Vila 1855 – 61 1/2 léguas – 3000 habitantes -10 eleitores.
À p.18 do seu Suplemento, através do Decreto N° 1822 de 17/09/1856, que dividiu a Província de São Paulo
em 9 (nove) distritos eleitorais em seu § 6 o sexto distrito, que tinha Itapetininga por cabeça, é citada a
Paróquia de Nossa Senhora das Dores de Botucatu.
O Vigário Encomendado de Botucatu era Modesto Marques Teixeira.
11 – 1858 – Almanak Administrativo, Mercantil e Industrial da Província de São Paulo para o ano de 1858.
Autores – Joaquim Roberto de Azevedo Marques e seu irmão Manuel Eufrásio de Azevedo Marques.Vigário
– Salvador Ribeiro dos Santos Mello.
12 – 1872 – O Governo Provincial publica o Recenseamento do Brazil em 1872 (anexo 9).
É citada a “Paróquia de Nossa Senhora das Dores de Botucatu”.

13 – 1873 – Almanak da Província de São Paulo para 1873.
Autores – Antonio José Baptista de Luné e Paulo Delfino da Fonseca.Citam a “Villa de Nossa Senhora das
Dores de Botucatu” e que existe uma “Matriz sob a invocação de Sant’Anna”.
Citam também as Igrejas : Nossa Senhora do Rosário (em construção) e Capela de Santa Cruz.

14 – 1879 – Apontamentos Históricos, Geográficos, Estatísticos, Noticiosos da Província de São Paulo em
1879.
Autor – Manuel Eufrásio de Azevedo Marques.
Em seu verbete sobre Wotucatu (Tomo I, p. 147) cita que “o paulista Simão Barbosa Franco foi quem deu
começo a esta povoação em 1766 por ordem do governador e capitão-general D. Luiz Antonio de Sousa
Botelho Mourão. A sua invocação é da Senhora das Dores”.Essa povoação deveria conter a expansão
espanhola, às margens do Rio Paranapanema, e portanto bem distante do Centro Histórico da Atual
Botucatu.
A Fundação de Wotucatu em 1766, por ordem de D. Luiz Antonio de Sousa Botelho Mourão, Morgado de
Matheus, foi contestada pelos Historiadores João Nogueira Jaguaribe em 1916 e 1922 (Correio de Botucatu,
29/07/1916 e 22/09/1922); Monsenhor Aluísio de Almeida em 1951 (O Estado de São Paulo. 11/11/1951) e
Hernâni Donato (Achegas, 1a Edição 1954; 2a Edição, 1956; 3a Edição, 1985, ps.47 a 50) e 4a Edição,
2008, Revista e Aumentada,Tomo I, ps.63 a 66).
Hernâni Donato classificou esse episódio como um “Erro Histórico”.

15 – 21/05/1881 – Decreto N° 8113 – Divide a Província de São Paulo em 9 (nove) distritos eleitorais. Art. 6°
– O 5° distrito eleitoral terá por cabeça a cidade de Itapetininga e se comporá : do município de Botucatu,
compreendendo as paróquias de Nossa Senhora das Dores de Botucatu e Nossa Senhora dos Remédios da
Ponte do Tietê (anexo 10 – fornecido por Celso Prado e Junko Sato Prado).
16 – 1925 – Eugênio Egas, em sua Publicação Oficial “Os Municípios Paulistas de 1925”, reitera parte do
verbete de Manuel Eufrásio de Azevedo Marques, atestando que Simão Barbosa Franco foi quem deu
começo à povoação de Wotucatu em 1766, por ordem do Morgado de Matheus. E que além de outras
Irmandades existe a do Santíssimo Sacramento e uma “Paróquia sob a invocação de Sant’Anna”.

17 – 1943 – Eunice Almeida Pinto Chaves em seu “O Município e a Cidade de Botucatu – Anais do X
Congresso Brasileiro de Geografia, Belém, do Pará”, cita às ps. 609 a 613, das quais extraímos alguns
trechos : “Nesse mesmo ano,1766, Simão Barbosa Franco deu início à fundação da povoação de Botucatu,
sob a invocação de Nossa Senhora das Dores de Cima da Serra. E para anular qualquer dúvida que por
ventura haja a este respeito, lembraremos que em 1768 foi por D. Luiz Antonio organizado uma mapa de
uma grande parte da América Meridional,em que figurava quase toda a Capitania de São Paulo. Esse mapa,
nas pesquisas empreendidas no Arquivo do Estado, não foi encontrado.
Porém, no Volume XIX Documentos interessantes para a história e costumes de São Paulo, à p.147,
encontram-se referências a seu respeito. Nesse mapa, segundo as advertências assinaladas, figuravam os
núcleos urbanos já organizados, e entre eles o de Botucatu (fundado em 1766). Botucatu surgiu portanto, em
1766. A partir de então continuou desempenhando a sua função de “boca de sertão”, servindo de pouso e de
ponto de abastecimento às expedições que demandavam os sertões de Tibagi e do Iguatemi. Era um
pequenino núcleo urbano, ponto de apoio dos criadores da região com poucos moradores. No caderno com
os dados referentes ao ano de 1779, maço de recenseamento de Itapetininga, número 63, encontramos os
primeiros dados estatísticos referentes a Botucatu. Tinha Botucatu apenas 7 fogos (ou casas) contando 46
moradores, incluindo-se os chefes de família, suas mulheres, filhos, agregados e escravos. Um período
relativamente de obscurantismo recaiu sobre a pequenina povoação de Nossa Senhora das Dores de Cima
da Serra. Em 1835 mais ou menos, conta a tradição, o sertanejo Joaquim Costa e seus filhos, construíram
na atual Praça Coronel Moura, algumas casas sem alinhamento, aproveitando-se, segundo a tradição, de
antigo e quase abandonado aldeamento, onde existia, uma cruz tôsca. Esse aldeamento antigo e esquecido,
com uma população escassa correspondia à povoação fundada por Simão Barbosa Franco, em 1766”.

Então, a autora afirma, segundo a tradição, que houve o aproveitamento de antigo e quase abandonado
aldeamento, aquele fundado por Simão Barbosa Franco em 1766, e que o mesmo estaria localizado no
Centro Histórico da Atual Botucatu, fato que não ocorreu. Como prova disto, pode ser consultada a Ação
FeniumRegundorum e de Manutenção de 1846, em que são Autores o Capitão José Gomes Pinheiro e sua
mulher D. Anna Florisbella Machado de Oliveira (Anexo 12 – Resumo do livro “As Primeiras Fazendas da
Região de Botucatu” – item D3).
Sebastião de Figueiredo Torres, o autor do histórico sobre Botucatu, publicado no IBGE – Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística em 1957, Volume 28, p. 158, cita que: “acredita-se que em 1766 tenha sido
inaugurada uma capela de Nossa Senhora das Dores de Cima da Serra, onde, provavelmente está
localizada a cidade” (anexo 13).

18 – 11/11/1951 – No “O Estado de São Paulo”, Monsenhor Aluísio de Almeida escreveu: “Nem os
documentos eclesiásticos nem os civis, de antes, falavam em Sant’Anna. Este é o primeiro. Não por simples
coincidência, a senhora do Capitão José Gomes Pinheiro chamava-se Anna Florisbella Machado. Foi, pois,
ele quem mudou a Padroeira, que teria sido Nossa Senhora das Dores. Curioso como os documentos
anteriores não falam nesta Padroeira, que seria a de Joaquim Costa – os posseiros”. Aluísio de Almeida
estava se referindo a um discurso do Capitão José Gomes Pinheiro em 15/10/1845 na Câmara de
Itapetininga (anexo 4).
Obs. O primeiro documento que fala em Sant’Anna é a Escritura de Doação de Terras do Capitão José
Gomes Pinheiro em 23/12/1843, para Criação do Património da Freguesia de Sant’Anna de Botucatu. Tudo
indica que Aluísio de Almeida não consultou ou não teve conhecimento de tal Escritura.
E no Livro de Tombo da Matriz de Itapetininga não existe nenhuma referência à Ereção da Capela das Dores
(Achegas, 1a Edição, 1954, p.56).
19 – 2008 – Hernâni Donato, em seu Achegas para a História de Botucatu (2008, 4a Edição,Tomo I, Revista
e Aumentada, p.84), cita a obra de Trajano Carlos de Figueiredo Pupo (Botucatu de Antigamente I, p.32), em
que este afirma: “em 1840 o mineiro Joaquim Costa de Abreu posseia terras de uma dessas fazendas,
fazendo doação ao patrimônio de Nossa Senhora das Dores de Cima da Serra, de um lote correspondente a
parte da atual praça Cel.Moura. (Não existe título de doação)”. O mesmo autor, na obra citada, calcula em
10 ha a área oferecida ao futuro patrimônio.
Obs. do autor – a) Em contato com Trajano Carlos de Figueiredo Pupo, atestamos que o mesmo consultou,
para a afirmação acima, as Memórias ditadas por José Joaquim Barbosa de Carvalho na Revista A Cruzada
em seu N° 3 de 28/09/1928. Nesse documento, embora a doação de Joaquim da Costa e Abreu estivesse
grifada como sendo para “Nossa Senhora Sant’Anna”, Trajano Carlos a relatou erroneamente em seu livro
como sendo para “Nossa Senhora das Dores”.
Obs. do autor – b) Hernâni Donato, em todas as edições de seu Achegas para a História de Botucatu,
sempre atribuiu a Padroeira Nossa Senhora das Dores, a Joaquim da Costa e Abreu .
Os seguintes Documentos do Arquivo do Estado de São Paulo: de 16/12/1859, Caixa 39, Pasta 1,
Documento 98A; de 28/02/1860, Caixa 39, Pasta 1, Documento 98; de 17/04/1860, Caixa 39, Pasta 2,
Documento 20A; de 10/10/1860, Caixa 39, Pasta 2, Documento 20, atestam que a doação dos Herdeiros de
Joaquim da Costa e Abreu (que faleceuaproximadamente em 1840), Verbal e sem Título de Doação, foi
complementar (em outra época) à do Capitão José Gomes Pinheiro em 23/12/1843, pois ambas são
dedicadas a Nossa Senhora Sant’Anna. O Capitão José Gomes Pinheiro foi quem instituiu a Padroeira de
Sant’Anna na sua Escritura de Doação de 23/12/1843 (Anexo 12 – Documentos citados, no Resumo do livro
“As Primeiras Fazendas da Região de Botucatu” – item C9).

20 – Em consulta às 2424 páginas do Arquivo do Estado de São Paulo , relativas à História de Botucatu e
Região, no período compreendido entre 1852 e 1899, disponibilizadas no
site www.historiadebotucatu.com.br , em Documentos do Arquivo do Estado 01, Parte 1, Caixa 39,
Pasta 1, Documentos 48A e 48B, Telas 227 a 231/483, é citada a única referência a “Nossa Senhora das
Dores”, na “Quinta Consulta” que o Vigário Salvador Ribeiro dos Santos Mello faz em 23/04/1858 ao
Presidente da Província: se V.Exa. aprova os compromissos de Irmandades, porque tenciono levantar das
do Sacramento e Dores. Em resposta, o Presidente da Província, após consulta ao Procurador Fiscal
Provincial Costa Cabral, responde em 26/05/1858 que na forma da Lei Provincial n° 5 de 1840, compete ao
Prelado a aprovação dos estatutos e compromissos das Irmandades, e ao Exmo. Governo da Província a
sua confirmação. Em 21/02/1866, o Vigário Salvador Ribeiro dos Santos Mello desliga-se de Botucatu, não
realizando seu intento de levantar a Irmandade das Dores para o povoado de Nossa Senhora das Dores do
Rio Novo.
Foi criada a Irmandade de Nossa Senhora das Dores do Rio Novo (atual Avaré) somente em 25/02/1872, e
assim dissolvida a Junta Administrativa para administrar os bens da Capela de Nossa Senhora das Dores,
criada em 01/12/1867, pelo Vigário de Botucatu (obs. do autor – Vigário Francisco José de Miranda). Essa
demora na criação de Irmandades, mostra o rigor que o Prelado e o Governo Provincial tinham na aprovação
e confirmação de Irmandades e Capelas (João Baptista do Amaral Pires – Jango, Um Pouco da História de
Avaré, Outrora Rio Novo, ps. 20 a 23).Na “Quarta Consulta”, o Vigário Salvador Ribeiro dos Santos Mello
solicita ao Presidente da Província: “se para vender um pequeno terreno que deram a uma Capelinha de

Santa Cruz doação feita daqui a dez léguas que não dá utilidade alguma a essa Capela, será preciso
deliberação de Assembleia ou se só com o consentimento de V. Exa. pode-se vender e empregar o dinheiro
na feitura do corpo desta mesma capela”. O Presidente da Província responde solicitando ao Vigário
informar em que data foi doado o terreno, e que condições impôs o doador, e qual o seu valor estimado e se
a tal Capelinha de Santa Cruz já obteve permissão para funcionar e em que data.

21 – Não existe nenhum documento eclesiástico referente às Capelas de “Nossa Senhora das Dores” e
“Nossa Senhora Sant´Anna” na Vila de Cima da Serra, a atual Botucatu, por diversas consultas realizadas
junto À Mitra Arquidiocesana de São Paulo, no Arquivo Metropolitano Dom Duarte Leopoldo e Silva, pois em
1870 ocorreu um incêndio no Prédio da Câmara Eclesiástica.

22 – Numa primeira opinião do Historiador Gesiel Theodoro da Silva Júnior, a respeito desta temática, temos
:“Ademais, é importante repetir de maneira realçada: Dom Vicente Marchetti Zioni, Arcebispo Emérito de
Botucatu, pesquisador por excelência, jamais fez qualquer alusão a respeito por nada ter encontrado nos
Anais dos Arquivos da Mitra Arquidiocesana de Botucatu. Ao contrário, em diálogo com o saudoso
Arcebispo, este me repetiu ser improcedente essa informação, porquanto jamais existiu nenhum templo em
louvor a Nossa Senhora das Dores na Vila de Cima da Serra, a atual Botucatu”.

23 – Solicitamos ao Historiador Gesiel Theodoro da Silva Júnior nova apreciação do tema : “Convocado para
opinar novamente em torno de quem foi a primeira padroeira da freguesia de Botucatu, recentes dados da
imprensa oitocentista me motivaram a rever as impressões iniciais e a elaborar breve ensaio a fim de refletir
um pouco mais sobre o contexto histórico em que se deu a trama política que fez de Santa Ana o orago
escolhido em detrimento de Nossa Senhora das Dores, o alvo da original piedade popular” (anexo 11 –
artigo completo nos sites www.botucatuonline.com e www.historiadebotucatu.com.br).

24 – Conclusão – Como exposto, a partir de 16/08/1855 (item 7), em que o Diretor dos Índios Brigadeiro
José Joaquim Machado de Oliveira, assina a “Relação dos Conventos, Confrarias, Recolhimentos, Capellas,
e Bens vinculados que ha na Provinda de S. Paulo em o anno de 1854, com declaração de seus
rendimentos, provenientes de qualquer origem que seja”, todas as publicações oficiais, e por conseguinte as
não oficiais, introduziram a “Vila de Nossa Senhora das Dores” e a Paróquia de Nossa Senhora das Dores”
para Botucatu. A partir desse documento, todos os demais, oficiais e não oficiais, tiveram a sua influência na
História de Botucatu. Este documento toma-se então, o ponto de partida, até agora descoberto, para novas
pesquisas, em torna-se da temática.
Os documentos do Arquivo do Estado de São Paulo, emitidos pela Câmara Municipal de Botucatu, em 1859
e 1860 (item 19), atestam que a doação dos Herdeiros de Joaquim da Costa e Abreu (falecido
aproximadamente em 1840), Verbal e sem Título de Doação, foi complementar (em outra época) à doação
do Capitão José Gomes Pinheiro em 23/12/1843, pois ambas foram dedicadas ao Património da Capela de
Sant’Anna. O Capitão José Gomes Pinheiro foi quem instituiu a Padroeira de Sant’Anna na sua Escritura de
Doação de 23/12/1843.
A Fundação de Botucatu por Simão Barbosa Franco em 1766, por ordem do Morgado de Matheus, e com
invocação a Nossa Senhora das Dores, era tida como verdadeira e com Capela existente, à época da
assinatura em 16/08/1855 pelo Diretor dos Índios Brigadeiro José Joaquim Machado de Oliveira, da
“Relação dos Conventos, Confrarias,Recolhimentos, Capellas, e Bens vinculados que ha na Provinda de S.
Paulo em o anno de 1854, com declaração de seus rendimentos, provenientes de qualquer origem que seja”.
A Fundação de Botucatu em 1766 com invocação a “Nossa Senhora das Dores”, foi expressa nos
“Apontamentos Históricos, Geográficos,Estatísticos, Noticiosos da Província de São Paulo” de Manuel
Eufrásio de Azevedo Marques em 1879 (item 14).Tais fatos permitem a ilação de que o “Autor” da “Relação
de Capelas de 1854”, assinada pelo Diretor dos Índios Brigadeiro José Joaquim Machado de Oliveira, tenha
considerado como existente tal Capela de 1766 para Botucatu. No histórico do IBGE – Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística de 1957, temos: “Acredita-se que no ano de 1766, tenha sido inaugurada uma capela
de “Nossa Senhora das Dores” de Cima da Serra, onde, provavelmente, está localizada a cidade”(anexo 13).
Esperando contribuir com adendos à rica História de Botucatu,

Paulo Pinheiro Machado Ciaccia
Botucatu – 09/09/2017
Veja mais informações no site: www.historiadebotucatu.com.br
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Senado Federal
Secretaria de Informação Legislativa
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.
DECRETO Nº 1.822 - DE 17 DE SETEMBRO DE 1856
Divide a Provincia de S. Paulo em districtos
eleitoraes, e designa os lugares e edificios, em que
se devem reunir os Eleitores de cada hum dos
districtos, de conformidade com as disposições do
Decreto Nº 842 de 19 de Setembro de 1855.

Attendendo ás disposições do Decreto Nº 842 de 19 de Setembro de 1855, e Tendo
ouvido o Presidente da Provincia de S. Paulo, Hei por bem Decretar.
Art. 1º A Provincia de S. Paulo fica dividida em nove districtos eleitoraes do modo
seguinte:
§ 1º O primeiro districto terá por cabeça a Cidade de São Paulo, e comprehenderá as
parochias da Sé, de Santa Isabel, do Senhor Bom Jesus do Arujá, de Santa lphygenia, do
Senhor Bom Jesus do Braz, da Expectação de Nossa Senhora do O', de Sant'Anna da
Parnahyba, de Nossa Senhora do Desterro do Juquery, de Nossa Senhora da Conceição de
Guarulhos, da Penha de França, de Santo Amaro, de Nossa Senhora dos Prazeres de
Itaparica, de Nossa Senhora de Monserrate da Cotia, de Nossa Senhora da Conceição de São
Bernardo, de Nossa Senhora de Nazareth, de Santo Antonio da Cachoeira, de S. João Baptista
de Atibaia, de Nossa Senhora do Carmo do Campo Largo, de Nossa Senhora do Desterro de
Jundiahy, de Nossa Senhora de Belem, de Nossa Senhora da Conceição de Bragança, e de
Nossa Senhora da Ajuda de Itaquaquecetuba, formando hum só Collegio, que se reunirá no
Paço da Camara Municipal da referida Cidade.
§ 2º O segundo districto terá por cabeça a Villa de Parahybuna, e comprehenderá as
parochias de Santo Antonio do Parahybuna, da Exaltação da Santa Cruz da Cidade de
Ubatuba, de Santo Antonio de Caraguatatuba, de Nossa Senhora da Apparecida do Bairro alto,
de Nossa Senhora da Conceição de Cunha, de São Luiz, de Santa Branca, do Patrocinio de S.
José da Paraitinga, e de Sant'Anna de Mogy das Cruzes, formando hum só Collegio que se
reunirá na Matriz da referida Villa.
§ 3º O terceiro districto terá por cabeça a Cidade de Taubaté e comprehenderá as
parochias de S. Francisco das Chagas de Taubaté, de Santo Antonio de Guaratinguetá, de S.
Bento de Sapucahy-mirim, de Nossa Senhora do Bom Soccorro de Pindamonhangaba, de
Nossa Senhora da Ajuda de Caçapava, de S. José de Parahyba, e de Nossa Senhora da
Conceição de Jacarehy, formando hum só Collegio, que se reunirá na Matriz da referida
Cidade.

§ 4º O quarto districto terá por cabeça a Villa de Arêas, e comprehenderá as parochias
de Sant'Anna de Arêas, do Bom Jesus do Livramento do Bananal, de São José de Barreiros,
de Nossa Senhora da Conceição de Silveiras, de São João Baptista de Queluz, de Nossa
Senhora da Conceição do Embaú, de São Francisco de Paula dos Pinheiros, e de Nossa
Senhora da Piedade de Lorena, formando hum só Collegio, que se reunirá na Matriz da
referida Villa.
§ 5º O quinto districto terá por cabeça a Cidade de Itú, e comprehenderá as parochias de
Nossa Senhora da Candelaria do Itú, de Nossa Senhora das Dores de Una, de São Roque, de
Nossa Senhora da Penha de Arassariguama, de Nosssa Senhora Mãi dos Homens de Porto
Feliz, de Nossa Senhora da Piedade da Cabreúva, de Nossa Senhora da Candelaria de
Indaiatúba, de Nossa Senhora do Patrocinio de Capivary de cima, da Santissima Trindade de
Pirapóra, de São João de Capivary de baixo, de Nossa Senhora da Piedade de Sorocaba, de
Nossa Senhora da Ponte de Sorocaba, e de Nossa Senhora das Dores de Campo largo,
formando hum só Collegio, que se reunirá na Matriz da referida Cidade.
§ 6º O sexto districto terá por cabeça a Cidade de Itapetininga, e comprehenderá as
parochias de Nossa Senhora dos Prazeres de Itapetininga, de Nossa Senhora da Conceição
de Tatuhy, de Nossa Senhora das Dores de Botucatú, de Nossa Senhora das Dores de
Sarapuhy, de São João Baptista, de Itapeva da Faxina, de Nossa Senhora da Conceição de
Paranapanema, e de Santo Antonio de Apiahy, formando hum só Collegio, que se reunirá na
Matriz da referida Cidade.
§ 7º O setimo districto terá por cabeça a Cidade de Santos, e se comporá de dous
Collegios, que se reunirão o 1º na Matriz da Cidade de Iguape, e o 2º na da Cidade de Santos.
O primeiro Collegio comprehenderá as parochias de Nossa Senhora das Neves de
Iguape, de Sant'Anna de Iporanga, de Nossa Senhora da Guia de Xiririca, de Santo Antonio de
Juquiá, e de S. João Baptista de Cananéa; e o segundo Collegio constará das parochias de
Nossa Senhora do Rosario da Cidade de Santos, da Conceição de Itanhaem, de São Vicente,
de São Sebastião, de São Francisco, e de Nossa Senhora da Ajuda e Bom Successo da Villa
Bella da Princeza.
§ 8º O oitavo districto terá por cabeça a Villa do Rio Claro, e comprehenderá as
parochias de S. João do Rio Claro, de Santo Antonio da Constituição, de Santa Barbara, de
Nossa Senhora da Conceição de Campinas, de Nossa Senhora do Soccorro, de Nossa
Senhora do Belem do Descalvado, de Nossa Senhora das Dores da Limeira, de Nossa
Senhora da Conceição de Itaquery, de Nossa Senhora das Dores das Brotas, do Bom Jesus de
Pirassununga, de São Bento de Araraquára, e do Curato do Jaboticabal, formando hum só
Collegio, que se reunirá na Matriz da referida Villa.
§ 9º O nono districto terá por cabeça a Cidade de Mogy-mirim, e se comporá de dous
Collegios, que se reunirão: o 1º na Matriz da Cidade de Mogy-mirim, e o 2º na da Cidade da
Franca.
O primeiro Collegio comprehenderá as parochias de São José de Mogy-mirim, de Nossa
Senhora do Rosario da Serra Negra, de Nossa Senhora da Penha do Rio do Peixe, de Nossa
Senhora do Amparo, de Nossa Senhora da Conceição de Mogy-guassú, de São João da Boa
Vista, de Nossa Senhora das Dores da Casa Branca, e de S. Sebastião da Boa Vista; o 2º
Collegio constará das Parochias de Nossa Senhora da Conceição da Franca, de Nossa
Senhora do Carmo da Franca, de Nossa Senhora da Conceição de Cacomde, de São Simão,
de São Bento e Santa Cruz de Cayurú, do Bom Jesus da Canna Verde de Batataes, e de
Santa Rita do Paraiso.
Art. 2º A presente divisão de districtos não póde ser alterada senão em virtude de Lei
Geral, na fórma do § 4º do Art. 1º do Decreto nº 842 de 19 de Setembro de 1855.

