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Gerta Regia ordenando p e as sesmarias dadas pelo Capitão-General 
sejam confirmadas pelo Rei 

Dom João por graça de D. s Rey de Portugal 
e dos Âlg. 0 3 daq. m e dalém mar em Affriea S.1' de 
Guiné, etc. — Paço saber a vós Antonio da Sylva 
Caldi'.* Pimentel Gov. o r da Capp. n i a de São Paulo, 
q' se vio a conta q' me destes em carta de quinze 
de Novembro do anno passado sobre as grandes 
contendas q' ahy tem havido a respeito das datas 
das terras, e a forma com q' thégora se davão 
pelos Governadores, e a grande perturbação q' se 
pode seguir com a q' alcansou o Coronel Alexan-
dre Barreto e o meyo q' se vos offerecia p. a se 
impedir a q' não passe a mais as controvercias, hé 
mandarvos eu passar ordem p. a q' lhe deis as d. a s 

tetras, e q' elles as mandem a este Rn. 0 a confir-
mar por mini ; e outro sim q' a medição e demar-
cação delias as faça o vereador mais velho da 
Camera dessa Cid." por evitar o grande gasto q' 
costumão fazer com os Ministros a q . m hé dada 
esta incumbência por serem tão exorbitantes q' 
m . t a s vezes excede o seu excesso ao valor das 
mesmas terras em cuja concideração; sou servido 
ordenar vos se conserve aos ditos Sysmeiros na 
posse em q' estão, e na medição e demarcação 
delias se proceda na forma que apontaes, e q' elles 
as mandem confirmar a este Reyno pelo meu Con-
selho Ultramarino p. a q' nas ditas confirmações se 
lhe ponhão as clauzulas necessarias ; e p." q' ve-
nha a noticia de todos o q' nesta parte disponho, 
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fareis pôr edditaes nas partes mais publicas dessa 
Cidade desta minha determinação, arbitrando lhe 
nos ditos edditaes o tempo q' entenderes pode 
ser conveniente para mandarem tirar as taes con-
firmações; e suppostas as razões q' insinuaes a respeito 
do Coronel Alexandre Barreto lhe deveis mandar 
pôr verba na sua data visto se havei- tão dolozamente 
comvosco, p. : l q' em nenhum tempo tenha effeito 
a d. : l m. c e e do q' sobre isto obrardes me dareis 
conta. El Rey nosso Snór o mandou por Antonio 
Roiz da Costa do seu Cons.0, e o D.01' Jozeph de 
Carvalho Abreu Conselheyros do Cons.0 Ultramarino, 
e se passou por duas vias. An. t 0 de Cobelos Pr. ! l a 
fez em Lisboa occidental a vinte e sinco de Junho 
de mil sete centos e vinte e outo. O secretr. 0 Andre 
Lopes da Lavre a fes escrever.—Ant. 0 Roiz da 
Costa.—Jozeph de Caru." Abreu. 
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