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var; visto q.e do Contr.0 nada se 
hade conseguir. 

E. R. M. (3) 

ILT. ± 
Aranzel ou Rotel de haver Ouro e Pedras preciozas dos 

Campos de Apreetuba entre o Sul e o Leste 

Entrando nos ditos Campos entre o Sul e o 
Leste rumo direito passaram dois Ribeiroens, e o dipois 
passaram duas Serras; daram em um Ribeiram ensima 
meyo descalvado, ou com bastantes pedras. Em dous 
Corrigos que mânão de Serra e fazem Barra noditto 
ribeiram tem ouro comabundancia. Subindo a Serra 
dobrando para trás tem outro ribeirão mais pequeno, 
como huma Cochoeira: pello barranco asima da Cocho-
eira tirarão o Ouro empedassos: Hiram para cliente, 
pendendo para o Sul alguma couza, subindo e dessendo 
algumas Serras, não muy alcantiladas, darão com um 
Vargedo grande que atôlla, tem quatro ou sinco palmos 
de Lodo, abaixo tem bom Cascalho, e tem grandioza 
pinta. Hiram adiente e darâm com huma Lagoa gran-
de na veyra desta Lagoa fese hum sucavão, tirou-se 
ouro em pedassos, e muitas pedras que não soubemos 
conheeellas de varias cores e pareciam serem preciozas 
todas. Isto de Sorocaba picando o Matto, serão oyto 
ou des dias. Por estar para morrer eja não ter espe-

(3) Comquanto esta petição seja feita em nome cie João Ba-
ptista Victoriano, comtudo elle não a assignou; no verso da 
petição vem uma lista de nomes escripta com a mesma letra, di-
versa da letra da petição, e que é aqui copiada com a mesma 
orthographia: Cabo Jose debrito, An.'» Bernardo, .José Soares, 
Domingos João, Salvador Corea Machado, Miguel Pr.a da S.a, 
Miguel Pr.» Domingues, An.'° Mor.® , Jetrudes Maria, José Gon-
çalves, Joaq.m da roza, Manoel Ribr.° , Manoel L.t« , José Mor. 
José da S.a . 

Unidos á petição se encontram alguns documentos que vão 
copiados com os números 1, 2, 3, 4, 5, e 6, que formam um livri-
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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 /?.) 


	10.5016_10-ORDCISP-01-01_05_-_0349
	10.5016_10-ORDCISP-01-01_05_-_0350