As novas parochias, que forem creadas pela Assembléa Provincial, pertencerão aos
districtos que comprehenderem as parochias de que forem desmembradas. Os votantes,
porêm, daquellas que forem creadas em territorios desmembrados de parochias pertencentes á
mais de hum districto, continuarão a votar e a ser votados nas parochias a que ora pertencem,
até que por Lei Geral se designe o districto eleitoral á que as novas parochias, assim creadas,
deverão pertencer.
Art. 3º Em Cada hum dos districtos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º proceder-se-ha á eleição de
hum Deputado Geral e de hum Supplente, observando-se as disposições dos §§ 5º, 6º, 7º e 8º
do Art. 1º do citado Decreto.
No 7º e 9º districtos se procederá tambem, em cada hum, a eleição de hum Deputado
Geral e de hum Supplente, porêm pela fórma indicada nos §§ 10, 11 e 12 do referido Art. 1º.
Art. 4º Quando se houver de proceder á eleição Provincial cada hum dos districtos 1º, 2º,
3º, 4º, 5º, 6º e 8º nomeará quatro Membros da Assembléa Provincial, e dous Supplentes,
elegendo primeiramente os quatro Membros em escrutinio de lista, e depois os dous
Supplentes.
Os que obtiverem maioria absoluta de votos no primeiro escrutinio serão declarados
Membros da Assembléa Provincial.
Art. 5º Se nenhum conseguir maioria absoluta, ou se nem todos a obtiverem, formará a
Mesa, d'entre os mais votados, huma lista quadrupla do numero de Membros que faltar eleger,
e proceder-se-ha immediatamente a segundo escrutinio, não podendo os Eleitores votar senão
nos nomes comprehendidos na dita lista, e em tantos quantos faltarem.
Art. 6º Se no segundo escrutinio a eleição se não completar, por não terem todos os que
faltarem obtido maioria absoluta de votos, far-se-ha nova lista dos mais votados em numero
duplo dos que for mister eleger, e proceder-se-ha a terceiro escrutinio, e aos mais que forem
necessarios, nos quaes os votos dos Eleitores não poderão recahir senão nos candidatos
comprehendidos na lista dupla dos que faltarem.
Se no ultimo escrutinio, a que se houver de proceder, faltar eleger sómente hum dos
Membros da Assembléa Provincial, e tiver lugar empate, se procederá na fórma do final do § 6º
do Art. 1º do referido Decreto.
Art. 7º Concluida a eleição dos Membros da Assembléa Provincial, proceder-se-ha pela
mesma fórma á de todos os Supplentes, ou á do que faltar, se se der a hypothese do final do
Artigo antecedente. Aos ditos Membros e Supplentes serão dados os respectivos diplomas na
fórma do § 8º do referido Art. 1º.
Art. 8º Nos districtos 7º e 9º, quando se proceder á eleição Provincial, os Eleitores de
cada hum dos Collegios, de que elles se compõe, votarão em seis nomes, sem designação de
Membros nem de Supplentes; e proceder-se-ha em tudo o mais como se acha estabelecido
nos citados §§ 10 e 11 do Art 1º do sobredito Decreto.
As Camaras Municipaes das cabeças desses dous districtos procederão pela fórma
indicada no § 12 do mesmo Artigo, e declararão Membros da Assembléa Provincial pelos
respectivos districtos os quatro candidatos mais votados, e Supplentes os dous immediatos em
votos, expedindo-lhes diplomas, e procedendo, em caso de empate, na fórma dos Artigos 88 e
115 da Lei de 19 de Agosto de 1846.
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos
Negocios do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em

dezesete de Setembro de mil oitocentos cincoenta e seis, trigesimo quinto da Independencia e
do Imperio.
Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.
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A freguesia de Botucatu e a

trama da troca de seus oragos
 Gesiel Júnior

A primeira paróquia de Botucatu teve como orago Nossa Senhora das
Dores?
A esta pergunta ainda não foi dada resposta esclarecedora pela falta de
documentação elucidativa. A dúvida persiste desafiando e até dividindo
estudiosos e pesquisadores nos últimos anos.

O escritor Paulo Pinheiro Machado Ciaccia é quem mais busca iluminar
esse ponto fundamental da história botucatuense. Enquanto o pesquisador
João Figueiroa o vê como grande mistério, o memorialista santa-cruzense
Celso Prado distribui dados divergentes.
A padroeira da mais antiga paróquia serrana, hoje sé episcopal, é
oficialmente Santa Ana. Contudo, a escolha da atual padroeira pode ter
obedecido a critérios políticos e personalistas. Afinal, anteriormente, a piedade
disseminada na formação do Distrito de Cima da Serra, por devotos mineiros,
tinha como alvo de louvor a imagem da mãe de Cristo representada em
expressões dolorosas.
Daí que alguns registros fazem alusão à existência de uma primitiva
ermida construída em louvor a Nossa Senhora das Dores, ainda nos anos
1830. Tanto que algumas publicações impressas nos anos 1840/50 trouxeram
referências à Freguesia ou Paróquia de Nossa Senhora das Dores de Cima da
Serra de Botucatu. Oportuno realçar também que no contexto oitocentista o
regime do padroado, herança da coroa portuguesa, vigorava.
Com efeito, o tema nos leva a refletir sobre o sentido da expressão
“freguesia”. Muitos, a princípio, podem pensar primeiramente no indivíduo que
vai à cidade ou ao campo fazer compras e torna-se assim freguês de um
determinado estabelecimento ou pessoa. Mas este é outro conceito do termo.
Vamos aqui recordar de uma das formas de organizar a administração de um
lugar chamada de freguesia. Como exemplo específico, a propósito, temos as
glebas da Serra de Botucatu durante o Império.
As origens dessa expressão remontam aos tempos de Roma, e o termo
vem do grego “parochos”, que quer dizer repartidor ou hospedeiro. Na origem,
paróquia fazia referência ao ato de servir a um hóspede toda a provisão
necessária para seu sustento. Tomou corpo na formação do Reino de Portugal,
ainda em plena Idade Média. É nas “Ordenações do Reino”, emanadas pelo
Rei, que as freguesias e outras várias formas de administração vão aparecer e
funcionar até a promulgação, em 1828, no Brasil, da Lei sobre Câmaras
Municipais.

Em Portugal do século dezoito, a “parochia” era o mesmo que
“freguesia, igreja paroquial e governada por um pároco” e no início do 19
“paroquiar” era “exercer o ministério santo de pároco e cura de almas”.
Designava também a igreja matriz em que havia o pároco e os paroquianos.
Quem a frequentava eram os seus fregueses.
Antes, durante o Brasil Colônia, a divisão territorial urbana era baseada
nas distribuições definidas por uma paróquia erigida por decisão diocesana e
cujos limites ficavam dependentes de determinação do padroado real, acordo
entre o Rei e a Santa Sé que dava poderes também ao Imperador para nomear
bispos e padres, inclusive o de construir igrejas.
Portanto, os conceitos de curato, capela, distrito, paróquia, freguesia,
davam a legalidade e a posição político-administrativa dos povoados, vilas e
cidades no Brasil.
Agregadora, a paróquia era dotada de uma área determinada que lhe
prestava assistência material e espiritual. A paróquia tinha uma base territorial
e formava um distrito eclesiástico onde o povo definia seu espaço de moradia:
‘eu pertenço à freguesia tal’.
No Império, a organização do espaço provincial também estaria
assentada na unidade elementar da freguesia, base inclusive das novas
municipalidades instituídas a partir de 1828.

A troca
Historicamente, a Freguesia do Distrito de Cima da Serra de Botucatu,
então pertencente à Vila de Itapetininga, foi criada em 19 de fevereiro de 1846.
A criação, neste caso, não foi por ato episcopal, mas por decisão política da
Assembleia Provincial, motivada pela doação de patrimônio imobiliário por
parte do capitão José Gomes Pinheiro, o qual condicionou o gesto à ereção de
uma freguesia em louvor a Santa Ana, orago de devoção familiar.

Contudo, a Freguesia de Botucatu, segundo Ney de Souza, organizador
do volume “Catolicismo em São Paulo”, editado em 2004 por Paulinas, teria
sido ereta canonicamente, sob o patrocínio de Santa Ana, em 19 de fevereiro
de 1840, conforme lista no capítulo ‘As paróquias na São Paulo imperial”. Esse
registro, porém, parece inexato. Era então bispo de São Paulo, Dom Manuel de
Andrade. Falta, portanto, resgatar a provisão episcopal da criação da freguesia
de Botucatu, documento que provavelmente esteja guardado no Arquivo
Metropolitano da Cúria de São Paulo.
Assim, durante o regime imperial em sintonia com as regras do
padroado, um arraial (povoado) era elevado à categoria de Freguesia, pela
Diocese quando pudesse manter um vigário à custa dos seus paroquianos e da
Diocese (o Vigário - Pároco - Encomendado), ou, o arraial era elevado à
categoria de Freguesia pelo governo; neste caso era nomeado um Vigário
Colado, pagando, o governo, ao vigário colado, uma côngrua anual. Cada
freguesia podia possuir várias capelas filiais, algumas delas localizadas muito
longe da Matriz da Freguesia.
Ao longo do período imperial foram criadas 75 paróquias criadas na
Província de São Paulo. Delas, aliás, há pelo menos sete, sob o patrocínio de
Nossa Senhora das Dores. São elas: Limeira (1824), Brotas (1843), Sarapuí
(1844), Avaré (1870), Jambeiro (1872), Bariri (1885) e Fartura (1887).
Esse dado comprova a força dessa devoção mariana entre os fiéis e é
indicador, portanto, da existência provável de um templo dedicado a Nossa
Senhora das Dores nos primórdios de Botucatu. Isso nos leva a deduzir que,
por pouco espaço de tempo, esse orago teve até referência paroquial, sendo
trocado para Santa Ana em virtude do interesse pessoal de um influente
benfeitor (José Gomes Pinheiro) de homenagear a esposa (de nome Ana
Florisbela), gesto consolidado através da doação de mais terras em 1848,
como narrou o consagrado historiador Hernâni Donato, por outro pioneiro,
Francisco de Assis Nogueira, cuja esposa se chamava Ana Theodora.
Pois bem, dentre as provas documentais de que, por algum tempo,
Botucatu teve sua primeira paróquia dedicada a Nossa Senhora das Dores foi

publicada em nota do jornal “Correio Paulistano”, edição de 18 de julho de
1856.
Nela a mesma aparece como integrante da 15ª comarca, com sede na
Vila de Itapetininga. Textualmente assim ela foi descrita pelo importante
periódico: “Freguezia de Botucatu. Nossa Senhora das Dores é a padroeira de
sua igreja parochial”.
Muito embora pessoalmente eu tenha escutado do próprio arcebispo
pesquisador, dom Vicente Marchetti Zioni (1911-2007), que nos arquivos da
Cúria de Botucatu inexiste material documental comprovando ter sido Nossa
Senhora das Dores o primeiro orago e aonde ficava o templo erguido em seu
louvor, estes indícios nos levam a deduzir que essa igreja pode realmente ter
existido, porém nenhum vestígio sobrou a não ser a certeza de que as
padroeiras (filha e mãe, na tradição católica) trocadas foram por caprichos
pessoais.
Seja Santa Ana ou seja Nossa Senhora das Dores, o importante é que
ambas roguem por mais luzes em nossa história regional. Assim seja.



Cronista e pesquisador, membro da Academia Botucatuense de Letras,
é autor de 31 livros sobre a história de Avaré e região.

Resumo do livro "As Primeiras Fazendas da Região de Botucatu"
Autores - Trajano Carlos de Figueiredo Pupo
Paulo Pinheiro Machado Ciaccia
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Anexo 12

A COLONIZAÇÃO DA REGIÃO DE BOTUCATU

Até 1821, o meio mais comum de obtenção de terras, nas regiões menos colonizadas do Brasil,
era através de sesmarias. O rei, ou o governador da província, doava terras aos requisitantes,
desde que estes colonizassem essas terras, com construção de moradias, cultivo agrícola ou
criação de gado, além do estabelecimento de colonos. Era uma forma de incentivar a ocupação
do oeste ainda bravio, habitado por índios.

Na região de Botucatu, no século 18, foram obtidas pelo menos 13 grandes áreas, por este
processo. A primeira delas, acompanhando o rio Santo Inácio, foi obtida no governo paulista de
Antonio de Albuquerque Coelho de Carvalho, entre 1709 e 1713, duração de seu mandato. Em
1719 essas terras foram doadas aos Jesuítas, que aí instalaram uma fazenda, depois chamada
Boa Vista. Esta fazenda é o marco inicial da colonização regional.
Depois, entre 1740 e 1780, foram concedidas pelo menos mais 12 sesmarias, referentes, por
ordem cronológica, a terras localizadas junto aos rios Alambari, Tietê, Claro, Palmital, Pardo,
Turvo e do Peixe. Os beneficiários, grandes proprietários de Sorocaba, Itu, Araritaguaba (Porto
Feliz) e São Paulo, ou não cumpriram os requisitos legais da ocupação, ou logo passaram
adiante essas terras, por compra e venda, podendo ser considerados os primeiros
especuladores imobiliários desta vasta região.
O fato é que não deixaram rastro de ocupação efetiva.

Nesse período, um ponto de referência marcante é o Caminho do Iguatemi, que ia bater no
forte e presídio homônimo, no Mato Grosso, ponta de lança frustrada na ocupação do oeste
mais longínquo, pois que em poucos anos foi desativado. Uma doação, de c. 1780, fala em
so as de ses a ia , e e te de os po isso o vazio e t e ses a ias a te io es, nos espigões.
Não as a ge s dos ios ha adas testadas , ue e a a pa te o e das te as, as as
partes altas, afastando-se dos ios ha adas fu dos . Se havia so as, e a
os fu dos, ão
nas testadas. Isto pode ser um indício de que já havia um certo interesse na aquisição de terras
na região, nesse fim dos setecentos.

De 1808 a 1821 as sesmarias vão ganhando cada vez maior importância, aumentando muito o
número de pedidos. São nelas nomeados então rios menores, como o Prata, ou mais de oeste,
como o Lençóis. Desse período temos notícia de uma compra de terras entre o Pardo e o Prata,
feita pelo Capitão José Pinheiro Velloso e sua esposa, e isto ficamos sabendo através de uma
ação de manutenção de terras, interposta por estes contra posseiros, e 1 4 : ... são
senhores e possuidores de uma fazenda de campos de criar e terras lavradias em Cima da Serra
de Botucatu, que houveram por compra, há mais de 38 anos, do finado João Pires de Almeida
Ta ues . Este, ses ei o e 1
, a egião. U aspe to importante desta primeira compra e
venda é que, quem comprava terras, nesse tempo, queria realmente ocupá-las e não
abandoná-las, como ocorria com os sesmeiros, que as obtinham de graça.
Em 1821 cessam as sesmarias, em parte porque os sesmeiros não cumpriam realmente a
ocupação, e em parte porque as terras de oeste já estavam razoavelmente valorizadas. Quem

as quisesse, precisava efetivamente ocupá-las, reivindicando anos depois sua propriedade, ou
comprá-las, de sesmeiro ou outro vendedor. Daí em diante notamos a formação de várias
fazendas, entre elas a Monte Alegre, a Capão Bonito, a das Pedras, a Morrinhos, a Três Pontes,
pertencentes ao Capitão acima nomeado.

A partir de 1843, com a formação do Patrimônio de Nossa Senhora Sant'Anna, por doação
desse mesmo Capitão, aumenta muito o interesse pela região. Grande parte das terras é
ad ui ida po posse, de ue são teste u has as e tão ha adas a tas de ve da hoje,
compromissos de compra e venda), que apresentam como título do vendedor a posse mansa e
pacífica por vários anos. É então que começam a aparecer numerosos topônimos, definindo a
geografia regional.
A área onde hoje se localiza a cidade de Botucatu era conhecida como Rincão da Cerca Velha
(depois Rincão da Capela), parte de uma grande invernada chamada Capão Bonito, da Fazenda
Monte Alegre. O rincão é uma parte abrigada, com aguada e mato, num campo mais vasto, ou
invernada. Cerro do Capão Bonito era o nome dado ao Morro de Rubião, e onde se localizava
uma sub-sede da Monte Alegre, a Tapera das Laranjeiras.
Dava-se o nome de potreiro às invernadas pequenas, hoje chamadas pastos. Tínhamos, como
exemplo, o Potreiro da Cerca, na margem direita do rio Pardo, junto da atual Fazenda Estrela, e
o Potreiro do Faxinal, junto ao rio homônimo.

Os Campos do Aterradinho incluíam uma vasta área, abrangendo as invernadas da margem
direita do Pardo, até a Pratânia atual. Já era conhecido, em 1850, o Capão Vira-Machado, nas
nascentes do córrego Saltinho. Também conhecidos, já em 1835, os rios Boqueirão e Pulador.
A região de São Manuel era conhecida como Paraíso, nome do rio que banha a atual cidade. Na
região de Lençóis são nomeados vários rios, como Marimbondo, Pirapitinga, das Antas.

A grande região entre os rios Capivara e Alambari, no município de Botucatu, era chamada de
Bananal, e havia também o Caminho do Bananal, atravessando essa área em direção ao atual
Rio Bonito, continuando pela Estrada da Constituição (Piracicaba).
O leitor poderá com facilidade localizar uma série muito grande de topônimos, da região que
desejar, acompanhando a lista toponímica que vem no fim deste livro. Do mesmo modo,
poderá encontrar os nomes dos primeiros ocupantes desta vasta região, pelo índice
onomástico.

Queremos aproveitar a oportunidade para esclarecer um ponto muito discutido na história
botucatuense: houve ou não uma Capela de Nossa Senhora das Dores? Em todos os
documentos que vasculhamos, não há referências a ela, quer de ordem civil, quer de ordem
eclesiástica. Este assunto é minuciosamente abordado num Apêndice, no fim do
livro. Esperamos que este livro sirva de base para pesquisadores futuros, pois apresenta
documentos realmente importantes para o estudo da ocupação desta grande região, porta de
abertura para a conquista do oeste paulista e sul matogrossense.

Os autores
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Fatos Históricos - Parte I
Assim como a existência humana é
marcada por fatos relevantes, também a
vida das cidades é assinalada por fatos
importantes. Entre estes, sem dúvida,
destaca-se a sua fundação e as pessoas que
contribuíram para o início da nossa
cidade. Botucatu, no dia 14 de abril de
1997, comemorando o 142º aniversário de
sua emancipação político-administrativa,
redimiu-se de uma culpa que há muito lhe
pesava.
O Prefeito Municipal Sr. Pedro Losi Neto,
apoiado nessa sua iniciativa pela Câmara
Municipal, determinou, que nas
comemorações dêste ano, fossem incluídas
merecidas homenagens à figura do Cap. José
Gomes Pinheiro, doador das terras e
fundador de Botucatu, que hoje brilha na
constelação das grandes cidades deste
imenso Brasil.

A solenidade da apresentação da
majestosa estátua à população contou com a
presença de autoridades, descendentes do
homenageado e grande massa popular.
Estava presente também a nossa Banda
Municipal, que leva o nome de um dos
des e de tes, D . Da i o Pi hei o
Ma hado , ue o seus a o des to ou a
festa cívica muito alegre. No cemitério
Po tal das C uzes , e
ausol u da fa ília
Pinheiro Machado, deu-se a solenidade de
translação dos despojos do Cap. José Gomes
Pinheiro, trazidos de Araçoiaba da Serra pelo
seu Prefeito Municipal e sendo entregue ao
Prefeito de Botucatu, com a bênção
realizada pelo nosso amigo e Arcebispo
Emérito, D. Vicente Marchetti Zioni.

Adv. Raymundo Penha Forte Cintra

Nós, trinetos do homenageado e
procurando interpretar o sentimento de
todo o clã, queremos expressar
publicamente os nossos comovidos
agradecimentos pelas homenagens
prestadas ao nosso ilustre ancestral e
fundador de nossa cidade,
cumprimentando o Sr. Pedro Losi Neto,
juntamente com os seus dinâmicos
assessores Mário Perini Pascucci e Rabib
Neder, bem como o Srs. Vereadores, pela
maneira grandiosa como foi resgatada a
memória de José Gomes Pinheiro,
reverenciando no bronze o grande vulto
de fundador de Botucatu e trazendo os
seus despojos para o seio da terra onde
viveu.
Parabéns, Sr. Prefeito Pedro Losi Neto!
Parabéns, Câmara Municipal! Missão
cumprida!
Jornal de Botucatu 18/19 abril de 1997

Restos Mortais de Anna Florisbella serão trazidos a Botucatu

Os restos mortais de Anna Florisbella,
esposa do Capitão José Gomes Pinheiro,
doador das terras que deram origem ao
município de Botucatu, também deverão ser
enterrados no Cemitério Portal das Cruzes. A
idéia partiu do escritor botucatuense
Francisco Marins, autor, entre outros, do livro
Cla o a Se a . A pu li aç o o ta a
história da cidade.
A sugestão foi feita durante as solenidades
de aniversário de Botucatu, foi prontamente
aprovada pela família.
Os restos de Anna Florisbella encontrava-se
no cemitério na capital paulista.
Marins acredita que tal ato estará fazendo
justiça com a esposa do capitão Gomes
Pi hei o. Assi , s esta e os epa a do
esta missão que, é muito importante para
ova e te ju ta o asal , justifi ou o
escritor. Marins contou ainda que, foi
imposição de Gomes Pinheiro a escolha do
nome da Padroeira de Botucatu (Sant´Anna)
em homenagem a sua esposa.
Francisco Marins adiantou, que a
homenagem deverá ter o vulto que merece.
N s p ete de os faze u a g a de festa
para comemorar a chegada dos restos
mortais de Anna Florisbella. Assim como seu
esposo, ela também teve participação
fu da e tal a fu daç o de Botu atu ,
concluiu o escritor.
Importância - Francisco Marins foi um dos
oradores escolhidos pela família para falar
durante a solenidade de inauguração da
estátua de José Gomes Pinheiro. Ele ressalta a
i po t ia did ti a do eve to. N s esta os
ensinando a juventude botucatuense a
reconhecer o valor histórico do fundador da
idade , disse.

