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lhe dera toda ajuda, e favor q. poderem, animando a 
todas as pessoas, q. por utilidade sua, e bem do Esta-
do, quizerem concorrer com mantimentos, ou entrar tão 
bem nod.° descubrirn.40 debaixo dasinsiuuaçoens do d.° 
João Batista, ou melhores se as poderem haver; e este 
serviço se lhes attenderá, não só com preferencia deter-
minada pelo Regim.t0 mas com as m.cos recomendadas 
e determinadas pelas ordens de S. Mag.° 

S. Paulo, 4 de Mayo de 1783. 

Rubrica do Capitão General (5) 

nsr. © 
O Director, ou Cap.ra Mor da Aldeya de Baruery 

dará a João Batista Vitoriano o índio Paulo, e outro, 
chamado o Canoeyro, q. são precisos p.a o Serviço a S. 
Mag.®; e lhes intimará origorozo castigo, q. terão, se 
fugirem de trabalhar, ou se retirarem sem consentimento 
do dito João Batista Vitoriano. S. Paulo 4de Maio 
de 1783. 

Rubrica do Capitão General (õ) 

O Snr. João Bautista Vitorino Em virtude da or-
dem aSima de Ill.m0 Ex.mo era qualq.r parte que estiver 
Eusébio Dias o receberá p.a sua Cora.'1 conforme a ordem 
do Ex."10 Snr. General Baruery, 9 de Mayo de 1783 

O Director Ah: da Fons.ca Maciel 

(5) Estas ordens são do Capitão General Francisco da 
Cunha e Menezes. (M. da R.) 
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NOTA. — Antonio Correa Pinto foi um sertanejo notá-
vel. Fundou a villa das Lages, em Santa Catharina, em 1765, por 
ordem do Capitão General D. Luiz Antonio de Souza Botelho 
Mourão, que o tinha em grande consideração e o fez Capitão 
mór. Era oriundo da villa de Parnahyba, que é visinlia de Ara-
çariguama, e era genro de Balthazar Rodrigues. Depois de ter 
residido com familia nas Lages, ainda se o encontra, vinte annos 
mais tarde, pensando em novas expedições pelo interior, em busca 
de metaes preciosos. Os seguintes documentos referem-se aos ser-
viços por elle prestados ao Estado e aiquestões havidas, depois do 
seu fallecimento, entre aquelles que pretendiam ser seus herdeiros. 

Anno de 1788 

Juízo ORDINÁRIO DA CIDADE DE S. P A U L O 

Escrivão Oliveyra. 

Autuação de huma petição com despacho do Ulmo. 
e Exmo Senhor Marechal Governador, e vinte e tres 
documentos pertencentes ao fallecido Capitão Mór Re-
gente das Lages Antonio Correa Pinto. 

Anuo do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo 
de mil setecentos e oitenta e oito aos vinte e tres dias 
do mez de Junho do dito anuo nesta Cidade de São 
Paulo, e caza de morada do Juiz Ordinário actual Es-
tevão Franco da Rocha onde eu Escrivão ao diante no-
meado fui vindo, e sendo ahi achei presente o Tenente 
Manoel José de Miranda, e pelo dito Tenente Manoel 
José Caldeira expediente das Ordens do Ulmo. e Exmo. 
Marechal Governador, eo Capitão José Antonio de La-
cerda, e Antonio José de Miranda, e pelo Juiz dito Te-
nente expediente das Ordens foi entregue ao dito Juiz 
hum masso de papeis, nos quaes se achou a patente 
porque sérvio Antonio Correa Pinto de Capitão Mor 
Regente da Villa das Lages, dose attestaçoens passadas 
ao mesmo pelo Senhor D. Luiz Antonio Governador, 
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