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ranças de vida, íasso este aranzel deixando para os vi-
ventes: muitos annos não quiz declarar estes haveres; 
e quem achar com este meu Roteiro Os haveres dittos, 
pesso me mande dizer quarenta missas outras quarenta 
pellas mais necessitadas almas. 

V.a de S. Paullo 1 . . . de 7bro de 1 
Antonio Mendes hê o que andou p.r estas partes. 

3ST. 2 

Benssam do ar. 

Em nome de D.s Padre*Em nome de D.8 f.°* 
Em nome de espirito Santo^Ar vivo, Ar morto, ar 
de estupor, ar de perlezia, ar arenegado, ar escomun-
gado, eu te arenego. Em nome da Santicima trindade 
q. sayas do corpo desta Creatura, ou animal e q. vas 
parar no mar sagrado p.a q. viva sam e alliviado. 

P. N. A. Maria Credo 

2>T. 3 

O Ill.mo e Ex.mo Snr. g.or cap.ul gn.aI desta Capi-
tania ordena que vm.ce com a brevidade posivel lhe va-

nho brochado. Falta o mappa do morro, e em uma folha inutili-
zada inteiramente se lê o nome de João Leme da Silva—o famoso 
sertanejo de Itu, victima das intrigas do Governo de Rodrigo 
Cezar de Menezes. 

(N. da /?.) 
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falar naquela Sid.e por que tem que Comunicar-lhe 
matéria Importante ao Real Serviso, D.8 g.e a vem.ce 

Peru." 80 de Mayo de 1782. 

Ant.° Corr.a de Lemos L." 

Snr. João Bautista Vitorianno. 

OST. 

Sr. João Baptista Floriano 

Amigo e Snr. Na Cid.e de S. Paulo, falando eu 
proximam.te com Thomé de Alm.da da Faxina sobre 
matérias mineraes no certão da V.a das Lages; o d.° 
me informou, q. vm, e seu filho Gaspar em Comp.a 

de hum Manoel visente entrarão pela marinha no 
rio Tajahi aSima, onde Toparão boa pinta de ouro, 
o q. não duvido pelas tradisõins antigas, e exames de 
outras pessoas, q. Calcularão outras parajes, e as mes-
mas em que falamos a m.408 annos. E como" nestas deli-
gencias tem havido m.Uls variedades de noticias, e como 
de presente sou incarregado pelo Ex.mo Snr. Gn.al p." as 
ir verificar verdadeiras nos exames que pretendo m.dar 

por pessoas suficientes, semefaz m.t0 preciso supplicar 
avm' me faça a lionrra de informarme o que souber 
da realidade destes resp.tó sendo certo ter vm feito, a 
referida entrada pelo mesmo rio: os dias que uelle 
marcharão, em canoa, ou por terra, os braços do d.° 
rio que seguirão ap.tu do Sul, ou do Norte, a pinta que 
descubrirão; p.a que a sua informação confira com aq. 
teuho da bandeira que expedi daquelle Certão pelo 
mesmo rio abaixo, onde acharão no decurso de doze 
Ligoas pelas marjes do mesmo rio Lemitada faisqr." de 
ouro etambem de prata, enão repeti os precisos exames 
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