O escritor se diz privilegiado por ter em
seu acervo o Translado da Escritura de
Doação pela qual Gomes Pinheiro designou
as terras que ele queria que fossem
desti adas ao pat i
io de Botu atu. Foi
neste documento que ele coloca a
condição de que a Padroeira do Município
fosse Sa t´A a , afi ou.
Obs.: Durante o discurso e bençãos do
Arcebispo Emérito de Botucatu- Dom
Vicente Marchetti Zioni- no jazigo da
Família Pinheiro Machado, durante o
sepultamento do Capitão José Gomes
Pinheiro, o mesmo também sugeriu que os
restos mortais de Anna Florisbella
deveriam ser trazidos para Botucatu, para
novamente unir o casal.
Após tais sugestões do Dr. Francisco
Marins e do Arcebispo de Botucatu Dom
Vicente Marchetti Zioni, a primeira dama
Valéria Losi depositou os restos mortais do
Capitão José Gomes Pinheiro no jazigo da
Família Pinheiro Machado no Cemitério
Portal das Cruzes de Botucatu.
Jornal de Botucatu - 22/23 de julho de
2000

Sa t’A

a - Padroeira da Fé

Por Olavo Pinheiro Godoy -Presidente do Centro Cultural de Botucatu

Quando o capitão José Gomes Pinheiro
doou as terras para a constituição da
freguesia de Botucatu, doou-as ao patrimônio
de Sa t’A a e si gela ho e age
sua
esposa Anna Florisbella Machado de Oliveira
e Vasconcellos.
No correr dos anos, das lutas e das
o uistas de osso povo, Sa t’A a te
sido a luz mais preciosa, luz que nunca se
apaga. e nossa herança histórica de fé que
nos mantém na luta. Generosa na missão que
lhe coube: ser mãe! Atuante na caridade e na
paz, pensando em que nada se perde naTerra
do que se cumpre conforme a vontade de
Deus. Não se tem notícia de sua existência
pelos Evangelhos, mas pelo Proto-Evangelho
de São Tiago e outros escritos apócrifos.
Segundo a tradição acolhida pelos Santos
Padres, era filha de Natã, sacerdote belemita,
e de Maria.
Sa t’A a a e da vi ge Ma ia.Casou-se
com Joaquim, descendente de David, sendo
estéril durante muitos anos. Por fim, foram
ouvidas suas orações e em idade avançada
tornou-se mãe de Maria, que ela e o esposo
consagraram ao Senhor, levando-a ao
Templo, desde tenra idade.
O culto que se rende a Sant´Anna data do

Que outra relíquia, para os
botucatuenses, terá mais valor?
Para adornar o altar-mór da antiga igreja
matriz, o Coronel Nenê Cardoso mandou
vir, em 1898 de Portugal, rica imagem,
toda trabalhada em carvalho.Em 1943, o
industrial Pedro Losi doou uma bela
i age de Sa t’A a de ,
de altu a,
também destinada à nova e atual catedral
metropolitana.
O poeta e escultor Walter dos Reis, autor
de P Le
a Botu atu e T ilha do o
Pea i u o a te e lavo , es ulpiu ela
imagem em madeira de lei que,
posteriormente, doou ao acêrvo do Centro
Cultural de Botucatu.
Durante o transcorrer de nossa história.
Sa t’A a,
e de Ma ia e av d C isto,
tem ajudado o povo a fortalecer, no seu
antigo altar, a Fé. Não a Fé estrábica,
daltônica. Esta merece jazer no pó,
mordida pelos vermes. Mas a Fé auxiliada
pela razão, de São Tomás de Aquino.
Na semana em que comemoramos o seu
dia, Sant´Anna iluminou os dcscendentes
da família Pinheiro Machado, e graças ao
empenho de Cesar José Maria Ribeiro e
Paulo Pinheiro Machado Ciaccia, os restos

séc. VI, no Oriente, e desde o séc. VIII, no
Ocidente. No séc.X IV, sua festa foi decretada
por UrbanoVI para a Inglaterra (1378 ).
Gregório XIII tornou-a extensiva a toda a
Igreja em 1584 - festa essa comemorada a 26
de julho.
Anna Florisbella trouxe para o sertão de
Botucatu. antiga imagem do séc. XIX. Essa
relíquia pertencia ao inesquecível escritor e
folclorista Alceu Maynard de Araujo. o qual
legou ao romancista Francisco Marins, que a
conserva até hoje.
A i age de Sa t’A a!

mortais de Anna Florisbella foram
transladados do cemitério da Consolação
(SP) e repousará, eternamente, ao lado do
esposo Capitão José Gomes Pinheiro.
No afi a de Elda Mos ogliato,
o
podemos prescindir de sua presença, ela
que foi na longa e bela galeria das
Mulheres Ilustres de Botucatu, a célulamater deste povo bom, nobre, educado e
progressista.
Jornal A Cidade - 26 de julho de 2000

Família consuma o traslado de Anna Florisbella

Ontem pela manhã, no Cemitério Portal das
Cruzes, a família Pinheiro Machado e
descendentes de Botucatu transferiram,
definitivamente, para o mausoléu da família,
os restos mortais de Anna FlorisbelIa, esposa
do Capitão José Gomes Pinheiro. Por volta
das 10 horas da manhã um conjunto de 50
pessoas, mais ou menos, representativo dos
vários segmentos culturais, administrativos e
religiosos de Botucatu, acompanhou,
cerimonioso, à transferência da pequena
urna, para dentro do jazigo.
Durante a cerimônia, aberta com a
execução da Ave Maria, por um dos
clarinetistas da Coorporação Musical Damião
Pinheiro Machado, falaram o senhor Cesar
Ribeiro, representando a família de Anna
Florisbella, o escritor e romancista Francisco
Marins - cujas palavras relembraram os fatos
históricos mais marcantes da vida de Anna
Florisbella - e, por fim, procedeu-se à benção
dos despojos, com os ofícios sendo
celebrados pelo pároco de Santana, Pe.
Orestes.

Presentes à cerimônia estavam, também,
o genealogista da família Paulo Pinheiro
Machado Ciaccia, e o Padre Edmilson José
Zanin, representando sua excia. Dom
Antonio Maria Mucciolo, arcebispo da
arquidiocese de Botucatu, impossibilitado
de estar presente.
Ainda, entre os presentes estavam vários
membros da família Pinheiro Machado,
entre eles o presidente do Conselho
Deliberativo do Centro Cultural Raimundo
Penha Forte Cintra, o presidente daquela
entidade Olavo Pinheiro Godoy, ao lado de
representantes do poder público, a
secretária da Cultura, Cristina Omodei
Coelho Gomes, a primeira dama Valéria
Losi e o Prefeito Municipal, senhor Pedro
Losi Neto.

Jornal A Gazeta de Botucatu - 28 de julho
de 2000

Restos de Anna Florisbela já estão no jazigo da família

Na manhã da última quinta-feira, 27 de
julho, descendentes da família Pinheiro
Machado reuniram-se no Cemitério Portal das
Cruzes, para acompanhar o ato final do
translado dos despojos de Anna Florisbella,
esposa do Capitão José Gomes Pinheiro,
fundador do município.
Tendo sido levantada pela primeira vez, há
vários anos, a idéia de trazer para Botucatu os
restos mortais de Anna Florisbella, foi
implementada pelos botucatuenses Paulo
Pinheiro Machado Ciaccia e Cesar Ribeiro.
Durante o ano que passou, os dois
botucatuenses prepararam o lançamento de
duas obras que versam sobre a história da
família. A primeira, sobre a vida do Capitão
José Gomes Pinheiro, escrita pelo presidente
do Centro Cultural Olavo Godoy e a segunda,
uma genealogia da família Pinheiro Machado,
escrita pelo próprio Paulo. Ambas foram
lançadas este ano, por ocasião do aniversário
da cidade. Precedente à idéia do lançamento
das obras, o translado dos despojos de Anna
Florisbella, precisou esperar mais algum
tempo para realizar-se. Na quinta-feira,
finalmente aconteceu, com a presença de
autoridades. Estiveram também, além da
família, o representante do Arcebispo
Metropolitano Dom Antonio, Pe. Edmilson
Zanin, o pároco de Santana,Pe. Orestes,a

secretária da Cultura Cristina Omodei, o
Prefeito Municipal Pedro Losi Neto e
esposa, Valéria Losi. No evento, o
romancista botucatuense Francisco
Marins, falou sobre os principais fatos
da vida de Anna Florisbella. Neste
particular, presentes à cerimônia,
alguns membros da família Pinheiro
Machado lembraram que partiu do
próprio Marins e da acadêmica Elda
Moscogliato (já falecida) a idéia de
transladar os restos mortais de Anna
Florisbella, para fazê-la repousar,
definitivamente, ao lado do marido, o
Capitão José Gomes. Cesar Ribeiro falou
em nome da família, enfatizando o
trabalho realizado durante o ano que
passou e este e da satisfação de todos
na conclusão do objetivo, com sucesso.
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100 anos para todo mundo, uma história para cada gosto!!!

Botucatu comemora, a 14 de abril de cada
ano, a sua Emancipação PolíticoAdministrativo, quando a Freguesia virou vila,
em 1855.
Para os botucatuenses de antigamente,
entretanto, as datas comemorativas viviam
mudando. Essa interessante história começou
em 1937, quando a Câmara aprovou um
projeto de resolução do vereador e jornalista
Manoel Deodoro Pinheiro Machado,
definindo que Botucatu passaria a

comemorar, com feriado municipal, a data de
César José Maria Ribeiro e Paulo
Pinheiro Machado Ciaccia, trinetos
19 de fevereiro. Em sua defesa o vereador
do Capitão José Gomes,
argumentava, na sessão de 15 de fevereiro
requereram à Prefeitura de
da uele a o: O p ojeto ue tive a ho a de
Botucatu a regularização das
subscrever com o meu colega dr. Nestor
Seabra, vem reparar uma lacuna,
datas, nas plantas comemorativas
considerando feriado a data de 19 de
fevereiro, e comemorando-se dessa forma, o Botucatu passou a ter um feriado, todos os
dia da fu daç o de Botu atu...
anos, em 19 de fevereiro (que respeitava a data
E assim se fez. Daquele ano em diante,
da criação da Freguesia em 1846) e a
comemorou-se com feriado municipal o dia comemorar numa outra data , 23 de dezembro
(respeitando a Resolução do Conselho Nacional
19 de fevereiro como o da Fundação da
de Geografia que validava o ano de 1843) como
cidade de Botucatu.
a verdadeira na fundação de Botucatu.
Tudo caminhou como a resolução da
Essa questão arrastou-se até o ano de 1952,
Câmara preconizava: feriado e
comemorações em 19 de fevereiro, e a cidade quando o prefeito Emilio Peduti, resolveu-se por
já se preparava para comemorar os seus 100 uma terceira data, 14 de abril (decidindo-se por
anos, quando em 1943, uma Resolução de
comemorar a emancipação política, acontecida
Congratulações, aprovada pelo Conselho
em 1855). Em 14 de abril Emílio Peduti
Nacional de Geografia é enviada ao prefeito sa io ou a lei i stitui do o Dia do Mu i ípio
de Botucatu. Essa resolução, levou o número de Botu atu .
de 32 e datou-se de 23 de novembro daquele Dois anos depois, ele mesmo, pela portaria
ano. Respaldado em seu prestígio o Conselho 672 de 5 de maio de 1954, definiu e criou as
fixava a data de 23 de dezembro (referindo-se Comissões para preparar a Comemoração do
ao longínquo 1843, data em que o Cap. José Primeiro Centenário da Criação do Município.
Gomes faz a doação para formar o patrimônio Revista da História - Especial 147 anos de
de Santana), como a mais legítima para se
Botucatu
considerar de fundação da cidade. E dava os - Autor- João Carlos Figueiroa- Ano de 2002.
parabéns ao prefeito pelo Centenário
próximo.

Ata de eu i o ealizada a C a a Mu i ipal de Botu atu, Edifí io A ílio Do i i , o a
finalidade de esclarecer e definir as datas essenciais comemorativas de Botucatu
Aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e três, reunidos na Câmara Municipal
de Botu atu, Edifí io Ve eado A ílio Do i i , os a ai o assinados, após exaustivas discussões,
resolvem propor, por consenso, que as datas em questão sejam consideradas, pelos poderes
constituídos, como as datas comemorativas essenciais para a vida de Botucatu, acompanhadas
de suas respectivas significações e na ordem cronológica, a seguir elencada:

I- Dia 23 de dezembro de 1843- Doação de terras para criação do Patrimônio da Freguesia de
Sant´Anna de Botucatu, pelo Capitão José Gomes Pinheiro Vellozo, considerada para efeitos
históricos, a data da Fundação de Botucatu;
II- Dia 19 de fevereiro de 1846- Criação da Freguesia do Distrito do Cimo da Serra de Botucatu;
III- Dia 14 de abril de 1855- Elevação da freguesia á categoria de vila e emancipação políticoadministrativa;

IV- Dia 20 de abril de 1866- Criação da Comarca de Botucatu;
V- Dia 16 de março de 1876- Elevação da vila à categoria de cidade.

Botucatu, 23 de janeiro de 2003

Prefeitura Municipal de Botucatu
Estado de São Paulo
Lei nº 4.370 De 07 de abril de 2003

(Projeto de Lei de ini iativa do Ve eado Caldas Disp e so e as datas o e o ativas alusivas
fo aç o hist i a de Botu atu.
ANTONIO MARIO DE PAULA FERREIRA IELO, Prefeito Municipal de Botucatu, no uso de suas
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a
seguinte Lei:

Art. 1º. As datas comemorativas alusivas à formação histórica de Botucatu ficam assim
cronologicamente definidas:

I - Dia 23 de dezembro de 1843 — Doação de terras para a criação do Patrimônio dá Freguesia
de Sa t’A a de Botu atu, pelo Capit o Jos Go es Pi hei o Vellozo, o side ada, pa a efeitos
históricos, a data de Fundação de Botucatu;
II - Dia 19 de fevereiro de 1846 — Criação da Freguesia. do Distrito do Cimo da Serra de
Botucatu;
III - Dia 14 de abril de 1855 — Elevação da freguesia à categoria de vila e emancipação políticoadministrativa;
IV- Dia 20 de abril de 1866 — Criação da comarca de Botucatu;
V- Dia 16 de março de 1876 — Elevação da vila à categoria de cidade.
Art. 2º. As datas comemorativas, mencionadas no artigo anterior e seus incisos, deverão ser
assim consideradas em documentos e publicações oficiais e deverão ser incorporadas ao
currículo dos estabelecimentos de ensino infantil, fundamental e médio, localizados no

Município.

Art. 3º O Art. 20.da Lei n0. 3880, de 7 de abril de 1999, passa a ter a seguinte redação.

A t. º. — É feriado municipal o dia 14 de abril, em comemoração ao Dia de Botucatu, alusivo
a sua emancipação político-ad i ist ativa.
A t. º• Esta Lei e t a

e

vigo

a data de sua pu li aç o. Botu atu,

Botucatu, 07 de abril de 2003

de a il de

ANTONIO MÁRIO DE PAULA FERREIRA IELO

PREFEITO MUNICIPAL
Registrada na Divisão de Secretaria e Expediente aos 07 de abril de 2003, 147º ano de
Emancipação Político-administrativa de Botucatu. A CHEFE DA DIVISÃO DE SECRETARIA E
EXPEDIENTE,
VILMA VILEIGAS
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PROJETO DE LEI N0. 001 de 27 de janeiro de 2003

JUSTIFICATIVA

A referência às datas comemorativas alusivas formação histórica de Botucatu tem sido
bastante confusa conforme atesta o brilhante e conciso artigo do historiador e botucatuense
emérito João Carlos Figueiroa, anexo a esta justificativa (DOC. 1)
O início da formação histórica de Botucatu, perde-se nos idos do século XVII, conforme
competentemente historiado por muitos botucatuenses.
Em meados do século XIX, porém, sucedem-se fatos que marcam a constituição formal e legal
de nosso município. Em 23 de dezembro de 1843, o Capitão José Gomes Pinheiro promove a
doaç o das te as pa a a i stituiç o do Pat i
io da F eguesia de Sa t’A a de Botu atu
(DOC.2 e 3) e em 19 de fevereiro de 1846 é criada, neste local, a Freguesia do Distrito do Cimo da
Serra de Botucatu. Este núcleo original ascende em importância passando à condição de vila (em
14 de abril de 1855), comarca (em 20 de abril de 1866) e, finalmente, à categoria de cidade, em
16 de março de 1876.
Esta multiplicidade de datas propiciou alguma confusão, com respeito a seu significado
histórico. Basta dizer que a fundação de Botucatu já foi comemorada no 23 de dezembro e no 19
de fevereiro. A Lei Orgânica do Município de Botucatu, em vigência, define o 14 de abril como

data de fu dação do município, quando, sabidamente, nesta data se comemora a
emancipação político administrativa de Botucatu, que, obviamente, já havia sido fundado em
data anterior a 14 de abril de 1855 (tramita na casa, projeto promovendo a retificação deste
equivoco). Para completar este quadro de desencontros, a Lei n0 3880, de 7 de abril de 1999, em
vigência, refere-se a 14 de abril como sendo a data de co e oração do a iversário da
cidade . (grifos nossos).
Tal situação tem resultado em muitos equívocos expressos no ensino da história de Botucatu,
em documentos, publicações, etc, impondo a necessidade de uma clara definição do significado
de cada data.
A elaboração deste projeto baseou-se em estudos da história de Botucatu e sobretudo, na farta
documentação colhida por Paulo Pinheiro Machado Ciaccia e César José Maria Ribeiro, que, em
parte, anexamos a esta justificativa (Docs. 4 a 9).
Com base nesta documentação e em Resolução baixada pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística, no ano de 1943 (ver DOC. 10) delineou-se a data de 23 de dezembro como aquela
ue deva se o side ada, pa a efeitos hist i os, o o se do a de Fu daç o de Botu atu .
Do ponto de vista semântico e jurídico, fundar é criar, instituir e fundação o ato de, por doação
de bens, instituir patrimônio destinado a fins de utilidade pública. Estes significados apontam
para o 23 de dezembro de 1843, como data em que se procedeu a fundação de Botucatu, ou
seja, sua criação mediante a doação das terras destinadas a instituição do Patrimônio da
Freguesia de Sa t’A a, pelo Capit o Jos Go es Pi hei o.
Por fim, afim de compartilhar este projeto e sua justificação com especialistas e interessados
na matéria, realizamos, em 23 de janeiro de 2003, na Câmara Municipal, reunião com os
Senhores Francisco Marins, João Carlos Figueiroa, Trajano Carlos de Figueiredo Puppo, Hélio
Donato, Olavo Pinheiro Godoy, Paulo Pinheiro Machado Ciaccia, Cesar José Maria Ribeiro, João
Alberto Pires de Campos, Moacir Bernardo, Eugênio Monteferrante Netto e Adolpho Dinucci
Venditto, que, após exaustivas discussões, manifestaram sua concordância em torno das datas
comemorativas alusivas à formação histórica de Botucatu, nos termos do presente projeto,
conforme Ata original anexa (DOC. 11).
Assunto desta magnitude, de absoluto interesse à memória e à construção da identidade do
Município e do povo de Botucatu, certamente merecerá a atenção dos nobres colegas
vereadores a quem solicitamos apoio para unânime aprovação do projeto.
Ple

io Ve . Lau i do Ezido o Ja ueta ,

de janeiro de 2003

Vereador Autor CALDAS
PC do B
Correção histórica- Foi descerrada na manhã de ontem, a placa de identificação das datas de

doação de terras para a criação da freguesia de Santana de Botucatu, criação da freguesia do
Distrito do Cimo da Serra e emancipação política e administrativa de Botucatu, da estátua do
fundador da cidade capitão Gomes Pinheiro, corrigindo imprecisões históricas.
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HISTÓRIA – Reinauguração corrige um erro de seis anos, período pelo qual ostentou uma data
de fundação errada.
A história de Botucatu na base da
estátua do capitão Gomes Pinheiro
Ao som da canção oficial do município,
Saudades de Botu atu , de A geli o de
Oliveira, foi descerrada na manhã de ontem, a
faixa de reinauguração da placa de
identificação das datas de doação de terras
para a criação de freguesia de Santana de
Botucatu, criação da freguesia do Distrito de
Cimo da Serra e emancipação política e
administrativa de Botucatu, da estátua do
fundador da cidade capitão Gomes Pinheiro,
localizada na praça das Bandeiras.
A solenidade teve início por volta das 9
horas e contou com a presença de
autoridades municipais entre elas o prefeito
municipal Antônio Mario Ielo; a dirigente
regional de Ensino Rosa Procópio Bononi;
vereadores, Júnior Colenci, Antônio Luiz
Caldas Júnior, Luiz Rúbio, Domingos Chavari
Neto, Ednei Lázaro da Costa Carreira, além
dos trinetos do fundador do município, Paulo
Pinheiro Machado Ciaccia e Cesar Ribeiro.
A reinauguração corrige um erro de seis
anos, período pelo qual a estátua ostentou
em sua base uma placa exibindo como data
de fundação do município dia 14 de abril de
1855. Agora o monumento apresenta em seu
pedestal as verdadeiras datas comemorativas:
23 de dezembro de 1843
(doação de terras para a criação do
Património da Freguesia de Santana de

Escultor da estátua - Pedro César

Prefeito Antônio Mário de Paula Ferreira
Ielo

O descerramento da faixa de
reinauguração reuniu autoridades
municipais

Botucatu) e 19 do fevereiro de 1846 (criação
da freguesia do Distrito do Cimo da Serra de
Botucatu).
Para Francisco Marins, orador oficial da
cerimônia, a reinauguração foi a solenidade
mais importante dos festejos de 148 anos de
emancipação política e administrativa da
cidade, representando um marco para a
história local.
O o u e to passa a se u fixador das
datas históricas municipais. estabelecendo
pontos básicos do aprendizado histórico com
p e is o , olo a, Ma i s e pli a ue
necessário reforçar entre os botucatuenses a
história e deixar claro que o aniversário
comemorado em 14 de abril é da
emancipação política e destacando que na
verdade Botucatu tem 160 anos e foi fundado
em 23 de dezembro.
Isso pode se o p ovado a pia dos
documentas da doação do terras, que
mantenho à disposição para consultas no
Espaço Cultural Convivium e que considero de
fundamental importância para resgatar o
ve dadei o a ive s io de fu daç o , disse
ontem em seu discurso.
Renato Fernandes- Editora de Cotidiano
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Botucatu completa hoje 160 anos

O escritor Francisco Marins com
as cópias do documento de doação

Hoje, 23 de dezembro, Botucatu esta
fazendo aniversario. Não, a informação não
esta errada. Há 160 anos, em 1843, o Capitão
José Gomes Pinheiro, membro das Antigas
Ordenanças do Imperador, doou parte de
suas terras para a criação da freguesia de
Sant´Anna, que, em 14 de abril de 1855, seria
elevada a categoria de vila do Cimo da Serra
de Botucatu, obtendo sua emancipação
político - administrativa de Itapetininga.
Além dos dias de fundação e emancipação,
a história de Botucatu, ainda reconhece como
importante o dia 19 de fevereiro de 1846 –
criação da Freguesia. A confusão entre essas
três datas históricas da cidade já existe há
algum tempo.
At
, os idad os otu atue ses
comemoravam o aniversario da cidade em 19
de fevereiro. Foi quando a Prefeitura recebeu
uma carta do Conselho Nacional da Geografia
- que contava a idade de Botucatu a partir do
dia de fundação, 23 de dezembro de 1843feli ita do a idade pelo e te io - conta
João Carlos Figueiroa, radialista e estudioso
da história de Botucatu.
E tão, de 1943 a 1952, passou-se a
comemorar o aniversário da cidade no dia 23
de dezembro. Nesse ano, após uma nova
mudança, fixou-se como data comemorativa
da cidade o dia 14 de abril, da emancipação
políti a e ad i ist ativa .
Em 14 de abril de 1997 foi inaugurada, na
Praça das Bandeiras, em frente à Diretoria
Regional de Ensino, uma estátua do Capitão
José Gomes Pinheiro, juntamente com uma
placa. Essa placa fixava a data de falecimento
do Capitão em 8 de março de 1848 e o
nomeava fundador de Botucatu. Essas
informações estão certas. O que estava
errado na placa era o dia de fundação da
cidade: 14 de abril de 1855.

