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f—Porquanto pode haver cazo, eni que o Coronel Fran-
cisco Pinto do Rego, que vay encarregado de deligencias do 
Real Serviço ao Descuberto de Jaguary, seja necessário pas-
sar a outra parte, e deixar 110 dito Descuberto pessoas que o 
sustentem : Ordeno que todas aquellas pessoas, que por or-
dem sua ficarem no dito Descuberto, não possão dezamparar, 
durante a sua auzencia, pena de ficarem responsáveis por todo 
o prejuízo, que se seguir. S. Paulo a 8 de Outubro de 1771. 
D. Luiz Antonio de Souza. 

g—Ordeno ao Capitão Ignacio da Sylva Costa, que sem 
perda de tempo passe com a mayor brevidade que for possí-
vel ao Descuberto do Rio Pardo, a reforçar a guarda que alli 
se acha postada por ordem de S. Magestade para impedir a 
extracção de ouro do dito Descuberto, e em virtude das mes-
mas Reaes Ordens, que lhe serão dadas por copia, não con-
sentirá, que por parte de Minas Geraes se tome posse do 
dito Descuberto, ou se faça repartição delle, e 110 cazo porem 
de terem já entrado algumas pessoas daquella Capitania em 
as ditas Minas para o referido effeito, as fará abandonar, con-
forme S. Magestade determina, por todos os meyos que lhe 
suggerir a prudência, dando á execução o conteúdo nas ditas 
Reas Ordens para que infalivelmente tenhão o seu devido 
effeito 11a forma que S. Magestade tem ordenado. S. Paulo a 
10 de Outubro de 1771. I). Luiz Antonio de Souza. 

(Acompanhou, esta ordem a copia das ordens, e insiruc-
çôes que levou o Coronel Francisco Pinto, e. as copias das 
ordens de S. Magestade, que também o dito levou). 

h—Porquanto tenho mandado ao Coronel Francisco Pinto 
do Rego ao Destricto do Rio Pardo a deligencia importante 
do Real Serviço: Ordeno ao Capitão Ignacio da Silva Costa 
que tanto que alli chegar o dito Coronel ou pessoa sua De-
legada, o auxilie em tudo o que lhe tocar para o bom su-
cesso da mesma deligencia, e execução das ordens de que o 
tenho encarregado, dispondo as Guardas naquelles sitios, que 
forem mais convenientes, e dando os soldados necessários para 
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os Destacamentos, ou patrulhas que se houverem de fazer; 
para cujo effeito poderá unir ao seu corpo todos os Destaca-
mentos, que por ordem minha se achão dispersos por aquelle 
continente, e no cazo de se precizar mayor força de gente, 
se poderá valer das Tropas Auxiliares, na forma das Ordens, 
que tenho expedido, e para o seu transporte, e subsistência 
poderá tomar em qualquer parte, que se achar as cavalgadu-
ras, e mantimentos de que carecer, passando bilhetes, que 
numerará e fará lançar em rellação assignada, para á vista 
delia serem pagos pela Real Fazenda. S. Paulo a 10 de 
Outubro de 1771.—D. Luix Antonio de Soma. 

i—Ordeno aos Officiaes das Tropas Auxiliares, das Or-
denanças, e Justiça a quem esta for aprezentada, dem todo o 
auxilio de cavalgaduras que for necessário para trasporte, ao 
Doutor Joaquim Jozé Freyre da Silva e a Jozé Teixeira da 
Silva que passão ao descuberto de Jaguary tanto para a hida 
como para a volta de sua viagem, pagando pelo seu dinheiro 
o justo aluguer que merecem. S. Paulo a 11 de Outubro 
de 1771.— D. Luix Antonio de Soma. 

j — O Capitão de Cavalaria Auxiliar Balthazar Rodrigues 
e Borba marche com o seo Tenente e vinte e cinco soldados 
da sua Companhia para o sertão do Rio Pardo a encorpo-
rarse com o Capitão de Infanteria paga Ignacio da Silva e 
Costa e aly seguirá em tudo as ordens geraes que tenho ex-
pedido ao Coronel Francisco Pinto do Rego e ao mesmo Ca-
pitão para as deligencias (pie for precizo executaremse na-
quelle continente, nas quaes espero da sua honra se empre-
gará com a devida satisfação e prompta obediencia ao Real 
Serviço. S. Paulo a 14 de Outubro de 1771. P. e procu-
rando evitar toda a occazião de cauzar perturbação ou dis-
túrbio o era ut supra.—D. Luiz Antonio de Souza, 

lc—O Almoxarife da Fazenda Real assista com quatro 
livras de polvora e seo competente chumbo ao Capitão Bal-
thazar Rodrigues Borba que marcha com vinte e cinco solda-
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