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Reg.9 do Regiin.to q' ícyon p . a P e r n a g o á o Dr. A n t . » A l z . ' 
L a n h a s - P e i x o t o (1) Oqt> g e r a l ftaii> Com.ca 

Ii.° Cezat- de Menezes, etc.—Por ser conve-
niente ao real serv.0 de S. Mag.6 q' D.8 g.e, dar se 
expedição a varias deligencias, nas Villas da Costa 
do mar da jurisdição deste Governo q' ficão na 
Comarca de Pernagoá de q' lie primeiro Ouv.or g.al 

o D.r Antonio Alz' Lanhas Peixoto, nomeado no d." 
lugar, pello mesmo S.r, q' desanexou desta Coin.ca 

de São Paulo. Ordeno ao d." Menistro, q' logo q' 
passar a d.a Com.oa faça executar todos os cap."8 de 
q' abayxo se fas menção, por serem todos emeami-
nhados a bem do real serviço, e augmento da fa-
zenda real desta Cappitania. 

Procurará; dar todo o calor, p.a q' se tire o 
Navio dos piratas q' se perdeu em Pernagoá, ou o 
cofre q' vinha nelle, cuja delligencia tenho emoar-
regado a Domingos Carvalho da Cunha, e no q' se 
for tirando haverá toda a arrecadação e se fará 
inventario. 

Procurará não corra ouro em pó do q' se tirar 
nas Lavras antigas, como também de qualquer des-
cobrim.10, que se lizer na sua Comarca, e q' os reaes 
quintos se paguem promptam.10 sem descaminho al-
gum, vindo se fundir a esta cidade, como tenho or-
denado. 

Procurará tomar conhecim.40 da descompostura 

(1) Vicie iinnexo-F 
(N. da li.) 
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q' se fes ao I).'' Carvalho da Cunha, p.a castigar 
como entender a quem ficar culpado. 

Procurará não deixar sahir farinha p." fora, sem 
primeiro lhe constar, q' está fornecido o assento da 
guarnição da praça de Santos. 

Procurará demarcar as terras donde houver 
Sesmarias, p." q' não excedâo as q' S. Mag t! manda 
dar a cada hum, e as q' fora da demarcação se 
possão dar novam.te a quem as cultive na forma da 
ordem real de 3 de M.ço de 1704. 

Procurará dar-me p.te promptam.te de qualq.r 

particular q' se offerecer e importar ao real serviço, 
p." se lhe dar a providencia necessaria. 

Procurará examinar se andão Soldados fugidos 
assim da praça de S.tos como da Nova Colonia, e 
do Rio de Janr.0, e os remeterá com segurança a 
praça de S.tos, declarando donde são. 

Procurará cobrar o q' deve de novos direitos 
e terça p.,B o Tabaliâo actual de Pernagoá Manoel 
Per.a do O', como também os mais servintuarios 
dos off.08' das Villas da Sua Comarca, fazendo-se-lhe 
a conta conforme as suas avaliações, desde o tempo 
em q' novamV se fizerão por ordem de S. Mag.e 

não consentindo sirvão sem provizão do d." Snr, ou 
desta Secretaria, pello prejuizo q' se segue a real 
fazenda, em se não pagarem os novos direitos, e 
terça parte. 

Procurará saber do Capp.m mor da V.a da La-
guna, Pran.co de Brito Peixoto o q' tem obrado so-
bre a povoação do Rio gr.de de S. Pedro, como lhe 
ordenei, e se o descobrimento do ouro de q' me 
deu parte está adiantado, como também a amizade 
com os índios Minuanes p.a liúas, e outras cauzas 
concorrerá o D.r Ouv.or g."1 com o q' puder dando-
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me p.te p.a q' se consiga por ser tudo a bem do 
real serviço. 

Procurará saber se os Capp.05 mores das Villas 
da sua Comarca Tem acabado cada hum delles o 
Seu triénio porq' são providos, e tendo completo o 
tempo os suspenderá, e lhe tirará a rezidencia, como 
S. Mag." manda por ordem de vinte, e hum de 
Julho de 1723 e me dará conta o q' achar nas di-
tas rezidencias, o de todos os particulares, q' de-
mais se lhe oferecerem. E este se registará nos 
L."s da Secretaria deste Gov." e nos mais a q' to-
car. Dado 11a cid.6 de São Paulo nos 12 dias de 
Novembro de 1725. - 0 Secretr.0 Gervásio Leyte 
Rebello o fes,.— Rodrigo Cezar de Menezes. 

ÇZ 

R i j p de M Dando, p os f r a u s t e i r o s , v i r e m d e c l a r a r p.a n' l i n a s 
p e r e i n h i r . de Cnyal ia , on Gfnayazes 

R.° Cezar de Menezes, etc, — Por me constar 
q' nesta cid." se achão alguns forausteiros, sem 
ocupação com o desígnio de passarem as Minas desta 
capp.nia, e ser conveniente saber-se as pessoas, q' 
aqui se achão, e também as q' vierem daqui em 
^ante, e se pretendem passar as Minas do Cuyabá, 

(Vuara as dos Guayazes, q' novvn. t e se descobri-
1 V^Meno, e mando q' os foraust.08 que aqui se 
y Vem venhão a minlia pre/.jnça p.a saber a p.t0 


	10.5016_10-ORDCISP-07-12_15_-_0243
	10.5016_10-ORDCISP-07-12_15_-_0244
	10.5016_10-ORDCISP-07-12_15_-_0245