Figueiroa: confusão com
as datas do aniversário
Isso iou u a pol i a: o o Jos
Gomes Pinheiro poderia ter fundado a
cidade em 18 se ele o eu e
? ,
explica Paulo Pinheiro Machado Ciaccia,
descendente do capitão. Para resolver
essa confusão, o monumento foi
inaugurado em 2003.
Após esses acontecimentos, em 7 de
abril de 2003, foi aprovada a Lei Municipal
4.370, de autoria do vereador Antonio Luiz
Caldas J . PCdoB , ue disp e so e as
datas comemorativas alusivas à formação
hist i a de Botu atu , e u e a do os
dias mais importantes da história da
cidade e determinando como feriado
municipal o dia 14 de abril - data da
emancipação político-administrativa.
Botu atú te
a os de e ist ia, e
não 148. Vamos continuar comemorando
o dia 14 de abril, mas essa confusão tem
de ser desfeita. Os 148 anos da cidade são
efe e tes e a ipaç o políti a ,
ressalta Ciaccia.
Cada idade t a alha o a data ue
quiser. Umas comemoram a criação da
Freguesia, outras o dia da doação de
terras. Botucatu comemora o dia da
elevação à vila. É legítimo comemorar o
dia de a il , diz Figuei oa.
Para Ciaccia e Figueiroa, essa confusão
s e iste po ue a hist ia u i ipal o
e si ada as es olas da idade .
Para quem quiser conhecer um pouco
ais da hist ia de Botu atu pode le A

Hist ia do Capit o Jos Co es Pi hei o ,
de Olavo Pi hei o Godo ;’ Botu atu
A tiga e te ,. Trajano Carlos de
Figuei edo Pupo; A hegas pa a a Hist ia
de Botu atu , de He
i Do ato; Revista
da História - Botu atu , de Jo o Ca los
Figuei oa; Á vo e Ge eal gi a da Fa ília
Pi hei o Ma hado , de Paulo Pi hei o
Machado Ciaccia; entre outros disponíveis
no Centro Cultural de Botucatu.
(colaborou Renato Fernandes)

Tadeu Breda - Diário da Serra 23/12/2003

História A cidade sob a benção de Sant´Anna

Nesta segunda-feira, 26 de julho, Botucatu
comemora o dia de sua padroeira: Sant´Anna. Com a
ajuda do historiador Paulo Pinheiro Machado
Ciaccia, trineto do Capitão José Gomes Pinheiro,
fundador da cidade, o Diário traz detalhes da forte
relação que a cidade mantém com a santa, cuja
primeira imagem (foto) a chegar por aqui encontrase em poder do escritor Francisco Marins.
Diário da Serra, Domingo a Terça-feira, 25 a 27 de
julho de 2004

Primeira imagem de Sant´Anna foi doada pela
esposa do capitão José Gomes Pinheiro

Pode se dizer que quase todos os
botucatuenses estarão contentes ou, pelo
menos, satisfeitos amanhã, afinal, é feriado,
26 de julho – Dia de Sant´Anna – padroeira da
cidade.
Grande parte daqueles que são católicos
possivelmente já apreciou a imagem da santa
situada em um dos altares da Igreja Matriz
Metropolitana de Botucatu, mas poucos se
prendem na história que levou Sant´Anna a
se tornar padroeira do município. Quantos
será que sabem que a imagem situada na
Catedral não é a única e nem a primeira?
A reportagem do Diário da Serra conversou
com o pesquisador Paulo Pinheiro Machado
Ciaccia, para que ele contasse um pouco de
como Sant´Anna se tornou a padroeira de
Botucatu. Ciaccia conta que em 23 de
dezembro de 1843, o capitão José Gomes
Pinheiro – que é seu trisavô e foi proprietário
da Fazenda Monte Alegre – oficializou a
doação de terras (aproximadamente 120
alqueires) para o Patrimônio da Igreja de
Nossa Se ho a Sa t´A a. E a o te e o
onde futuramente se formaria a freguesia de
Sa t´A a, ue hoje Botu atu , o e ta.
Ciaccia explica que a doação feita a
Sant´Anna aconteceu devido a dois motivos:
um deles era que a esposa do capitão José
Gomes Pinheiro se chamava Anna Florisbella,
que era natural da cidade de Sant´Anna do
Parnaíba. Além disso, ela era uma mulher
com grande devoção a Sant´Anna – avó de
Jesus C isto. Ele uis faze u a g a de
homenagem à esposa, que tinha trazido de
sua idade u a i age de Sa t´A a . A
p i ei a i age da pad oei a de Botu atu
diz o pesquisador.
Em 19 de fevereiro de 1846, foi então
criada a freguesia de Sant´Anna, naqueles
terrenos que haviam sido doados pelo
capitão José Gomes Pinheiro. No dia 14 de
abril de 1855, a então freguesia de Sant´Anna
foi elevada à Vila (município).
Construção da 1º Igreja – Dia 15 de outubro
de 1845, um ano antes de ser criada a
freguesia de Sant´Anna, a população

Imagem trazida de Sant' Anna do
Parnaíba, por Anna Florisbella,
esposa do capitão

Mas com o passar do tempo o espaço foi
ficando pequeno para os fiéis, em 12 de
julho de 1876, o então bispo diocesano de
São Paulo, dom Lino Deodato Rodrigues
de Carvalho, concordou com a proposta
de construção de uma nova igreja para
Sant´Anna. Em 8 de julho de 1886, o
padre Pascoal Ferrari, então pároco de
Botucatu, viu a real necessidade de se
construir uma nova igreja que servisse
como matriz. Foi então construída a Velha
Catedral – que era situada na Avenida
Dom Lúcio, em frente onde hoje se
encontra a Catedral Metropolitana. A
capela mor foi benzida no Natal de 1892.
A partir de então a igreja de Sant´Anna
passou a ter sede na avenida Dom Lúcio e
o antigo local (Praça Coronel Moura)
passou a ter como santo padroeiro São
Benedito. Esta transferência foi feita com
autorização canônica. Em 1918, Dom
Lúcio Antunes de Souza desacraliza a
velha 1ª Igreja de Sant´Anna, que já tinha
Santo Benedito como padroeiro. É então
que a igreja de São Benedito passa a se
situar onde é hoje, na Rua João Passos.
Peregrinação da imagem – já que uma
igreja maior precisaria de uma imagem
proporcionalmente compatível, a antiga
imagem de Sant´Anna foi parar nas mãos
de Rita Cândida Noronha Nogueira do O´,
sobrinha de Francisco de Assis Nogueira,
da tradicional família Nogueira de
Botucatu, representada por nomes como

solicitava a construção de uma capela para a
santa.
Como dona Anna Florisbella tinha uma
imagem de Sant´Anna, foi então erguida a
primeira Igreja da padroeira, na Praça
Coronel Moura (Paratodos).

o escritor Alcides Nogueira, o deputado
Braz de Assis Nogueira, Moacir Fabiano e
out os. Ai da ue g a de pa te da
família Nogueira tenha se convertido ao
protestantismo, Rita guardou consigo a
imagem até entregá-la a um dos mais
famosos folcloristas de Botucatu, Alceu
Maynard de Araújo, também descendente
da fa ília Noguei a , o ti ua Cia ia.
Em 1960 Maynard entrega a imagem
como legado, ao escritor botucatuense
Francisco Marins, já que este havia
publi ado a o a Cla o a Se a , ue
conta a saga do capitão José Gomes
Pinheiro. Ainda hoje, o escritor guarda a
i age e sua esid ia. É u a
imagenzinha tosca, de uns vinte
centímetros de altura por uns dez de
base. Representa o grupo clássico de uma
velha senhora sentada em sua sedia,
tendo arrimada aos joelhos uma
jovenzinha ouvindo-lhe os e si a e tos ,
ita u t e ho da
i a Sa t´A a de
Botu atu , es ita pela p ofesso a Elda
Moscogliato e publicada no jornal A
Gazeta de Botucatu, em 18 de abril de
1997, fazendo referência à primeira
imagem da padroeira de Botucatu.

Diário da Serra, Domingo a Terça-feira,
25 a 27 de julho de 2004

Genealogia

O clã dos Souza Nogueira
Na edição do Diário da Serra de 25 a 27 de
julho de 2004, no artigo História – A cidade
sob a bênção de Sant´Anna –página A9, onde
se lê Rita Candida Noronha Nogueira do O´
neta de Francisco de Assis Nogueira, leia-se
sobrinha de Francisco de Assis Nogueira.
Rita Candida, casada com Joaquim de Sousa

Paulo Pinheiro Machado Ciaccia

Em seu detalhado trabalho genealógico
(disponível no Centro Cultural de
Botucatu) sôbre a Linhagem Genealógica
de D. Thomé Rodrigues do O´, casado com
Maria Leme do Prado, a professora Odete
Castanheira de Souza, casada com Nelson
de Souza, relata Rita Candida como sendo

Pinto, era filha de Maria Honoria Nogueira e
Felix José de Noronha.
Francisco de Assis Nogueira, casado com
Anna Theodora Teixeira, era irmão de Maria
Honoria Nogueira. Portanto, Rita Candida era
sobrinha de Francisco de Assis Nogueira.

Portando, Rita Candida era sobrinha de
Francisco de Assis Nogueira.
Conforme Luiz Gonzaga da Silva Leme em
sua Genealogia Paulistana – vol 6º, pág 430,
ano de 1905, os irmãos de Rita Candida têm o
sobrenome Nogueira de Noronha. Os filhos de
Rita Candida constituem os Sousa Nogueira.
A Família Nogueira é descendente de D.
Thomé Rodrigues Nogueira do O´, CapitãoMór, fundador da Capella Mór de Nossa
Senhora do Monte Serrate de Baependy,
Minas Gerais, onde foi sepultado.
Aliás, uma filha de D. Thomé, Anna de Jesus
Nogueira, casada com Antonio de Sousa
Ferreira, forma nessa época (idos de 1750) a
família Sousa Nogueira.

Rita Candida Nogueira Noronha do O´.
Os artigos 87,89 e 94, de Sebastião de
Almeida Pinto, publicados no Correio de
Botucatu em 1971, relatam o clã dos
Souza Nogueira.
Esta explicação se deve ao fato que
naquela época (Rita Candida nasceu
provavelmente em 1825), eram as
mulheres que designavam o último
sobrenome às famílias. A onomástica
portuguesa era um tanto desordenada,
predominando então a maneira
espanhola, quando não se adotava o
nome do progenitor mais querido ou de
acordo com a importância social, política
ou econômica da família.
O certo é que Rita Candida Noronha
Nogueira do O´ ou Rita Candida Nogueira
Noronha do O´ constitui a mesma senhora
que resgatou a primeira imagem de
Sant´Anna e que através de Alceu
Maynard de Araújo, hoje está sob a
guarda do casal Sra. Elvira / Dr. Francisco
Marins.

Fatos Históricos - Parte II
Poder Judiciário: Primeiros Passos da Justiça

Existe um outro arquivo do qual
constam papéis de Botucatu que...

César José Maria Ribeiro e Paulo Pinheiro
Machado Ciaccia

...por forças estranhas à vontade dos
botucatuenses, encontra-se fora da cidade. É
o arquivo de papéis municipais do Arquivo do
Estado, atualmente estabelecido à Rua
Voluntários da Pátria, em S. Paulo.
Esse arquivo foi montado na década de 30 e
destinou-se a preservar a memória - em todos
os segmentos, mas principalmente o oficial,
que até então encontrava-se dispersa, em
vários órgãos.
Nessa ocasião o Governo do Estado
solicitou, também a todos os municípios que
remetessem seus papéis de arquivo para
aquela instituição.

A maioria, ou talvez todos os
municípios o fizeram.
Foi bom e foi ruim, ao mesmo
tempo. Bom porque, finalmente, o
Estado iniciava uma política de
preservação, inexistente até então. E
ruim porque, a partir daquela data,
muita coisa relativamente à história
dessas unidades deixou seus lugares
de origem.
Desde essa época Botucatu ficou
sem sua correspondência da Câmara
de Vereadores, de boa parte das
providências oficiais tomadas através
da Igreja, como também um bom
pedaço dos papéis relativos às ações
do judiciário de nossa cidade e
Comarca.
Por isso sempre é bom ressaltar
que, graças a Deus, os botucatuenses
Paulo Pinheiro Machado Ciaccia e
Cesar Ribeiro, tiveram a feliz idéia e
resolveram arcar com os altíssimos
custos de microfilmar e digitalizar os
arquivos depositados em S. Paulo,
tornando essas informações
accessíveis a todos os
botucatuenses. Foi desse arquivo
que retiramos grande quantidade de
informações sobre o nosso
Judiciário. Mas tem muito mais,
esperando pelos estudantes do
nosso passado!

João Carlos Figueiroa
Gazeta de Botucatu - 11/04/2003

A5 - c.1766 - Ainda o Claro e o Palmital

Voltemos ao pedido de João Pires de Almeida Taques, agora por completo, L.19,Fls.121
v,c.1
: U s ca pos a pa age cha ada Rio Pa do alé do dito io o ovo ca i ho ue
se abriu para a Praça de Iguatemy, em tempos povoados por João Álvares de Araujo até a
chamada Três Pontes que está na estrada do novo para a dita praça, os quais campos terão três
léguas de comprido correndo rio acima até o fundo dos ditos campos, atravessando restingas e
capões e da outra parte da estrada correndo rio abaixo até o fim dos ditos campos que terão de
largo duas léguas pouco mais ou menos pelo meio dos quaes campos passa a dita estrada nova
que vai para a dita povoação e juntamente todas as restingas que acompanham o dito rio Pardo
da parte daquem e dalem, os quaes capões e restingas confinam nos ditos campos e na largura
servindo de meta o dito rio Pardo da parte daquem e dalem a dita paragem chamada Três
Po tes .

Havia então um local chamado Três Pontes, que se imagina fosse junto ao rio Três Pontes,
nome antigo do rio Palmital. E sabemos que o Palmital chamava Três Pontes pela escritura de
demarcação da Fazenda Três Pontes, de Matheus Gomes Pinheiro Machado, que a obtivera por
doação de seu pai José Gomes Pinheiro. Tal escritura foi lavrada em 25.12.1855. Bem mais
adiante trataremos dela.
Uma interpretação que não se choca com a posterior localização de terras, na mesma região,
seria a seguinte: as terras de João Pires ficariam à esquerda, entre os rios Claro e Três Pontes
(Palmital). As de João Álvares ficariam à direita, mais para as bandas da atual Pratânia, mas
acompanhando o rio Claro, como testada, até encontrar as terras de João Pires. A gleba de
Antonio de Almeida Taques se intrometeria entre ambas. Veremos posteriormente que as
terras localizadas entre o Três Pontes e o Pardo, foram obtidas por José Gomes Pinheiro,
c.1816, aí fundando então a Fazenda Três Pontes, doada depois a seu filho Matheus. Vide mapa
A4

B6 - c.1808 - Capão Bonito e Terras entre o Pardo e a
Prata

Por uma Ação de Manutenção (vide D3) interposta por José Gomes Pinheiro (ou mais
precisamente - Capitão José Gomes Pinheiro Vellozo) contra posseiros, em 1846, ficamos
sa e do ue ele e sua ulhe A a Flo is ella Ma hado de Olivei a e Vas o ellos ...são
senhores e possuidores de uma fazenda de campos de criar e terras lavradias em Cima da Serra
de Botucatu, que houveram por compra, há mais de 38 anos, do finado João Pires de Almeida
Ta ues, faze do pa te dela a I ve ada de o i ada Capão Bo ito . Vide 1846.
As terras de João Pires foram obtidas por sesmaria, c.1766. Vide A5. Vide Mapa A4

B9 - c.1821 - Rio Palmital
No L.4 ,Fls.ll do Repertório, de 8 ou fi s de : José Go es Pi heiro. U a faze da de riar,
comprada nos sertões contíguas ao antigo caminho de Iguatemy, termo da Villa de Itapetininga,
a qual queria possuir por titulo de sesmaria com mais um campo a ella pegado, confrontando a
testada do dito campo pela parte de Sudoeste com uma restinga de mato grosso que divide os
ditos campos e que terá 3/4 de legua pouco mais ou menos de largura, correndo o sertão pelo
rio Claro acima para a parte da Serra do padre Costa, com duas léguas de fundo, pouco mais ou
menos; e pela parte de Leste servindo-lhe de divisa os limites de sua fazenda; assim mais,
ficando compreendidos nesta sesmaria, todos os capões e restingas para logradouros da
so redita faze da .
Essa fazenda de criar foi comprada de João Pires de Almeida Taques, por volta de 1808.

O campo a ela pegado, pedido em sesmaria, tem uma restinga no lado sudoeste, que deve ser a
do Córrego do Saltinho, nº6 no mapa B9. E então rio Claro acima, já ao norte. Na parte leste, a
divisa com sua fazenda. Essas terras pretendidas estariam então na região do Córrego Saltinho,
do alto Palmital (antigo Três Pontes) e do alto Claro, até onde recebe o rio da Prata. Vide Mapa
B9.

C6 - c.1835 - Fazendas Monte Alegre, Capão Bonito, Das
Pedras, Morrinhos e Três Pontes

Por volta de 1835 o capitão José Gomes Pinheiro possuía as fazendas Monte Alegre, Capão
Bonito, Pedras e Morrinhos (HD,52). A Monte Alegre (excluindo a Capão Bonito) ocupava os
Campos do Aterradinho, indo do Rio da Prata ao Rio Pardo. A Capão Bonito foi um
desdobramento da Monte Alegre, ocupando terras mais orientais. A Fazenda das Pedras se
localizava na região do rio homônimo, acompanhando o alto Rio Novo e margem esquerda de
trecho do Rio Pardo. Para maior detalhe, ver mapas adiante, relativos à sua venda a Antonio
Moreira Nene (1845) e a Francisco de Assis Nogueira (1846). Havia também a Fazenda Três
Pontes, formada em terras de sesmarias, pedidas pelo capitão c.1821, localizada na região do
Rio Três Pontes (atual Palmital). A Morrinhos estava contida na Monte Alegre e na das Pedras.
Acreditamos que o topônimo seja bem posterior. Vide Mapa C6.

C9 - 1843 - As Terras do Patrimônio de Sant'Anna

No dia 23.12.1843 o capitão José Gomes Pinheiro faz doação de terras para o Patrimônio da
Capela de Sant´Anna. Abaixo, uma certidão da escritura de doação, feita em 1884, e um trecho
do manuscrito (PPMC, 14).

CERTIDÃO DE UMA ESCRITURA DE DOAÇÃO DE UNS TERRENOS PARA PATRIMÔNIO DA
EGREJA DE NOSSA SENHORA SANT’ANNA DA CIDADE DE BOTUCATU
Antonio Augusto de Oliveira Cezar Tabellião do público, judicial e nottas, desta cidade de
Botucatu e seo Termo, por Sua Majestade o Imperador. Certifico, a pedido de José Morato da
Conceição, que revendo em meo Cartório, no Livro de nottas número um, a folhas uma a duas
verso encontrei a escriptura seguinte: Lançamento de uma doação que fez o Capitão José
Gomes Pinheiro a Nossa Se ho a Sa t’A a Pad oei a desta F eguezia, de u s te e os pa a
seo patrimonio, aprezentada por Felisberto Antonio Machado, cujo theor é o seguinte:- Saibão
quantos este público instrumento de pública forma virem, que sendo no anno do Nascimento de
Nosso Se ho Jesus Ch isto de il oito e tos e ua e ta e ove, ’esta F eguezia de Nossa
Se ho a Sa t’A a de Botu atu. e e
eo Ca tó io o pa e eo Felis e to A to io Ma hado,
aos quinze dias do mez de Outubro do dito anno, requerendo-me que lavrasse em pública forma
o theo da doação feita a Nossa Se ho a Sa t’A a, Pad oei a d’esta F eguezia, uja doação é
pela forma seguinte:- Papel de doação gracioza que faz José Gomes Pinheiro em sua terça, á
Capella de Sa t’A a de i a da se a pa a seo pat i o io afim de eregir-se Freguezia, da
maneira seguinte:- Digo eu abaixo assignado, que entre os bens que possuo, sou senhor e
possuidor de uma fazenda de criar que comprei ao Sargento-mor João Pires, em cuja compra é
incluzive integrante da dita fazenda, um pasto ou retiro no lugar denominado Capão bonito, em
cujo campo há um rincão que se denominava - o Rincão da cerca velha - hoje conhecido - pelo
i ão da Capella - no qual entrando pela estrada do Sobradinho quazi a entrar ou depois de
entrar um bom pedaço, faz um pequeno boqueirão entre duas vertentes onde houve o rancho
queimado no lado direito, e decendo-se desta vertente do rancho queimado abaixo pelo veo
dágua sempre pela agua mais acostada ao rincão do campo até a altura que faz quadra
procurando o rumo da porteira da contenda e por esta adiante pelo mesmo rumo até bater na
primeira vertente do lado esquerdo e subindo por esta mesma vertente acima até sua cabeceira
e desta cabeceira tirar-se ha uma linha recta até a vertente digo até a cabeceira de outra
vertente mais de cima, que fica em frente a cabeceira do supra dito - rancho queimado -, de
cuja cabeceira do lado esquerdo fazer-se ha quadra e tirar-se ha uma linha recta a bater na
mesma vertente do rancho queimado: cujo campo e mattos assim demarcados fasso fiel doação
pa a pat i o io da Capella de Sa t’A a, seja e e ta f eguezia de t o de seis a os a o ta
desta data e não sendo reverterá amim ou aos herdeiros de meo cazal; portanto deve-se formar
um quadro de duzentas braças para o arruamento e fazer-se bem assim os demais terrenos em
roda deste quadro, tambem se deverá aforar a quinhentos reis por braça os terrenos dentro do
quadro de arruamento, e os terrenos em roda para chacaras á cem reis por braça. Declaro mais
que a diviza da contenda da porteira, digo da porteira da contenda que confina com o finado
Joaquim da Costa e seos herdeiros está decidida e edificada por uma sentença passada em
julgada no Juizo de Paz ou Subdelegado desta Villa. Cuja doação fasso de minha terça por isso
independente de obtorga de minha mulher, digo, de minha consorte. De tudo isso de minha livre
vontade e sem constrangimento de pessoa alguma. E por verdade do referido mandei passar o
prezente por mim somente assignado. Itapetininga, aliaz Fazenda do Monte Alegre vinte trez de
Dezembro de mil oito centos e quarenta e trez -

José Gomes Pinheiro. Note bem. Declaro que á mesma dos interessados farão e conservarão o
feicho de cima de vallo a sua custa. Dia era ut supra Pinheiro. Numero trinta. Pagou de sello
proporcional quinhentos reis. Itapetininga vinte e oito de Março de mil oito centos e quarenta e
oito. H.J. Rolim de Oliveira Pires. Reconhecidas as firmas supras serem as proprias verdadeiras
feitas pelos proprios punhos dos mesmos nela declaradas por delas ter pleno conhecimento. O
referido é verdade do que dou fé ao que me reporto. Freguezia de Botucatú aos quinze de
Outubro de mil oito centos e quarenta e nove. Eu Manoel de Almeida Toledo Tabellião de Nottas
que o escrevi e assigno em publico e razo com o sígnal de uzo. O Escrivão e Tabellião Manoel de
Almeida Toledo. Nada mais se continha nem declarava dito papel de doação que bem e
fielmente extrahi do proprio original em um papel avulso a que extrahi revbi - ad verbi, por ver
ler, conferir e consertar; e em tudo achar conforme dou minha fé e me reporto nesta Freguezia
de Nossa Se ho a Sa t’A a de Botu atú aos ui ze dias do ez de Outu o de il oito e tos
e quarenta e nove, vigesimo oitavo da Independencia do Imperio. E eu Manoel de Almeida
Toledo Talellião de Nottas o escrevi e assigno em publico e razo com o signal de que uzo. Em
testemunho de verdade (Estava o signal publico). Manoel de Almeida Toledo. Era o que se
continha em dita escriptura de doação com o inteiro theor da qual fiz extrahi a prezente
certidão em tudo conforme o seo original ao qual me reporto e dou fé. Botucatú, trinta de
janeiro de mil oito centos e oitenta e quatro. Eu Antonio Augusto de Oliveira Cezar Tabellião
subscrevi e assigno
Antonio Augusto de Oliveira Cezar.
Botucatu, 30 de Janeiro de 1884

Uma interpretação do texto pode ser a seguinte (TP, 33,34,45):
...pe ue o o uei o e t e duas ve te tes...
...do de houve u

Ra ho Quei ado o lado di eito...

...e des e do-se desta vertente do Rancho Queimado abaixo, pelo veio d´água, sempre pela
gua ais a ostada do Ri o do Ca po...
...até altu a ue faz uad a p o u a do o u o da Po tei a da Co te da...
Po tei a da Co te da

...e po esta adia te...

...e po esta adiante... (a li ha
Velho Cardoso— HD,55)
...até ate

o espo de e

ap oxi ada e te ao t açado da atual ua

a p i ei a ve te te ao lado es ue do...

...e su i do po esta ve te te s i a até sua a e ei a...
...e desta a e ei a ti a -se- u a li ha eta...

...até a. a e ei a da out a ve te te ais de i a, ue fi a e f e te a e ei a do
supradito Rancho Queimado, de cuja cabeceira, ao lado esquerdo, far-se-á quadra e tirar-se-á
u a li ha eta...
...a ate

a

es a ve te te do Ra ho Quei ado... Vide Mapas C9-1, C9-2 e C9-5.

Arquivo do Estado, 16/12/1859, Caixa 39, Pasta 1, Documento 98A

Ilmo e Exmo. S.r

A Câmara Municipal desta Vila vem submissa ante V.Ex.ª valer-se do esclarecido
conhecimento de V.Ex.ª para que se ruísse da seqüela, em abotacadas que encontra no
cumprimento de seus deveres.
Exmº. Sr.. Esta Câmara quando entrou no exercício de suas funções encontrou muitas
traficâncias e abotacadas, como era de esperar em um lugar novo e central, foi preciso
organizar, e legislar suas Posturas, que tem sido abalroadas, e já se principia colher alguns
frutos depois de não pequeno trabalho. Porém esta Câmara ainda julga nada ter feito não de
vontade, porém por lutar como disse com dificuldade, por isso é que recorre a V.Ex.ª. Existe
nesta Vila indivíduos que sem formalidade alguma fecharam com madeira, até de péssima
qualidade, terreno pertencente ao Patrimônio desta Vila o qual terreno foi por um particular
doado a Senhora Santa Anna e a isto chamam posse, com este proceder não se pode
aformosear o arruamento desta Vila, nêstes têrmos a Câmara quer que V.Ex.ª lhe declare
amado porque há de proceder nas aberturas das ruas, aguadas, e becos. A Câmara entende que
não tendo tais indivíduos só por si e sem autoridade alguma tomado posse de bem grande
terreno do Patrimônio não pode impedir a título de posse que se rasgue as ruas, becos, ou
aguadas tudo a bem do público e do aformoseamento desta Vila. A Câmara espera ser
esclarecida por V.Ex.ª a respeito. Deus Guarde a V.Ex.ª muitos anos. Paço da Câmara Municipal
de Botucatu em seção ordinária de 16 de Dezembro de 1859.
Il.mo e Ex.mo Sr. Conselheiro José Joaquim Fernandes Torres Meritíssimo e Digníssimo
Presidente da Província da São Paulo.
Francisco de Paula Vieira
Presidente

João Francisco de Freitas
Antonio Manoel de Oliveira
José Pais Moreira
Manoel de Almeida Toledo
Título de doação do Capitão José Gomes Pinheiro ao Patrimônio de Nossa Senhora de
Sant'Anna
Arquivo do Estado, 28/02/1860, Caixa 39, Pasta 1, Documento 98

Il.mo Ex.mo Sr.

A Câmara Municipal desta Vila recebeu por intermédio de V.Ex.ª o parecer do Dr. Procurador
Fiscal, com cujo parecer se conformou V.Ex.ª. A Câmara passa as mãos de V.Ex.ª a cópia exigida
pelo mesmo Procurador Fiscal a fim de que delibere a quem for justo a bem da posteridade e
aformoseamento desta Vila, passando esta Câmara a informar a V.Ex.ª minuciosamente o
seguinte:
Ex.mo Sr., esta Vila está colocada em terrenos doados pelos herdeiros de Joaquim da Costa
Abreu, cuja doação particular não existe título em nosso poder, sabe-se que deram para
Patrimônio de Nossa Senhora Santa Anna, para nele se arrancharem os que quisessem
ignorando-se com que condição, e contíguo a esse terreno é o doado pelo Capitão José Gomes
Pinheiro cujas condições verá V.Ex.ª na cópia inclusa.
Por algum tempo permaneceu esta povoação nêste estado, sem que tivesse um de seus
terrenos, arranchando-se neles as pessoas, e sujeitaram-se a todo e qualquer ônus de direito
fazendo serviços provisórios como é de estilo em povoações novas, e alguns destes recorreram a
Câmara Municipal de Itapetininga, então cabeça deste Município, e ela concedeu algumas
datas de dez braças sem indagar se lhe pertencia este direito: por um ano era Presidente dela o
mesmo doador. Continuou esse costume durante alguns anos, sendo hoje seguido por esta
Câmara, e outras muitos sem título algum legal impedem a servidão pública, já obstando
seguida de ruas, já o uso das aguadas, e mais servidões públicas, por meio de cêrcas e pegões
nos pastos.
A Câmara, Ex.mo Sr., julga estas posses ilegais e prejudicial ao público e por isso é que esta
Câmara já recorreu a V.Ex.ª para indicar calma no sínodo prático para que dê proceder em tais
circunstâncias com acêrto.
As datas aquelas, dos que ocupam terrenos do Patrimônio é de quatorze anos mais ou menos
para cá, e o produto desses terrenos que tem sido concedido pela Câmara, tem sido aplicado
nas obras da Igreja.
Sôbre terrenos particulares, unidos ao Patrimônio e a Igreja Matriz, são pertencentes ao
Tenente João Carlos de Souza Cananea, Claudino Antonio Ferreira e João Pereira da Silva, e
algumas braças ao Reverendo Vigário Salvador Ribeiro dos Santos Mello, cujos terrenos entre
dois ribeirões podem regular 16 a 18 alqueires mais ou menos.
E por esta forma tem esta Câmara respondido o ofício de V.Ex.ª datado de 15 do corrente.
Deus guarde a V.Ex.ª Paço da Câmara Municipal em secção extraordinária aos 28de fevereiro
de 1860.
Il.mo e Ex.mo Sr. Conselheiro José Joaquim Fernandes Torres Digníssimo Presidente desta
Província de São Paulo.

Francisco de Paula Vieira
Presidente

João Francisco de Freitas
Manoel de Almeida Toledo
Antonio Manoel de Oliveira

Arquivo do Estado, 17/04/1860, Caixa 39, Pasta 2, Documento 20A

Il.mo Ex.mo Sr.

A Câmara Municipal da Vila de Botucatu em secção ordinária, tem a honra de acusar o
recebimento da circular de V.Ex.ª, em que ordena que esta Câmara com urgência indique os
títulos ou disposições legais sôbre os terrenos desta Vila. Esta Câmara cumpre a informar a
V.Ex.ª que o título ou disposição legal em que ela se funda, é o título de doação feita pelo finado
Capitão José Gomes Pinheiro, cujo título já foi enviado a V.Ex.ª por cópia em 16 de Dezembro do
ano findo.
Assim tem esta Câmara respondido a citada circular de V.Exª. Deus Guarde a V.Exª. Paço da

Câmara Municipal de Botucatu aos 17 de Abril de 1860.
Il.mo Ex.mo Sr. Conselheiro José Joaquim Fernandes Torres Digníssimo Presidente desta
Província de São Paulo.
Francisco de Paula Vieira
Presidente

Jorge Gomes Pinheiro Machado
Antonio Manoel de Oliveira
José Pais Moreira
João Antonio de Almeida Silva

Arquivo do Estado, 10/10/1860, Caixa 39, Pasta 2, Documento 20

Il.mo Ex.mo Sr.

A Câmara Municipal da Vila de Botucatu em secção ordinária, acusa recepção da circular de
V.Ex.ª datada de 21 de setembro findo em que V.Ex.ª exige com urgência, que esta Câmara dê
cumprimento as que foi exigido em outra circular de 13 de Março do corrente ano,
relativamente aos terrenos devolutos considerados pelas Câmaras Municipais como
lagradouros públicos. – Em virtude do que esta Câmara passa a ponderar a V.Exª, que o título
ou disposições legal em que se funda sôbre os terrenos desta Vila é o título de doação feita pelo
finado Capitão José Gomes Pinheiro, cujo título já foi enviado a essa Presidência, por cópia, em
data de 16 de dezembro do ano passado.
Além do terreno doado pelo finado Pinheiro foi doado mais um pedaço de terreno a Nossa
Se ho a Sa t’A a pelos he dei os de Joa ui da Costa A eu, cuja doação particular não
existe título em nosso poder e em cujo terreno acha-se situada maior parte desta povoação, e
matriz, ignorando-se com que condições. Deus guarde a V.Exª Paço da Câmara Municipal de
Botucatu.
10 de Outubro de 1860
Il.mo Ex.mo Sr. Dr. Policarpo Lopes de Leão Digníssimo Presidente desta Província de São
Paulo
Francisco de Paula Vieira
Presidente

João Francisco de Freitas
Manoel de Almeida Toledo
José Pais Moreira
Claudino Antonio Ferreira.

Toponímia: Estudo etimológico do topônimo.
Topônimo: Nome próprio de lugar ou acidente geográfico.Normalmente
designa, no início, um lugar ou acidente restrito. Com o tempo tende a
tomar maior amplitude , até que apareça novo topônimo que o limite.
No aso de Cap o Bo ito , ota os ue se efe ia i i ial e te ape as po ç o
arredondada de mato que circundava um cerro ou colina (a expressão serro é uma modificação
de cerro, por analogia com serra). Tal serro tomou o nome Serro do Capão Bonito (atual Morro
do Rubião). E as terras altas que se estendem desse serro até o antigo rio dos Costas (atual
Lavapés) tomaram o nome de Campo do Capão Bonito (com os sinônimos Invernada, Pasto,
Retiro). O rincão é uma parte abrigada, com aguada e mato, do campo. Aparece inicialmente o
top i o ge é i o Ri o do Ca po do Cap o Bo ito , desig a do os i es o tidos esse
campo. Depois, cada rincão vai recebendo nomes específicos: Rincão da Cerca Velha (depois

rincão da Capela), e simplesmente Rincão do Campo, que persistiu na gleba vendida a José
Antonio Pereira. O Rincão da Capela possìvelmente deve seu nome à ermida erigida por
Felisberto Antonio Machado às margens do Cachoeira, em 1840. Se tomarmos cuidado com a
seqüência histórica dos topônimos, não correremos riscos de grandes erros. Mas o eventual
aparecimento de novos documentos pode corrigir o mapa que montamos. Para alguns
topônimos devemos usar o critério da i e ta sedes , lo al i e to.
Toponímia Regional
A egi o e estudo te

o o e ge é i o de Cap o Bo ito .

1-Cap o Bo ito. Pa te da Faze da de a pos de ia do apit o José Go es Pi hei o
Vellozo.
Nome inicialmente dado à porção arredondada de mato (capão) que circunda um serro. Depois
generalizado para toda a gleba.
2-Serro do Capão Bonito. Recebe o nome do capão de mato que o circunda. Atual Morro do
Rubião.

3-Campo do Capão Bonito. Nome genérico dado às partes altas, de invernadas, a partir do
Serro, até o rio dos Costa (atual Lavapés). Terras arenoso-calcárias, oriundas da decomposição
do arenito Bauru, com vegetacão nativa de gramíneas, formando pastos.

4-Rincão do Campo do Capão Bonito. Parte abrigada, com aguada e mato, desse campo.
Inicialmente, nome genérico, para todos os rincões contidos nesse campo.Terras de baixadas,
p xi as de u sos d gua, j o algu s aflo a e tos de asalto; ha adas te as istu adas
(arenito Bauru e basalto), mais cultiváveis.
5-Rincão do Campo. Nome que restou do Rincão do Campo do Capão Bonito, conservado nas
terras vendidas pelo capitão José Gomes a José Antonio Pereira. Como rincão, junto ao mato.
I e ta sedes .
6-Rincão da Cerca Velha. Parte posterior do Rincão do Campo do Capão Bonito. Em 1840
recebe o nome de Rincão da Capela.

7- Capela. Erigida por Felisberto Antonio Machado, deve ter dado nome ao Rincão da Capela.
Essa capela passou a ser melhor referência que a cerca velha. Três anos depois (1843) esse
nome ganha amplitude bem maior. I e ta sedes .

8 - Estrada do Sobradinho. Caminho que acompanha o espigão, ligando a sede do Capão Bonito
com a Fazenda do Sobradinho.
9- Fazenda do Sobradinho. Possivelmente localizada nas cabeceiras do rio dos Costas, e
acompanhando sua margem direita. I e ta sedes .

10. ...ha u i o de o i ado Ri o da e a velha... o ual e t a do pela est ada
do So adi ho... depois de e t a u
o pedaço... O Ri o da Ce a Velha, j e t o Ri o
da Capela, abrangendo área bem maior que aquela anterior a 1840.

11- Vertente mais de cima.1843.

12 - Vertente do Rancho Queimado. 1843

13- ...se p e pela gua a ostada do Ri o do Ca po... A ui é usada a fo a si plifi ada do
Rincão do Campo do Capão Bonito, não se referindo, entretanto, às terras vendidas a José
Antonio Pereira, pois o capitão estava fazendo uma doação, e não iria doar o já vendido, ou
vender o já doado. 1843.
14-Porteira da Contenda.
15-Rumo.

16- Primeira vertente do lado esquerdo.1843. Primeira Água, atual Córrego do Tanquinho.
17- Por esta vertente até a sua cabeceira. Nascentes do Tanquinho.

18- E daí tirar-se-á uma reta até outra vertente mais de cima. Um afluente de margem direita
do atual Água Fria.
19- Em linha reta até a mesma vertente do rancho queimado. 1843.

20 - Tapera das Laranjeiras. 1846. A mais antiga casa do Capão Bonito, vizinha do Serro. Deve
estar perto de um curso d´água, para beber-se, lavar-se. Possìvelmente com um pomar de
laranjeiras, ou pelo menos alguns pés. Deve ser o núcleo de colonização do Capão Bonito.
I e ta sedes .
21 - Arroios. No Serro e suas vizinhanças, bordados de mata. As nascentes do Serro e seus
cursos, em direção do Lavapés atual.

22 - Restinga. No Serro nascem os arroios, bordados de mata; esta forma urna restinga, que se
estende em direção da mata geral. 1846. A restinga é uma faixa mais ou menos estreita e longa
de ato, a o pa ha do u sos d gua. Vista do Se o, vai até o começo da mata geral. Isto
significa que acompanha o Cachoeira, até encontrar a mata geral, mais exuberante, no vale
mais profundo do baixo Cachoeira e do Lavapés, de terra-roxa.

23 - Mata Geral. A restinga tem terras cultiváveis, misturadas (arenito Bauru e basalto), com
mata de galeria, acompanhando o Cachoeira. A mata geral já é de terra-roxa (oriunda da
decomposição do basalto), com mata mais alta e espessa (geral).
24 - Riacho Cachoeira.

O se vaç o: O ité io da i e ta sedes , lo al i e to, deve ser aplicado aos topônimos 5,7,9
e 20.

D1 - 1845 - Fazenda das Pedras

Em 10.03.1845 José Gomes Pinheiro vende a Antonio Moreira Nene terras que comprara de
A a da Ro ha de Olivei a, o os segui tes li ites ...p i ipia á a Se a ue o Rio das
pedras fas uma vertente, que nasce na ultima lagoa de sima, subindo pela mesma vertente
assima athé sua cabeceira, e dahy a rumo direito cortará hum pequeno boqueirão de campo
athé a outra cabesseira que verte para o Rio novo, e por esta vertente abaixo athé este Rio; e
alem d´este Rio subirá por uma vertente que nasce do Serro mais de sima athé o mesmo serro
e dahy athé a Serra servirá de divisa um mesmo correspondente a vertente digo
correspondente ao Rumo da dita vertente do serro e pela Serra assima athé contestar com os
terrenos do Alferes Antonio Moreira Paes e descendo pelo Rio das pedras desde a sua nascente
athé a a a da sup a dita ve te te da lagoa a p i ipio de la ada...
Uma interpretação seria a seguinte :

1....principiará na serra que no Rio das Pedras faz uma vertente...subindo pela mesma
vertente acima até sua cabeceira... Possivelmente então o Ribeirão do Atalho, da sua barra no
Rio das Pedras até a sua cabeceira.

2....e daí a rumo direito... até a outra cabeceira que verte para o Rio Novo, e por esta vertente
abaixo até este rio... Talvez a cabeceira do Ribeirão Bonito, e daí à sua barra no Rio Novo.
3. Da nascente do Ribeirão Bonito até sua barra no Novo.

4....e além deste rio subirá por uma vertente que nasce do serro mais de cima... Pode tratarse, aqui, de algum pequeno riacho não constante do mapa, afluente de margem direita do
Novo.
5.... e pela serra acima...

6.... até contestar com os terrenos do alféres Antonio Moreira Paes...

7...e descendo pelo Rio das Pedras desde a sua nascente até a barra da supra dita vertente...
Isto é, de volta à barra do Ribeirão do Atalho no Rio das Pedras. Vide Mapas D1-1 e D1-2.

D3 -1846 - Fazenda Capão Bonito - Ação de Manutenção
- Autores - Capitão José Gomes Pinheiro e sua mulher
Anna Florisbella de Oliveira Machado

Em 1846 José Gomes Pinheiro e sua mulher Anna Florisbella de Oliveira Machado movem uma
Ação de Manutenção contra Manoel José Martins Ferreira, Francisco Ferreira de Aguiar e João
Vieira Paraíso e suas mulheres. Por apresentarem importantes subsídios para a história mais
antiga de Botucatu, apresentamos abaixo o Libelo Cível de Ação Fenium Regundorum e de
Manutenção, em seus 23 tópicos em que se dividiu essa Ação, vencidas pelos Autores (às fls. 5
a 8 e 155 dessa Ação).
Vide Fórum de Itapetininga
1º Ofício - Arquivo 02 - Maço 40 - Ano 1846
Ano de 1846

Por Libelo Cível de Ação Fenium Regundorum e de Manutenção dizem os Autores o Capitão
José Gomes Pinheiro e sua mulher D. Anna Florisbella de Oliveira Machado, contra os réus
Manoel José Martins Ferreira, seu genro Francisco Ferreira de Aguiar, João Vieira Paraiso, e
suas mulheres, por esta ou melhor via de Direito o seguinte.

E.S.N

1ª
P.P. que os autores são senhores, e possuidores de uma Fazenda de campos de criar, e terras
lavradias em Sima da Serra de Botucatu, deste Distrito, que houveram por título de compra, há
mais de 38 anos do finado Sargento-Mór João Pires de Almeida Taques, e sua mulher, fazendo
parte dela a invernada denominada Capão Bonito. Doc 8º

2ª
P.P. que os Autores e seus antepossuidores, sempre cultivaram a supradita Invernada, com
seus animais, plantações, e casas de vivenda em diferentes lugares, sendo a tapera mais antiga,
cha ada das La a jei as vizi ha ao se o ce cado po u Capão ue d o e a I ve ada.
3º
P.P. que sòmente há oito para nove anos veio estabelecer-se na mata contígua a Invernada do
Capão Bonito, que a divide da Fazenda do Sobradinho, o finado Joaquim da Costa e Abreu, que
primeiramente procurou obter o assentimento dos Autores, os quais francamente lhe disseram
que só defendiam aquilo que haviam comprado

4º
P.P. que estabelecendo o finado Costa sua morada no começo da mata, imediatamente
colocou uma Porteira em o lugar onde começa a mata de cultura, e sendo-o fora do e na
tandeira de um Rincão da Invernada do Capão Bonito e como logo se desmoronasse a Porteira,
mandaram os Autores reidificá-la, mas foi destruída pelos filhos, e genro do finado Costa, sendo
vivo êste. Doc. 4º, 5º e 6º

5º
P.P. que chamando os Autores a Juízo o finado Costa, e seus filhos, Euzébio e Joaquim, e
genro Francisco Antonio de Oliveira, foram êstes condenados por sentença do Juíz de Paz a
apossar, e reparando a Porteira em seu antigo estado, sendo de notar que os Réus em sua
defesa jamais protestaram posse no terreno da Porteira. Doc. 5º e 6º

6º
P.P. que deste tempo em diante a família do finado Costa não mais tentou contra os direitos
dos Autores, motivo porque não procuravam-lhes executar a sentença condenatória do Juiz de
Paz.

7º
P.P. que do Serro do Capão Bonito, e suas vizinhanças vertem alguns arroios bordados de
mata, que forma uma Restinga, a que segue em direção a mata geral, que começa à altura da
Po tei a sup adita, te do de u lado o Ri cão de Ca po hoje cha ado de Capella e do out o
lado outro Rincão de Campo que também foi da propriedade dos Autores e por êles vendidos a
José Antonio Pereira.
8º
P.P. que os Autores jamais consentiram que na Restinga, que vista do Serro, até a altura da
Porteira, alguém se arranchasse, chamando a Juízo aquela que a começavam a cultivar,
desistindo todos de suas pretensões por reconhecerem os senhores dela os Autores, e só por
favor tem consentido a alguma só para trabalharem- entretanto. Doc. 2º e 3º

9º
P.P. que da altura da Porteira para cima, nem o finado Joaquim da Costa, e nem seus herdeiros
tem cometido, na Restinga atos profissionais, e ao mesmo tempo que sem fazerem oposição,
viram e presenciaram os Autores permitirem a outros a cultura da Restinga.

10º
P.P. que depois da morte de Joaquim da Costa, seus herdeiros entre si partilharam seu sítio
avaliando-o em 500 alqueires e seu genro Francisco Antonio, sendo senhor de duas partes
estabeleceu-se contíguo a altura da Porteira Velha, e outros herdeiros por outros lugares,
começando aquele a inculcar-se senhor de toda restinga que desce do Serro, com o só pretexto
de verterem as águas para o lado da posse de seu sogro. Assim sendo
11º
P.P. que tendo os Autores ciência disto procuraram evitar questões para o futuro
extremando sua propriedade por um rumo que fizeram abrir atravessando a Restinga desde a
Porteira até o Rincão de Campo que venderam a José Antonio, e como Francisco Antonio de
Oliveira se opusesse com força armada a abertura do rumo, os Autores o chamaram a
Conciliação, afim de procurarem defender seus direitos, mas nêste mesmo tempo vendeu dito
Oliveira suas partes a João Vieira Paraíso e ausentou-se dêste Distrito, motivo por que contra a
êle não prosseguiram judicialmente, mandando todavia concluir a abertura do rumo. Doc. 3º
12º
P.P. que o comprador João Vieira Paraíso tendo trancado o rumo, foi também chamado a
Conciliação não lhes propondo em seguida os Autores ação alguma, porque expontâneamente

assinou uma convenção com êles para ser posto o rumo por Pilôto, com agulhão o qual ficaria
sendo linha divisória de suas propriedades- porém Doc. 1º

13º
P.P. que quando os Autores, instados por Paraiso, mandaram abrir o rumo na forma
convencionada, já Paraíso havia vendido a Manoel José Martins Ferreira as partes que possuía,
e com êle da ação dada pois de muitas tergiversações a custo declarou afinal, que não
consentiria no rumo, já porque os mesmos herdeiros de Joaquim da Costa não assinaram a
convenção já porque por ela ficaria lesado e já finalmente porque a não fizeram
expontâneamente. Entretanto.

14º
P.P. que achando-se os mesmos herdeiros estabelecidos em outros lugares, e nada
pretendendo na Restinga que desce do Capão Bonito, desnecessário era seu comparecimento e
tanto assim que Luiz da Cunha sendo senhor da parte de um herdeiro impetrou dos Autores
permissão para cultivar a Restinga, e foi quem de ordem dos Autores abriu o rumo trancado.
Também
15º
P.P. que o contrato não foi lesivo a João Vieira Paraíso, já porque nem uma ação fez aos
Autores, pois que êstes apenas ficaram com aquilo que lhes pertencia já porque a Restinga não
foi compreendida nas posses de Joaquim da Costa e já porque quando fosse parte integrante
do sítio ficou fora do rumo convencionado, terreno para mais de 500 alqueires, em que os
mesmos herdeiros orçaram o sítio. Também
16º
P.P. que espontâneamente e sem coação foi assinada por João Vieira Paraíso, e sua mulher a
convenção supra, não só por que ela foi assinada por testemunhas que com outras pessoas
mais a presenciaram, sendo de notar dentre elas o herdeiro Francisco da Costa Luz, e Luiz da
Cunha, senhor de uma parte, como porque o mesmo Paraíso declarou depois que não fora
coagido. Doc. 1º

17º
P.P. que êste Luiz Antonio da Cunha inimizou-se com João Vieira Paraíso, por não querer êste
consentir, que dito Cunha plantasse aquém do rumo por êle posto de ordem dos Autores,
sendo de notar que já por êsse tempo Luiz Antonio da Cunha era senhor de parte do Sítio da
Cachoeira, e todavia se prevalecia da autorização que lhe haviam concedido os Autores para
plantar aquém do rumo.

18º
P.P. que os Réus sendo sabedores da convenção feita por Paraíso todavia não se julgam
obrigados a ela, como se êles fosse dado cindí-la, quando mesmo isto fosse possível, a que se
nega, e de propósito tem alargado grandes roçadas nas matas, reduzindo-a a capoeiras, vindo
por isto os Autores a sofrerem grave dano em sua fazenda.

19º
P.P. que conquanto pela Lei seja garantido o direito possessorio, todavia se o deve entender
tão amplo, e arbitrário, que autorize alguém a apossear de dez léguas de terras, sem que tenha

forças suficientes para bem cultivar a quarta parte delas, por esta razão e porque mesmo o
finado Joaquim da Costa, em toda a extensão da Restinga do Capão Bonito nem siquer cometeu
ato possessório, segue-se que por Direito não foi parte ela de seu sítio. De modo
20º
P.P. que além do rumo convencionado deixam os Autores muito terrenos que se acham
compreendidos na Escritura de Compra pela qual possuem a Fazenda de Sima da Serra e
Invernada do Capão Bonito.

21º
P.P. que pelo que ficou suscendido é claro que João Vieira Paraíso, com dolo e requintada má
fé, fez venda a Manoel José Martins Ferreira, e por isso por Direito está obrigado a dar
cumprimento a convenção que expontâneamente assinou. Além disto
22º
P.P. que João Vieira Paraíso vendeu suas partes ao primeiro Réu e não ao segundo como
agora quer inculcar o primeiro Réu, sendo apenas tudo isto um conluio, com a só mira de
prejudicar aos Autores, é defraudar a Fazenda Pública.

23º
P.P. Nêstes termos o presente Libelo será recebido si et in quantum , é dando-se lugar a prova
dos Artigos que por ventura não estejam suficientemente comprovados com os Documentos de
fl.- serão afinal os Réus condenados pela veneranda Sentença, que mandará correr o rumo do
agulhão na forma convencionada, sendo os Autores mantidos no terreno aquém do rumo da
Porteira Velha, como propriedade sua que sempre foi, é , e será enquanto dela não fizerem
alienação, assim mesmo serem os Réus condenados nas custas em três dobro, e a indenizarem
os prejuízos, e interesses perdas e danos, que afinal se liquidarem, pelo dolo malícia e má fé
com que apareceram em Juízo procurando aquilo que não lhes pertence. F.T.
P.R. e C. de J.
Com todos os P.P. e N.N. e bem como, de vistoria se preciso for, e carta de inquirição para
onde convier. Com 5 documentos conjuntos e outros, e processamento todos selados limpos e
sem vício. Advogado- Antonio Gomes Pinheiro Machado O solicitador – José Francisco de
Freitas.

Comentários dos Autores deste livro

01- Os autores são senhores e possuidores de uma fazenda de campos de criar e terras
lavradias em Cima da Serra de Botucatu, que houveram por compra, há mais de 38 anos, do
finado João Pires de Almeida Taques, fazendo parte dela a Invernada denominada Capão
Bonito. Então José Gomes comprou a fazenda de João Pires em 1808, ou pouco antes.

02 - Os autores sempre cultivaram a supra dita Invernada, com animais, plantações e casas de
vivenda em diferentes lugares, sendo a Tapera mais antiga, chamada das Laranjeiras, vizinha do
Cerro cercado por um Capão que dá nome à Invernada. Assim, temos um Capão Bonito que
circunda um Cerro (veremos adiante que se trata do Cerro do Capão Bonito, atual Morro de
Rubião) e uma Invernada homônima. Percebemos aqui, claramente, a expansão do topônimo

Capão Bonito. A Tapera das Laranjeiras, casa mais antiga do lugar, se localizava junto ao Cerro,
possivelmente perto de uma aguada e com um pomar de laranjeiras, ou pelo menos alguns pés.
03- Somente há 8 ou 9 anos se estabeleceu na mata junto à Invernada do Capão Bonito, que a
divide da Fazenda do Sobradinho, o finado Joaquim da Costa e Abreu, sem assentimento dos
autores. Joaquim então aí chegou em 1837 ou 1838,estabelecendo-se na mata que faz divisa da
Invernada do Capão Bonito com a Fazenda do Sobradinho.

04 - Costa fez sua morada no começo da mata, e imediatamente colocou uma Porteira onde
começa a cultura, mas tal porteira logo ruiu, mandando os autores reconstruí-la, sendo por sua
vez destruída pelos filhos e genro de Costa, estando este ainda vivo. Percebemos que Costa
colocou a Porteira como um ato de posse, afinal aceito pelos autores, que mandaram
reconstruí-la, quando ruiu. Veremos adiante que a Manutenção se refere a uma Restinga, que
se estende do Cerro até essa Porteira (no começo da mata). Os filhos de Costa eram Euzébio e
Joaquim, e era seu genro Francisco Antonio de Oliveira, como se percebe pelo posterior
desenvolvimento da Ação. Estes destruíram a Porteira reerguida, o que demonstra sua intenção
de colocá-la Restinga adentro, aumentando quantitativa e qualitativamente sua posse.
05- Costa, seus filhos e seu genro foram condenados por sentença judicial a consertar a
Porteira e reerguê-la. Isto foi conseguido em pouco tempo, pois havia o Juízo de Paz,
responsável por pequenas causas ou aquelas de direito líquido e certo, com rápida tramitação.

06- Desse tempo em diante a família de Costa não mais tenta contra o direito dos autores. Esse
tempo deve ser 1840, ano da morte de Costa, pois doravante só se fala em herdeiros de Costa.

07- No Cerro do Capão Bonito e suas vizinhanças há arroios bordados de mata, formando uma
Restinga em direção da mata geral, que começa na supradita Porteira, tendo de um lado o
Rincão do Campo, em 1846 já chamado de Rincão da Capela, e doutro lado outro Rincão do
Campo, vendido pelos autores a José Antonio Pereira. Na escritura de doação de 23/12/1843, o
Capitão José Go es Pi hei o j utiliza o top i o Ri cão da Capela .

08 - Os autores jamais consentiram que em sua Restinga, do Cerro até a Porteira, alguém se
arranchasse ou cultivasse, só aceitando aí trabalhadores seus.
09 - Da Porteira para cima, nem Costa nem seus herdeiros entraram na Restinga.

10 - Depois da morte de Costa, seus herdeiros partilharam entre si um sítio avaliado em 500
alqueires, sendo que seu genro Francisco Antonio se estabeleceu junto à Porteira Velha,
passando a dizer-se senhor da Restinga que desce do Cerro, para tirar proveito dos rincões e
aguadas dessa região.
Já estamos por volta de l84l. Esses 500 alqueires dão um quadro de 3,48 km de lado, ou
qualquer outra combinação que dê a mesma área (2 por 6; 2,5 por 4,8; 3 por 4 etc),
correspondentes a terras possìvelmente situadas a partir da margem esquerda do baixo
Cachoeira, como discutiremos no mapa adiante. Francisco se estabelece junto à Porteira Velha,
anterior àquela erguida por Costa. Seria uma porteira situada Restinga adentro, em terras dos
autores, invadida por Francisco.

11 - Então os autores traçaram um Rumo atravessando a Restinga, desde a Porteira até o
Rincão do Campo que fora vendido pelo Capitão José Gomes Pinheiro a José Antonio Pereira,
havendo oposição armada de Francisco, sendo êste então chamado a Conciliação em Juízo. Mas
nesse meio tempo Francisco vende suas posses a João Vieira Paraíso, ausentando-se deste
Distrito, possibilitando aos autores a abertura do Rumo. Delineia-se, com certa clareza, um jogo
de espertezas, procurando-se dar imagem de idoneidade a negócios obscuros. Vendem-se
terras ilegalmente posseadas e o vendedor se ausenta. Veremos adiante que o comprador
procura usar do mesmo artifício.

12 - João Vieira Paraíso então bloqueia o Rumo, sendo também chamado a Conciliação, e nesta
acaba liberando o prosseguimento da abertura do Rumo.
13- Mas Paraíso, nesse meio tempo, já vendera as posses a Manoel José Martins Ferreira. Não
fica comprovada a maquinação contra os autores, mas o indício é forte. Bella roba...

14- Achando-se os herdeiros de Costa em outras plagas, os autores permitem o cultivo de parte
da Restinga por Luís da Cunha, senhor de parte de um desses herdeiros, e que termina de abrir
o Rumo bloqueado, com autorização dos autores.
15- Assim, não estando a Restinga compreendida nas posses de Joaquim Costa, também não
estava nas de João Vieira Paraíso e nem, consequentemente, nas de Manoel José Martins
Ferreira, estando então os 500 alqueires fora do Rumo traçado pelos autores.

16 – João Paraíso assina a convenção que traçara o Rumo das divisas dos autores, isso
testemunhado por Francisco da Costa Luz e por Luís Antonio da Cunha, novo proprietário de
uma parte dos herdeiros. Neste passo já estamos em 1843 ou 1844.

17- Luís Antonio era proprietário de uma parte do Sítio Cachoeira, mas João Paraíso não quis
permitir que ele plantasse em terras aquém do Rumo, que afinal pertenciam ao próprio Luís.
João tentava, assim, ressuscitar as velhas pretensões de invasão de terras.
18- Que os Réus, mesmo sabendo da Convenção feita por João Vieira Paraíso, continuam
invadindo terras da Restinga, criando grandes claros na mata, reduzindo-a a capoeiras.

19- Se nem Joaquim Costa cometeu ato possessório com relação à Restinga, ainda menos o
pôde João Vieira.

20– É reiterada a propriedade dos autores quanto à Fazenda de Cima da Serra e da Invernada
do Capão Bonito, com a Restinga inclusa.

21- Assim, a venda de terras, de João Vieira Paraíso a Manoel José Martins Ferreira, foi dolosa,
pois está obrigado a honrar a Convenção assinada.
22- O primeiro Réu, Manoel José Martins Ferreira, agora alega que João Vieira Paraíso não
vendera as terras para êle, Manoel, mas ao segundo réu Francisco Ferreira de Aguiar.
Documentos constantes da Ação de Manutenção - 1846

Aproveitamo-nos da vista que nos foi juridi e como é concedida, não porque tenhamos
necessidade de dizer sôbre o inválido documento oferecido pelos Réus com o pobríssimo
arrazoado de f. 124v, e sim para melhor patentear a impendência com que os Réus arrastam
em juízo êste injustíssimo pleito.
Nenhum préstimo tem o mencionado documento porque se compõem de depoimentos de
testemunhas tiradas em processo diverso, e sem ser sôbre os artigos, e que os Réus deviam
produzir no têrmo probatório da presente ação, em o qual onde se atreveram a fazer inquirir
uma só testemunha, e se o fizessem, pode como os Autores praticaram oferecer tais
documentos que são considerados adminículos, e nunca prova completa, ou capaz de entrar
em colisão com qual outra, produzi-la em regra, e nos termos de direito. Apesar porém de que
na deficiência de provas por parte dos Réus, nenhum valor tenha aquele documento e
nenhuma atenção lhe deva prestar o Meritíssimo Julgador, e nas palavras, contudo, devemos
purgar-mos ao fim que anunciamos.
O é o sobredito documento uma certidão extraída de uns autos de Embargos, e pelo que se vê
que os Réus escolheram a dedo as testemunhas que melhor lhes pareceu terem deposto, e
sendo uma circunstância que muito influi no pomo do documento, ainda assim nada mais
fizeram os Réus, produzindo-o, do que reforçam a prova dos Autores, como ligeiramente se
passa a mostrar. A 1º testemunha capeada é José Antonio Pereira muito suspeito na ocasião
em que depôs, não só pelo interesse que tinha na decisão da causa, como francamente
declarou e ainda por ser desafeiçoado ao Autor, que igualmente teve precisão de chamar a
Juízo a tal testemunha por causa mesmo de terras, alem disto é contraditória , e só beneficia
aos Autores, como fizemos sentir em notas marginais, principalmente quando afirma que o
lugar em questão é uma restinga (e por isso compreendida no titulo f.31), e quando declara que
os cultivados dos Réus, e do antepossuidor Costa, eram todos para baixo do rumo (que os
Autores puseram) e para o lado do mesmo Costa. Sendo êste o ponto essencial sôbre que versa
o presente pleito, isto é, isto é, que o lugar questionado, é uma restinga compreendida por um
rumo divisório posto em virtude do titulo f. 31, e cujo rumo os Réus e o antepossuidor Costa
sempre respeitaram; tem os Autores só com aquele trecho provado plenamente sua intenção,
porque tal é o préstimo da prova contraproducente, e isto ainda quando não existisse
pleníssima prova constante dos autos, por parte dos mesmos Autores, e que foi analisada nas
razões f.21: e são para aqui o reforço que trouxe o sobredito documento. A 2ª testemunha
capeada José Rodrigues dos Santos era igualmente suspeita, por ser genro do anterior e
cunhado do interessado Eusébio (Eusébio da Costa Luz - nota dos autores deste livro), e assim
mesmo é contraproducente e só favorece aos Autores pois que afirmam 1º que as sesmarias
dos mesmos Autores abrange campos, restingas e capões. 2º que existe o rumo articulado no
Libelo, e pela explicação que fez a f.133 vê se que esse rumo vai morrer no fundo dos campos
pertencentes à fazenda, atombando uma ponta de mato, é o que se chama restinga, e não é
como dizem os Réus pelas matas virgens, que descem da Serra com as quais os Autores nunca
se importaram, e somente da restinga que se interna pelo campo, já bem extremada pelo rumo
mencionado, é do que se trata e já se vê portanto que mais este trecho do documento dos Réus
só favorece aos Autores porque com êle se prova os pontos essenciais da questão e a terceira
testemunha capeada é Joaquim Ladisláo da Costa, filho de Costa (Joaquim da Costa e Abreu nota dos autores deste livro) antepossuidor dos Réus no sitio do Cachoeira, e por isso
verdadeira parte na questão de que se tratava, e em todas as que se moveram sôbre os
terrenos que pretenderam usurpar maliciosamente porque o Juiz não deferia juramento e
todavia vê-se pelas informações que nenhum valor tem nas causas cíveis, porque não é
permitido, e faltando o juramento não pode a testemunha ser ouvida; assim mesmo é este

depoimento o que mais encena a injustiça na pretensão dos Réus, porque contem as seguintes
importantes declarações: 1ª que o antepossuidor dos Réus primeiro posseiro do Sítio da
Cachoeira foi para o lugar há 10 para onze anos, sendo por isso falso que os Réus por si e por
seus antepossuidores tenham mais insignificante posse em lugar por mais de vinte anos, como
impendentemente escreveram na contrariedade, que fica completamente derrotada só por
este trecho, quando já não o tivesse sido, pela inconcusa prova dos Autores. Em segundo lugar
declaram naquela Restinga que o seu pai, o antepossuidor dos Réus nunca fez serviços para
cima do rumo articulado e que os Autores é que mandaram cultivar nesse lugar, justamente o
da questão, acrescentando que os serviços dos Réus são em lugar diverso e muito para cima
dos cultivados do antepossuidor Costa, e bem assim que estâncias dos Autores tenham
convencionado de defenderem os terrenos naquela conformidade, e a vista disto, como se há
de verificar tudo que articularam os Réus? Mentira, evidencias, que torna desaforada a injusta
oposição que fazem, admirando porém que achassem Advogado, o nobre patrono que tanto
censura, cometesse a simplicidade de oferecer o documento em análise, ao menos prever, que
não sendo préstimo para os Réus, é um poderoso refôrço para os Autores, embora não
aceitassem, e pelo que deve se concluir ou que o patrono não sabe o que faz, nem o que diz, ou
que aconselha sem ter convicção, e muito erradamente. Em terceiro, revelou a testemunha em
sua bela informação outras declarações da última importância para os Autores, afirmando que
a sesmaria compõem-se também de matos; que o rumo articulado, e convencionado com o Réu
Paraíso, já foi posto no tempo do antepossuidor Costa, e o que mostra pelo menos que os Réus
e seus antepossuidores nunca tiveram posse clara e nem duvidosa no lugar questionado, e pelo
contrário fica bem provado que a convenção com Paraíso, não foi senão confirmação do que já
existia, afirmam mais, que a questão dos Autores com os Réus é justamente no lugar que os
Autores mandaram cultivar, e por último que quando ele testemunha com seu Pai, o
antepossuidor Costa, vieram para as matas, já viram nos lugares questionados uma Tapera
articulada pelos Autores, denotando serem serviços de muitos anos, e no entanto atreveram-se
os Réus a contestar o domínio e posse dos Autores nos lugares questionados; talvez que nem
isto visse o nobre patrono, pois é incrível que oferecesse tão importante papel a ter visto as
declarações que o continha, salvo se o Juiz obsequiar os Autores. Finalmente a 4º testemunha
capeada é José Machado, suspeito por ser irmão e compadre do vendedor aos Réus, e além
disto de tal laia, que trabalhando no lugar da questão de favor dos Autores, não passou papel,
não duvidou mentir dizendo que o fez constrangidamente, e logo adiante esquivou-se
declarando que passou papel por ter sido citado, e ainda que a vista do que ficou expendido, já
não valha a pena analisar mais este trecho do belo documento, contudo, fez esta testemunha
tão importantes declarações, que não podem os Autores deixar de mencionar; assim pois
afirmam que Costa e seus herdeiros vieram fazer posse nas matas há 10 ou 12 anos, o que
destrói a contrariedade dos Réus; afirmou que existe a picada do rumo articulado pelos
Autores, que Costa respeitou pondo uma porteira no mesmo rumo para suas criações não
saírem para o campo, declaração esta que pomos por terra tudo que articularam os Réus, e
perfeitamente prova a veracidade das alegações dos Autores e a justiça de sua intenção, sendo
escusado entrarmos em mais desenvolvimentos, por ser inútil a vista da clareza que todas as
peças de que se compõem estes autos derramam sôbre a questão, e para não fatigar-mos ao
Julgador que nada mais necessita senão ler aquele documento, e atender às notas marginais
que pusemos, e as quais são bastante para mostrar o grande préstimo que tem a favor dos
Autores, e a nenhuma para os Réus. Demonstrado como ficou o nenhum valor que tem o
documento oferecido pelos Réus, com o insignificante arrasoado de f., que não era de esperar
saísse de uma pena letrada, acham-se os Réus em árvore sêca, e reduzidos ao ímpeto

articulado da contrariedade despido de provas, e sem o menor préstimo como já se mostrou
nas razões de f. 81, e aqui deveríamos por fim; mas como os Réus em seu desânimo,
lembraram-se de mandar o patrono escrever as empeças que se lê no pobre arrasoado de f.
124 ( que jamais fascinará a cujus por parte de sua provida inteligência), aproveitamo-nos da
faculdade que aconselha Pereira Sousa em sua nota 552 fine, nos 19 títulos cíveis, e vamos
dizer alguma coisa sôbre o que contem aquele pobre arrasoado.
Não acreditamos que o nobre patrono ignore coisas tão triviais, ao ponto de escrever que a
presente ação é nula por ser posta por meio de Libelo, devendo ser ação de Fôrça contra os
Réus, que não sabemos, se o patrono chama posseiros novos ou velhos porque em verdade
custa a decepar aquelas mal alinhavadas linhas, sem sentido e nem ligação. O é digno de riso
semelhante lembrança do patrono que escreveu tão poeticamente..., que sabe escrever
(embora se não entenda) e que ainda nos há de dar lição, é digno de riso diremos porque
intentando-se a ação Fenium Regundorum isto é de retificação de divisas, queria o nobre
patrono que se usasse de uma menos profinca, é menos profícua, porque assim julgou ser
conveniente a seus clientes, isto não lembra nem aos Anjos, e ainda é mais digno de riso o dizer
que a ação intentada não pode ser posta por meio de Libelo, quando a própria ação de Força
podia-o ser como aconselha e ensina o Exemplário de Libelos Suplemento a Extrema das ações
de Correa Telles, obra que embora moderna é hoje muito vulgar, sendo também verdade muito
vulgar que as fórmulas essenciais não é que dão natureza às ações quanto a forma do processo,
e sim a disposição que permite exclusão das solenidades civis nas sumárias, e manda observar
todas nas ordinárias, e por isso embora se intente a ação por meio de Libelo, não se segue que
só por isto se torne ordinária quando sumária seja, visto que em tal caso não há réplica e nem
tréplica, e nem outras solenidades que constituem o processo ordinário, e porque a exposição
do fato e direito de pedir que é Fórmula essencial em todos os processos quer sumários, ou
ordinários, é só o que contém o Libelo e por isso nada tem de comum com as mais solenidades
chamadas civis, que se desprendam nas ações sumárias, e é absolutamente onde for notar que
a exposição dos fatos e do Direito se faça por meio de artigos com a Forma de um Libelo, ou
por meio de uma petição dividida em artigos que é como se devem intentar as ações sumárias,
segundo aconselha o próprio Correa Telles no $ 18 da Doutrina das ações, e que vem citar a
mesma coisa que um Libelo, tendo aliás aquelas petições uma forma mais trabalhosa e
complicada. É pois visto que de maneira alguma pode ter nulidade o intentar de um ação ser
sumária por meio de Libelo, e nem temos notícia que Praxista algum escrevesse semelhante
coisa, que só ao nobre patrono lembrou, sabemos sim e vê-se em Pereira e Sousa 1ªs linhas,
que as ações ordinárias se não podem tratar sumariamente, havendo nêsse caso nulidade,
porque há preterição de ante as prescritas pela Lei, o que não aconteceria ao tratar
ordinariamente as ações sumárias (dando mesmo de baseado, mas não concedendo que o
Libelo só tenha lugar nas ações ordinárias, e que sua afirmação desnature a ação sumária)
porque naquele caso só há favor e mais garantias para o Réu e prejuízo para o Autor na demora
e aumento de diligências, e isto em tempo algum se considerou e jamais será considerado
nulidade, salvo na Jurisprudência do nobre patrono e o caducado que escreve tão bem (mas
que não se entende).
O que já temos dito responde cabalmente ao pobre arrasoado dos Réus, e a colta
insignificante de f. 58v. e nada mais devíamos dizer, porque o Ilustrado Julgador não necessita
de nosso fraco auxilio para avaliar o merecimento das alegações dos Réus, mas como o patrono
ex-adverso em vez de dar-se ao estudo da matéria, de bem curar dos interesses de seus
clientes, ocupa-se em dirigir chufas, embora, com nauseante doxibimento, bem é que copiemos
um trecho da citada obra Exemplário de Libelos quando trata da ação Fenium Regundorum,

para instrução do mesmo patrono, e para que não diga mais asneiras em casos idênticos. Lê-se
a pág. 3 do citado livro o seguinte = um exemplo da forma do Libelo que se deve oferecer na
ação Fenium Regundorum, e depois disso o seguinte trecho = Esta ação é sumária. Proposto o
Libelo acima com os títulos do domínio e posse, as partes contrárias confessam ou contestam, e
finda a dolação e as provas dá o Juiz a sua sentença, selando as Forças dos títulos, e mandando
proceder a demarcação conforme os mesmos títulos. Passada esta sentença em julgado requerse a sua Execução citando-se novamente os confrontantes e suas mulheres, para se louvarem
em Pilotos hábeis; feita a louvação, determina o Juiz o dia em que se há de achar no lugar os
Autores, continua as mais Fórmulas deste processo. Se o patrono se desse ao trabalho de
consultar obras tão vulgares como é esta citada, e o Trabalho de Tombos do Desbgor Menezes,
aprenderia como diretamente se deve processar na ação Fenium Regundorum, e veria que os
Autores ainda não aberraram uma só linha, e tem procedido conforme as regras de direito, e
desta maneira deixaria o descuidado patrono de escrever asneiras, e de achar nulidade, onde
só os cegos encontraram. Concluiremos que os Réus não articularam matéria proficiente a
elidir a ação proposta, e o nada que produziram, eles próprios destruíram com os documentos
que ofereceram, e que além disso só refôrço trouxeram a prova dos Autores, pelo contrário os
Autores produzindo títulos hábeis e legítimos mostraram com pleníssima prova, que no lugar
da questão existe rumo divisório posto e conservado em virtude dos mesmos títulos, e sempre
respeitado pelos posseiro Costa antepossuidor dos Réus, e além disso reconhecido por um dos
mesmos Réus, que agora ultrapassaram fazendo invasão nas terras da legítima propriedade dos
Autores pacìficamente possuída por muitos anos, especialmente no lugar questionado e por
último mostraram, com a mesma pleníssima prova, que sempre possuíram como mostram de
quais campos e matas pusemos de posse nunca contestada. Nada mais resta portanto senão
peticionar decisão segundo o pedido pelos Autores, de conformidade com o que ficou alegado,
e isto esperam os mesmos Autores da imparcialidade, retidão e Ilustração do Meritíssimo
Julgador.

Declaração 20/02/1847

Exmo. Procurador
O solicitador José Francisco de Freitas

Custas

Aos vinte dias do mês de fevereiro de mil oitocentos e quarenta e sete nesta vila de
Itapetininga, e sendo aí em meu Cartório compareceu presente, o Procurador José Francisco de
Freitas por parte do Capitão José Gomes Pinheiro, empossava ao lado testemunhas abaixo
nomeadas e assinadas e declarei o valor da presente causa no valor de duzentos mil réis o
presente Têrmo em que assinam o Procurador testemunhas, Eu Antonio Rodrigues Leite
Escrivão Serventuário que escrevi.
José Francisco de Freitas
Manuel Ribeiro de Castro
Venâncio Antonio
20/02/1847
certifico que noticiei o Procurador Reginaldo Pessoa Machado o requerimento de Audiência.
Em verdade dou fé.
Itapetininga, 20 de Fevereiro de 1847

O escrivão
Antonio Rodrigues Leite

Contém os presentes Autos cento e cinqüenta e duas meras folhas, e não ao selo só quarenta e
uma meras folhas, Itapetininga 20 de Setembro de 1847
O escrivão Antonio Rodrigues
Nº 5
4920
Pago quatro mil novecentos e vinte réis.
Itapetininga 20 de Fevereiro de 1847
Pinheiro

Pagou mais quatro mil réis da causa. Itapetininga 20 de Fevereiro de 1847 Pinheiro

20/02/1847
Aos vinte dias do mês de Fevereiro de mil oitocentos e quarenta e sete nesta Vila de
Itapetininga, e sendo aí em meu cartório faço conclusão do presente Autos ao Juiz Municipal
Suplente Vicente Vieira Machado digníssimo Juiz êste Termo. Eu Antonio Rodrigues Leite
escrivão serventuário
O escrevi

08/03/1847
Feitas conclusão nestes Autos entre as Partes são Autores o Capitão José Gomes Pinheiro e
sua mulher; Réus- Manoel José Martins Ferreira, Francisco Ferreira de Aguiar e João Vieira
Paraizo e suas Mulheres. Libelo ____
Alegam os Autores que são senhores e possuidores há mais de trinta anos, de uma fazenda de
campos de criar há mais de trinta anos, de uma fazenda com terras lavradia em cima da Serra
de Botucatu fazendo parte dela a Invernada = Capão Bonito = que eles e seus antepossuidores
sempre cultivaram com plantações, animais e casa em diferentes lugares tudo isto sem
contradição de pessoa alguma e que somente há oito anos velho Joaquim da Costa
estabeleceu-se em uma mata contígua a dita invernada e que estabelecendo-se sua morada no
começo da mata, colocou uma porteira onde principia o mato de cultura, e sendo-o fora da e
na tandeira de um rincão da mesma Invernada, quando caído esta porteira é reconstruída por
eles Autores foi destruída pelos filhos e genro do dito Costa por cujo motivo sendo chamado
eles, o dito Costa a Juízo depor foram condenados a apossar da porteira em seu antigo estado.
E que assim respeitados nas divisas de suas propriedades, jamais consentiram que pessoa
alguma se arranchasse em uma restinga que desce do Serro do Capão Bonito até altura da
porteira chamando a Juízo aqueles que começavam a cultivar em conseqüência desistindo
todos pelo reconhecimento do senhorio deles Autores porém quando morto Joaquim da Costa
e partilhado entre seus herdeiros, as terras, avaliadas em quinhentos alqueires, pretendeu seu
genro Francisco Antonio senhor a ser de toda a restinga que desce do Serro somente pelo
pretexto de verterem as águas para o lado da posse de seu sogro e querendo os Autores
extremar sua propriedade, puseram a mandar abrir um rumo, que sendo obstado com força
armada por e pelo Francisco Antonio, o chamaram a Conciliação, o qual não compareceu, por
quanto tratou de vender suas partes a um dos réus João Vieira Paraízo e ausentando-se deste
distrito- Em seguida trancado o rumo pelo comprador Paraízo, foi este também chamado a
Conciliação não seguindo-se ação alguma por ter ele e sua mulher assinado uma convenção
com os Autores, de ser posto o rumo por Piloto com agulhão, o que não podendo ser logo

executado, por ter Paraizo vendido ao - Réu Manoel José Martins as partes que possuía, e de
acôrdo com êste ter declarado conflitado e nem procedidos protestos que não consentiram no
rumo, o qual finalmente foi aberto por Luiz da Cunha, senhor da parte de um herdeiro do
finado Joaquim da Costa por ordem dos Autores-finalmente que não o bastante está
convencionado e rumo aberto tem os Réus alargado grandes rodas nos matos reduzindo a
capoeiras invadindo terrenos de restinga do Capão Bonito, sempre respeitado pelo primeiro
possuidor das terras além da porteira o finado Joaquim da Costa, e em conseqüência pedem os
Autores que sejam os Réus condenados a correr o rumo de agulhão na forma convencionada e
eles Autores mantidos no terreno aquém do rumo da porteira velha e indenização de perdas e
danos-Defendem-se os Réus articulando que são senhores dos terrenos em que estão por
compra que fizeram a Luiz Antonio da Cunha que os houve de herdeiros que adquiriram
portanto de Heranças e que sôbre tais terrenos, tem a posse efetiva de mais de vinte anos sem
jamais sofrerem oposição alguma dos Autores, que convieram e consentiram nas diversas
vendas dos terrenos, em diversos tempos, e que aquelas sempre foram tidas como devolutas e
nunca sujeitas ao domínio dos Autores a quem eles Réus e nem seus antecessores nunca
pediam consentimento para exercerem atos possessórios da prescrição como que deduzindo as
do lapso de tempo, em que por fim seus antecessores estiveram de posse dos
terrenos__________ dizendo ser nula e inútil a ação proposta pelos Autores e portanto pedem
eles Réus serem julgados Senhores de ditos terrenos e os Autores sem direito a
eles,__________ _________ bem ponderado, dando por bem posta a presente ação e pelo
_________ de ambas partes vê-se que elas pendem a favor do Autor, que só com o titulo de
compra da fazenda f.34 e 31 em que vendo claramente exorada a confrontação e
divisas___________ . Visualmente mostram que os terrenos questionados se acham
compreendidos em sua propriedade e sujeitos aos seus domínios o tanto não quanto é justo
que os Réus não o contestando nem podendo contestar sua legitimidade o deixaram passar
com toda a força e vigor que o direito lhe confere não sendo suficiente para o Libelo o
documento dos Réus f.45 no qual se acham refundidos os outros em que f.55 por isso que
ainda concedendo que êste falasse nos terrenos controverso comparado com os dos Autores
tornasse mais débil em relação ao tempo e autenticidade dêste passado por escritura pública e
mais valendo-se a generalidade em que está concebido o do Réu não dando confrontações e
lugar certo contentando-se com a geral dominação de Cachoeira sem mostrar o valo e divisas
que falam conhecer êsse terreno e em contrário o dos Autores demonstra claramente os
limites certos de sua propriedade pelo que se deduz que os Réus aproveitando-se da
generosidade de seu documento ampliar o seu domínio o mais do que o mesmo lhes dá,
estendendo o lugar do Cachoeira a terrenos dos Autores que abundante trazem provado os
limites de sua propriedade.
Já com suas testemunhas de f.65 em diante já com o próprio vendedor e passador do título
dos Réus f.45, Luiz Antonio da Cunha que a fl.106 deve ter declarado ao Réu comprador as
divisas encontradas serem pelo rumo feito pelos Autores, concluindo-se por conseqüência que
os terrenos de que trata o título de f.45 são os que fora do rumo mandado por parte dos
Autores acertando a tudo o reconhecimento de Joaquim da Costa primeiro possuidor das terras
do Cachoeira que colocando uma porteira como ponto de que começasse suas terras deixou ao
domínio dos Autores os terrenos questionado como assim os documentos de f.25 e 26 pelos
quais se vê terem os filhos e genro daquele sido coagidos a restabelecer a mesma porteira
derrubada sendo sempre respeitados os terrenos dos Autores documentos de f.20e 21v já não
podendo pois o domínio dos Autores saber os terrenos pelos Réus que não produziram prova
alguma testemunhar no titulo probatório contentando-se meramente com seus títulos fracos e

não valorosos para com eles chamarem assim os terrenos deles com adicionando o documento
de f.27 que sendo cópia de ditas de testas defeituosas, como bem se acham lotados nas notas
marginais. A em nada podem os Réus adiantar seus direitos e menos lhes pode votar a
incursada prescrição dos 20 anos que igualmente não puderam provar e quando aprovassem
faltava-lhe o título e boa fé que o direito exige para prescrições de longo tempo e por tal modo
tem nas ___________ os mesmos Réus as suas________ alegações consistentes em afirmar
que nunca os Autores lhes fizeram oposição alguma concedendo e consentido nas diversas
vendas dos terrenos e em diversos tempo porquanto isto bem se patenteia dos Autos provir de
adversário e seus tratos sôbre terrenos do Cachoeira em que jamais pretenderam os Autores
conservar domínio e bem posse sendo a razão porque deixaram em paz a todos que se
limitavam ao que justamente lhe o pertenciam. Contra chamaram constantemente a Juízo
aqueles que invadiam sua propriedade aparece por conseqüência em todo o Processo o direito
de domínio e posse antiquíssima dos Autores sustentados por Legítimo Título de compra por
inconcussas prova Testemunhal e Documental tanto seus como contrários que tudo põe em dia
a Justiça com que os mesmos dando demais terrenos de seu Título de compra só pedem a
conservação de seus domínio e posse na restinga que desce do Capão Bonito e mais terras
aquém do rumo posto por convenção com um dos Réus João Vieira Paraízo, constante do
documento f.19 portanto apelo mais que dos Autos consta cingindo o alegado e provado nos L.
no Títulos de ordenação L.3º tº69 e tº66 imp., e julgado os Autores verdadeiros Senhores e
possuidores dos terrenos em que estão aquém do rumo da porteira velha, e mando sejam neles
mantidos, e condeno os Réus a correr o rumo de agulhão na forma estipulada a f.19 e a
indenização de prejuízos perdas e danos, que se liquidarem, e nas custas em Três Dobro pela
malícia com que estão em Juízo. – Dei por publicado e marcas do Escrivão Itapetininga 8 de
Março de 1847
Vicente Vieira Machado
Juiz Municipal

08/03/1847
Aos oito dias do mês de Março de mil oitocentos e quarenta e sete, nesta Vila de Itapetininga,
e sendo aí em meu Cartório, me foram entregues os presentes Autos, tem-se sua sentença, de
que para Juntar faço este Termo de publicação, Eu Antonio Rodrigues Leite Escrivão
Serventuário assinei e escrevi.
27/03/1847
Certifico que noticiei a sentença supra vista nas pessoas do Capitão José Gomes Pinheiro e ao
Doutor Geniplo da Costa e ... , digo da Cunha de ... , e eles ciente ficaram do que dou fé.
Itapetininga 27 de Março de 1847. Antonio Rodrigues Leite
Portanto, temos a Ação vencida pelos Autores Capitão José Gomes Pinheiro e sua esposa
Anna Florisbella de Oliveira Machado, com a sentença supra:

Sentença- ...e julgado os Autores verdadeiros senhores e possuidores dos terrenos em que
estão aquém do rumo da porteira velha, e mando sejam neles mantidos, e condeno os Réus a
correr o rumo de agulhão na forma estipulada a f. 19 e a indenização de prejuízos perdas e
danos, que se liquidarem, e nas custas em três dôbro pela malícia com que estão em Juízo.

Itapetininga 8 de março de 1847
Vicente Vieira Machado
Juiz Municipal
Possível localização dos topônimos contidos na Ação de Manutenção

1 - Capão Bonito
2 - Cerro do Capão Bonito
3 - Invernada do Capão Bonito
4 - Rincão do Campo do Capão Bonito, simplificado para Rincão do Campo. Depois (1840)
chamado Rincão da Capela
5 - A parte vendida a José Antonio Pereira conservou o nome antigo, aqui designada com o nº 5
6 - Arroios
7 - Ribeirão Cachoeira
8 - Restinga
9 - Mata Geral
10 - Porteira (da Contenda) - Vide C9
A Porteira Velha ficava mais a oeste, já na Restinga

Interpretação de expressões e topônimos constantes dessa ação. Ítens entre parêntese - Vide
Ação de Manutenção

1 - Faze da de Ca pos de ia e te as lav adias e Si a da Se a de Botu atu .
Os campos de criar são formados por gramíneas nativas, em solo oriundo da intemperização do

arenito Bauru, que contém quantidades variáveis de calcáreo. Tais campos são mais comuns
em terras mais altas. As terras lavradias estão mais próximas dos vales de rios e riachos,
oriundas da intemperização do basalto. Podem ser roxas ou misturadas (neste caso, com
arenitos).

2 - I ve ada .
Deve ser sempre entendida como campo. Portanto, em terras mais altas. A partir do Serro
descem os arroios, formando a restinga. Isto se refere às partes mais baixas. As partes mais
altas são campos, invernadas. Então a partir do Serro, acompanhando as partes mais altas,
temos a Invernada do Capão Bonito. (1º e 2º). Junto a ela se estabelece Joaquim da Costa (1837
ou 1838) (na mata contígua a essa invernada). (3º). A Invernada divide a Mata e a Fazenda do
Sobradinho. Se a mata está à esquerda de quem desce do Serro (V.mapa), então a Faz. do
Sobradinho está à direita, com a Invernada no meio. (3º).

3 - Capão Bo ito .
O capão de mato que circunda o morro homônimo. Esse topônimo se estendeu, já nesse
tempo, a uma área maior de terras. Mato que rodeia o Serro (atual Morro de Rubião). O
topônimo se generalizou, abrangendo áreas bem maiores.(2º).

4 - Tape a ais a tiga, ha ada das La a jei as .
A mais antiga casa do Capão Bonito, vizinha ao Serro. Deve estar perto de um curso d´água,
para beber, lavar. Possivelmente com um pomar de laranjeiras, ou pelo menos alguns pés. Sua
localização mais provável é nas cabeceiras do Cachoeira. Há outras, casas, em diferentes
lugares, mas a colonização se iniciou junto ao Serro, onde está a casa mais antiga. (2º).

5 - Na atta co t gua I ve ada do Capão Bo ito, e a divide da Faze da do So adi ho .
A mata referida estava na margem direita do Ribeirão Cachoeira. Afastando-se do talvegue
dessa água, subia-se até terras mais altas (Invernada), estando o Sobradinho além, ainda mais à
direita do Ribeirão. Contígua à Invernada do Capão Bonito. Onde se localiza Joaquim da Costa e
Abreu, em 1837 ou 1838. Início da Mata Geral; portanto, já nas proximidades do vale mais
fundo (terra roxa, com árvores de maior porte) do baixo Cachoeira, não longe de sua foz no
atual Lavapés. O riacho Cachoeira significaria, na época, o Cachoeirinha (ou Cascatinha) atual,
recebendo os atuais Água Fria e Tanquinho, no seu baixo curso. A montante, mata menos
exuberante, de terra areno-calcária (arenito Bauru), constituindo a restinga propriamente dita.
(3º).
6 - Que esta ele e do o fi ado Costa sua o ada o o eço da atta.
Logo, as p oxi idades de u cu so d’ gua, poss vel e te o p p io Cachoei a ou o atual
Lavapés (onde desagua, mas hoje como Água Fria ou, impròpriamente, Tanquinho).

7 - Collo ou u a po tei a .
Nas proximidades onde Costa construiu sua morada, isto é, defendendo as terras mais ao sul
(margem direita do Cachoeira).

8 - Se o do Capão Bo ito .
(atual Morro de Rubião), cercado pelo Capão Bonito. (2º).

9 - Que do Se o do Capão Bo ito e suas visi ha ças restam alguns arroios bordados de
attas .
No Serro e suas vizinhanças ,bordados de mata. As nascentes do Serro e seus cursos, em
direção à mata geral (do Lavapés atual). (7º).
Tais arroios são o Água Fria, o Cachoeirinha (Cachoeira), o Tanquinho.

10 - Que fo a u a Resti ga a ue segue e di e ção a atta ge al .
No Serro nascem os arroios, bordados de mata; esta forma uma restinga, que se estende em
díreçao da mata geral. A restinga é uma faixa mais ou menos estreita e longa de mato,
acompanhando cursos d´água. (7º). Vista do Serro, vai até a Porteira (no caso, a nova), onde
começa a mata geral. E vista do Serro significa, geogràficamente, que acompanha o Cachoeira,
como mostra o mapa. (8º). Da Porteira (nova) para cima (em direção do Serro) ,a restinga (onde
nunca ninguém plantou por conta própria).(9º). Francisco Antonio de Oliveira, genro e herdeiro
de Joaquim da Costa e Abreu, estabelecido junto à Porteira Velha, junto à restinga que
Francisco tenta possear começando a inculcar-se senhor de toda restinga que desce o Serro,
com o só pretexto de restarem as águas para o lado da posse do seu sogro. (10º), Luís Antonio
da Cunha, sendo senhor de parte de um herdeiro, é autorizado pelo Capitão a cultivar a
restinga, e foi quem de ordem do Capitão abriu o rumo trancado. (14º).
Entenda-se restinga de mato, faixa estreita de vegetação arbórea que acompanha os cursos
d’ gua ata cilia ou de gale ia . Os a oios co e e di eção da ata ge al, isto é, a ata de
terra roxa, já no Lavapés, que tem o leito mais fundo. Ai deviam estar as árvores maiores, a
mata mais cerrada (geral). Quanto mais fundo o leito, mais exposto o basalto, e mais luxuriante
a mata de galeria.

11 - E di eção a atta ge al, e o eça á altu a da Po tei a sup adi ta .
Então essa porteira devia estar próxima já do Lavapés, ou pelo menos no baixo Cachoeira (Água
Fria, Tanquinho). Assim, teríamos a restinga se iniciando junto ao morro de Rubião,
prosseguindo até o Lavapés, com vegetação cada vez mais encorpada, até a Porteira, e daí à
mata geral, da qual essa porteira é o início.

12 - Ri ão do Ca po, hoje ha ado da Capella .
A Invernada, em terras mais altas, fugindo aos vales dos arroios. A capela deve ser aquela
erigida por Felisberto Antonio Machado, em 1840, junto ao Cachoeira. Antes dessa data, Rincão
do Campo; depois, da Capela. Esse Rincão do Campo devia ser extenso, pois consta de escritura
de doação do Capitão José Gomes ao patrimônio de Santana., em 1843, e também nesta data
de 1846 da ação de a ute ção . A pa te ho
i a outro Rincão do Campo ... vendido a Jº
A to io Pe ei a devia esta ais a oeste ou sudoeste, pois o Capitão ão ve de ia te as j
doadas.
13 - Que da altu a da Po tei a pª i a e o fi ado Joa . Costa, e seus he dei os te
o ettido a Resti ga .
Este é o ponto crucial desta ação de manutenção. O capitão defendia a Restinga, não
permitindo que Costa, e depois seus herdeiros, se apossassem dela. Sempre manteve os
eventuais posseiros junto ao Cachoeira ,de preferência na sua margem esquerda (mais distante
da Restinga do Capão Bonito),
14 - Fran.co Antonio, sendo senhor de duas partes estabeleceo-se contiguo a altura da
"Po tei a velha .

Francisco, o genro de Joaquim Costa. A porteira velha, mais a oeste ou sudoeste da nova, isto é,
no curso médio do Cachoeira.

15 - Co eça do a .le a i ul a -se senhor de toda restinga qe dece do Serro, com o só
p etexto de esta e as agoas pª o lado da posse de seu sog o.
Francisco Antonio, como os outros herdeiros, sempre tentaram possear as terras da Restinga,
não aceitando sua confinação à margem do Cachoeira. Queriam adjudicar às suas posses as
águas, isto é, a margem direita do Cachoeira, o Água Fria e o Tanquinho, com os arroios
formadores deles.

D4 -1846- Fazenda das Pedras

Em 01.12.1846 José Gomes Pinheiro vende duas fazendas em Cima da Serra de Botucatu a
Francisco de Assis Nogueira, por 28 contos de réis, com 100 novilhas e 20 éguas. Uma das
fazendas é chamada das Pedras, comprada de Anna de Piza, e com as seguintes confrontações:
...tirando um rumo da barra do Ribeirão Três Pontes em linha reta até o Rio Novo e daí ao
Tombo da Serra...
...e então até as terras vendidas a Antonio Moreira Nene (v.mapa de 10.03.1845), descendo
pelo valo dêste, que vai entestar na vertente que segue para o Rio das Pedras...
...e por este abaixo, até sua barra no Rio Pardo, e então fechando no ponto inicial, a barra do
Três Pontes no Pardo. Vide Mapa D4.

D5 -1846 - Fazenda Capão Bonito

A outra fazenda vendida pelo Capitão José Gomes Pinheiro é a do Capão Bonito... que principia
na divisa de José Antonio Pereira e pelo Cachoeiro abaixo, até onde faz barra no Rio Pardo, e
então por este acima até um Córrego que está no fundo do Potreiro da Cerca, que divisa com
João Teixeira Nepomuceno, e por este Córrego acima até a divisa com José Correia, e bem
assim com divisas de Francisco da Costa e Marcelino Lemes de Reis e Francisco Lemes, e terras
que doamos à Capela da Senhora Santana, e bem assim com o Rumo de João Vieira Paraíso,
ue po o as leva u Litigio... .
...e segue pelo Pico do Capão Bonito, divisando com as Valas de José Antonio Pereira e destas
pela vertente abaixo que forma o Ribeirão da Cachoeira, bem assim com o Potreiro Faxinal, que
vai pelo Córrego das Traíras (?), a té a divisa da Picada que acompanha o Cachoeira, e por este
abaixo até sua barra no Rio Pardo, que é o ponto inicial.

Possível localização dos topônimos :
1- divisa de José Antonio Pereira
2- Ca hoei o a aixo (Rio Faxi al, ta é ha ado de Se a d Água ou Ho telã, ua do
desemboca no Rio Pardo)
3- até onde faz barra com o Rio Pardo
4 - Potreiro da Cerca
5- divisa de João Teixeira Nepomuceno
6 - por este Córrego acima (Ribeirão das Bicas)
7- até a divisa com José Correia, Francisco da Costa, Marcelino e Francisco Lemes
8 - terras que doamos à Capela da Senhora Santana
9- Pico do Capão Bonito (Morro de Rubião)
10- vertente abaixo que forma o Ribeirão da Cachoeira
11- Potreiro do Faxinal
Vide Mapa D5.

D6 - 1850 - Fazendas Monte Alegre, Capão Bonito e Três
Pontes - Inventário do Capitão José Gomes Pinheiro
Vellozo

Raiz
1 - Hu a Faze da de c ia , de o i ada Mo t’ Aleg e, co Mattas de cultura, com uma
pequena casa meio assobradada, casa paiol coberta de telhas, Senzallas de Capim, Mangueiras,
Monjolo, sendo a mesma Fazenda confrontada pela forma seguinte
- Principiando no Posso da Estrada velha do Goatemim, no Rio pardo, Rio assima, até Ribeirão
denominado Faxinal, por este assima té dar na picada que vem da Caxoeira, seguindo por esta
adiante té o Rio da prata, por este abaixo té o Rio Claro, por este abaixo té os fundos dos
Campos do Atterradinho, a devisar com a Fazenda do Rio Claro, por um restingão de Matto, por
este assima a procurar as Cabeceiras do Ribeirão Tres Pontes, e dahi cortar em linha recta, a
procurar a cerca que divide o Campo do Atterradinho e três pontes, por esta cerca abaixo té
onde ella se acaba que he o Capão de o i ado Vi a Machado, d’o de asse u a ve te te, e
por esta abaixo té o Ribeirão que passa na entrada da invernada do atterradinho, por este
abaixo té sua foz no Rio pardo, e por este assima até o dicto posso ao principio declarado, qual
Fazenda havida por compra feita ao falecido Sargento mor João Pires, e regulla do Rio pardo ao
Rio Claro quatro legoas mais ou menos, e de atravessado duas légoas mais ou menos, sendo
tudo, entre Campos e Mattos, e que tudo foi visto, corrido, examinado e avaliado na somma e
quantia de vinte seis contos de reis.
Vide Mapa D6-1.
26:000$000

2 - A Fazenda denominada Tres pontes de que está de posse o herdeiro Matheus Gomes
Pinheiro Machado, na forma de Doação e verba testamentaria, abaixo da Fasenda assima, que
comprehende Campos e Mattos e se limita pela forma seguinte:
- Principiando donde fas Barra no Rio pardo o Ribeirão que corta e divide o Campo do
Atterradinho, pelo Rio pardo abaixo, té a barra do Ribeirão Tres pontes, e por este assima té
sua cabeceira, dahi segue a divisa que se deo a Fasenda do Monte Alegre té o mesmo Rio
pardo, e que terá de comprimento légoa e meia mais ou menos, e tres quartos de largura mais
ou menos, havida da mesma forma que a Fazenda Monte Alegre, tudo visto, corrido,

examinado e avaliado pela quantia de sette contos de reis.
Vide Mapa D6-1.
7:000$000

3 - Huma Posse cultivada de terras de cultura em baixo da Serra, no lugar denominado
Ribeirão grande, na estrada velha, que regulla mais ou menos meia legoa de fundo e um quarto
de testada, que parte com Rafael Franco e José Manoel havida por posses, e compra feita á um
Fulano Moreirinha, avaliada por quinhentos 500 mil reis.

500$000

............
Principiando na Estrada velha e no poço do Ribeirão grande, por este assima té o Tombador
da Serra e segue indo por este Tombador a diante té a dita Estrada Velha, e por esta adiante té
o dito posso do Ribeirão grande
4 - Acharão êles Juiz de Órfãos e Partidores, importarem as disposições testamentárias,
incluírem a esta, o terreno onde esta edificada a Freguesia de Santa Anna de Botucatu, doado
pelo inventariado, a quantia de hum conto e quarenta mil réis.

1:040$000

5 - Humas moradas de casa d´Taipas, nesta Villa (Itapetininga), no Patio Novo do Rosário,
fazendo frente para a Rua do Comércio etc..., que tudo foi visto e avaliado, pela quantia de hum
conto de réis.

1:000$000

6 - Hum Potreiro no Subúrbio desta Villa (Itapetininga), na Estrada que segue para Campo
Largo, etc..., visto e avaliado pela quantia de cento e cincoenta mil réis.

150$000

7 - Huma morada de casas de sobrado na cidade de São Paulo avaliada no vallor de dois
contos de réis.

2:000$000

Valor total dos bens de Raiz - 29:850$000, sendo 29:650$000 para Partilha e 200$000 o valor
atribuído para pagamento de Décima (20$000) do Terreno (aproximadamente 120 alqueires)
doado ao Patrimônio de Sant´Anna, embora as disposições testamentárias atribuissem o valor
de 1:040$000 para êste terreno. Vide ítem 4.

Algumas considerações sobre o inventário do Capitão, quanto a bens localizados em terras
botucatuenses, 1850.
Fazenda Monte Alegre. Vide Mapa D6-2.

Uma pequena casa, meio assobradada.
Casa paiol, coberta de telhas.

Senzalas, cobertas de capim (possivelmente o sapé).
Mangueiras (mangueirões, currais).
Monjolo. Era uma fazenda de criar, mas com matas de cultura.
Avaliada em 26:000$000 (vinte e seis contos de réis).
Escravos.

Africanos: Thomaz (45 anos), casado
Lorenço (40), casado
Bento (40), solteiro
Belmiro (35), casado, oficial de casa
Catharina (34), viúva
Antonio (50), casado, parcialmente forra
Joanna (50), casada, parcialmente forra Maria (40), casada
Brasileiros: Ignacio (45), solteiro
Agostinho (16), solteiro
Manoel (16), solteiro
Manoel Mandury (15), solteiro
Scipião (7)
Martinho (5)
João (3)
Leandro (2)
Clara (fula) (3)
Criação.
34 bestas
2 burros
27 cavalos
44 potros
162 éguas
9 bois carreiros
100 novilhas
706 reses
1 vaca

Subtotal

Total

233 cavalares

269 muares e cavalares

36 muares

816 bovinos
Total

816 bovinos
1085

Scipião, Martinho, João, Leandro e Clara, de idades entre 2 e 7 anos (1843 a 1848),
possìvelmente nasceram na própria Fazenda Monte Alegre.

Agostinho, Manoel e Manoel Mandury, de idades entre 15 e 16 a nos (1834 e 1835), também
podem ter aí nascido.
Ignacio, de 45 anos (1805), se aí nasceu, foi antes de o capitão adquirir essa fazenda.

Os outros escravos são africanos.

Teríamos 6 escravos adultos (só um brasileiro) e 3 adultas, todas africanas. 3 escravos
adolescentes (brasileiros) e 5 crianças.
Um escravo era oficial de casa, isto é, não trabalhava na lida ou na roça.

Com 269 muares e cavalares, e 816 bovinos, notamos que devia haver muitos outros
empregados na fazenda, mas não escravos.

Cumpre notar que alguns escravos deviam trabalhar nas outras duas fazendas do capitão, a
Três Pontes e a do Ribeirão Grande, constantes de seu inventário, e também localizadas em
terras botucatuenses.

Documentos do Fórum de ltapetininga Copias feitas por Paulo Pinheiro Machado Ciaccia e
Cesar José Maria Ribeiro em 9/11/2001.

1 - A Fazenda Monte Alegre foi vendida pela Família Pinheiro Machado através do Coronel
Jorge Gomes Pinheiro Machado e sua mulher Maria Manuela Pinheiro Machado, para Zerrener,
Bulow & Companhia através da Transcrição nº8176 de 26/06/1914, livro 3, letra J, Fl. 23 do
Registro de Imóveis - 2ª Circunscrição de Botucatu.
2 - Em 30/04/1915 foi constituída a Companhia Cafeeira de São Paulo - livro 110, Fls. 46v - 4º
Tabelionato de Notas - São Paulo e conforme Transcrição 8402 no 2º Registro de Imóveis da
Comarca de Botucatu.
3 - Em 20/09/1961, a Companhia Cafeeira de São Paulo vende a José Augusto Rodrigues
conforme Escritura de Venda e Compra, livro 444 Fls. 29v - 23º Tabelionato de Notas - São
Paulo e conforme compromisso de venda e compra celebrado entre as partes conforme
escritura, lavrada nas notas do 12º Tabelião de São Paulo, em 08/03/1954, livro 472 Fls. 11v e
inscrita sob nº 961 no 1º Registro de Imóveis da Comarca de Botucatu.

4 - Em 17/06/1964, José Augusto Rodrigues e sua mulher Delminda Nogueira Rodrigues, vende
a SCABB - Sociedade Cooperativa Agro-Pecuária Belgo Brasileira, conforme Escritura de venda e
compra - livro 187, págs. 037 a 043, do 1º Cartório de Notas de Botucatu.
Resumo - 1808 a 1850 - Vide Mapa D6-3

8 8/ 8 . Repertório das Sesmarias . Secretaria do Estado da Cultura.
São Paulo. 1994. Páginas 300 e 301 : José Gomes Pinheiro.

1- Fazenda de criar, comprada de João Pires de Almeida Taques, por José Gomes Pinheiro.
Depois denominada Monte Alegre. A leste dos campos pretendidos por título de sesmaria.
2 - Restinga de mato grosso, que divide os dois campos (1 e 5). Acompanha o atual Córrego do
Saltinho. A sudoeste, na descrição da sesmaria.
3- Rio Claro. Por este rio acima.
4- Se a do Pad e Costa i ce ta sedes’ . Até esta se a.
5- Campo pretendido por título de sesmaria.
12/06/1840. Felisberto Antonio Machado pede à Assembléia Legislativa Provincial a criação
de uma freguesia no Capão Bonito, onde constrói uma capela, junto ao ribeirão Cachoeira
(atual Córrego das Cascatas ou Cachoeirinha).
6- Ribeirão Cachoeira. Afluente de margem esquerda do atual Lavapés.
7 . Capela i ce ta sedes .
23/12/1843. Escritura de doação de terras para o patrimônio de Santana, feita por José
Gomes Pinheiro.
8 . Área doada. Ver mapa anterior, mais detalhado.
9- Rio dos Costas (depois Rio do Patrimônio, atual Lavapés).

10.03.1845. José Gomes Pinheiro vende a Antonio Moreira Nene terras que comprara de
Anna da Rocha de Oliveira.
10- Terras vendidas.
11- Rio Pardo.
12- Rio das Pedras.
13- Rio Novo.

20.12.1845. Flávia Domitila Monteiro vende terras do Campo do Turvo a Silvério Gomes dos
Reis.
14. Campo do Turvo.
15. Ribeirão Turvinho.
15a. Córrego Pulador.

01/12/1846- José Gomes Pinheiro vende a Francisco de Assis Nogueira a Fazenda das Pedras,
que comprara de Anna de Píza, e a Fazenda do Capão Bonito, desmembramento da Fazenda
Monte Alegre.
16- Fazenda das Pedras.
17- Ribeirão Três Pontes (atual Palmital).
18.- Linha que vai da barra do Três Pontes, no Pardo, até o Tombo da Serra, atravessando o Rio
Novo.

19- Tombo da Serra.
20.- Ribeirão Cachoeira (afluente de margem direita do Pardo; atual Serra d´Água).
21- Potreiro da Cerca.
22- Potreiro do Faxinal.
23- Ribeirão Faxinal.
24- Terras de João Teixeira Nepomuceno.
25- Terras de José Correa.
26- Divisas da Fazenda Capão Bonito
27- Terras de José Antonio Pereira, vendidas pelo capitão José Gomes Pinheiro e Anna
Florisbella Machado de Oliveira.

1850. Inventario de José Gomes Pinheiro, incluindo as Fazendas Monte Alegre e
Três Pontes.
28- Picada ue ve do Cachoei a aflue te do Pa do; atual Se a d’ Água .
29- Serro do Capão Bonito (atual Morro de Rubião).
30- Fazenda do Capão Bonito, desmembrada da Monte Alegre.
31- Campos do Aterradinho.
32- Fazenda Rio Claro.
33- Fazenda Três Pontes, doada ao filho Matheus Gomes Dinheiro Machado, antes obtida por
titulo de sesmaria.
34- Cabeceiras do Ribeirão Três Pontes (atual Palmital).
35- Restingão de mato (atual Córrego Floresta).
36- Capão Vira- Machado.
37- Rio da Prata.
Referências atuais, para melhor orientação do leitor.
38- Botucatu, zona urbana.
39- Pratânia.
40- Lobo.
41- SP- 255, Rodovia João Mellão.

O documento de 1840 (Felisberto Antonio Machado) foi encontrado por Dom Vicente
Marchetti Zioni, arcebispo emérito de Botucatu, e gentilmente cedido ao Centro Cultural de
Botucatu, para reprografia.

Os documentos de 1846 e 1850, cujos originais se encontram no Fórum de Itapetininga (Ação
de Manutenção de 1846 e Inventário do Capitão José Gomes Pinheiro de 1850) e 1º Tabelião de
Notas de Itapetininga- Tabelião José Cauchioli (Escritura de compra e venda de 1845 e 1846)
foram reprografados pelos pesquisadores Paulo Pinheiro Machado Cíaccia e Cesar José Maria
Ribeiro, que também gentilmente cederam cópias ao Centro Cultural de Botucatu.

D9 - 1855 - Fazenda Três Pontes
“Devizas da Faze da de Matheus Go es Pi heiro Machado, de o i ada Tres Po tes, cita o
districto da Freguesia de Botucatu. Principia a fazenda das Tres Pontes no posso Novo na
estrada que vae para a fazenda do Rio Claro, e subindo pelo Ribeirão do dito posso a sima té
onde este fas barra com o Ribeirão que vem do Capão chamado Vira-machado, por este a cima
té dar em hua grota ou vertente que se acha abaixo do buqueirão do Aterradinho, na fronteira
da cerca velha, em cujo lugar hoje se acha a oito braças do Vallo e então segue por hua linha
recta tirada do dito Vallo té bater no Ribeirão denominado Tres Pontes e atravessando dito
ribeirão segue a mesma linha té bater na cabeceira do corgo que fica em frente do dito ribeirão
e decendo por este corgo abaixo té donde elle fas barra no dito Ribeirão Tres Pontes, a qual
barra é pouco acima de um pequeno barreiro ou terra assalitrada onde a caça vai comer, de
cuja barra segue pelo Ribeirão Tres Pontes abaixo té a foz deste no Rio Pardo e subindo pelo
dito Rio Pardo té onde dar desaguando neste o Ribeirão que vem do fundo do mato e seguindo
por este mesmo ribeirão té chegar no posso Novo onde fas feixar as divisas constantes no
presente termo, data de vinte e cinco de Dezembro de mil oitocentos e cincoenta e cinco.
Matheus Gomes Pinheiro Machado. Afirmentado aos sete de Janeiro de mil oitocentos e
cincoenta seis. O Vigário Modesto Marques Teixeira. 25.12.1855. Vide Mapa D9-1.

Resumo

Anexo 13

