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Para o Snr. Condo de Valadares Governador de Minas 

(leraes. 
I l l . m o e Ex."10 Snr:—Iinniediatamente que recebi a 

carta de V. Ex." para se prender nesta Capitania a 
Manoel da Costa Jardim, passei apertadíssimas ordens 
para todas as partes, em virtude das quaes se revol-
verão todos os bairros por meyos dos Cabos em que 
os tenho destribuido, e absolutamente se não tem des-
coberto com toda a certeza o tal homem. Em Jaguari 
se prendeo hum Manoel da Costa, que tinha tãobem 
fugido de Minas, o qual tem o mesmo signal do dente 
podre, porem não hé espigado nem veyo agora proxi-
mamente porque se acha eazado nesta Capitania ha 
quatro annos e com filhos. 

Da Yilla de S. Sebastião me aviza o Coinmandante 
que fica prezo hum mulato vindo de Serra-acima, o 
qual por outras noticias tem o mesmo signal do dente 
podre, mas differe na naturalidade, e nos outros signaes 
daquelles que vem apontados por V. Ex.". Por estes 
motivos me não rezolvo a remete-los a V. Ex. a por 
me persuadir que não serão os mesmos sem embargo 
do que Y. Ex. a me determinará o que quer (pie eu 
faça. D." (J.c a Y. Ex. a . S. Paulo 26 de Junho de 
1 7 6 9 . — D o m Luiz Antonio de Souza. 

Acompanhou esta carta huma copia do 
cap." de huma carta do Comandante de S 
Seb.1" de 29 de Mayo passado, em q'. diz 
que de Ubatuba lhe mandou o Sargento-mór 
hum mulato da terra por vir fugido da Serra 
acima junto com outro que se não puderão 
apanhar, e o dito mulato se chama Monoel 
Pereira, natural da Villa de Mogi das Cruzes 
desta Capitania, filho natural de Martinho 
Per." tecelão, e de Maria da Cunha, hé rapaz 
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ainda sem ponta do barba, o terá a idade 1(5 
p. a 1 7 ann.", e que fica trabalhando nas Galez. 

Acompanhou mais outra copia de huma 
carta q'. o Cap.m da Ordenança da Bertioga 
escreveo ao Sarg. t0-mór Manoel Angelo om 
onze do prezente do Junho em que dizia 
não se ter achado mais noticia do q\ por 
ally liavião passado com duas índias vindas 
da Serra-acima dous bastardos, e tor-se prezo 
om Sam Sebastião hum, e q". dizem se chama 
Manoel da Costa, e tãobem dizem ter o signal 
do dente tirado adiante (1). 

Para o mesmo Snr' Conde de Valadares 
Iipmo ( 1 E x m o Snr: —Desejo a V. Ex.» a continuação 

de mais feliz saúde, para que na posse delia me com-
niunique o gosto de suas boas noticias e me honro 
oom as suas ordens. 

A \ . Ex." agradeço sunnnamonte as copias das 
Ordens, que me remete dessa Secretaria a respeito de 
Quilombos, como tãobem as que V. Ex." foi servido 
passar aos seus Registros, para so vedarem os Dezer-
tores desta Capitania, das quaes careço muito no tempo 
prezente, porque sem embargo de todas as providen-
cias, e cautellas, sempre se vay auzentando gente para 
'Ugirem das expedições em que os emprego. 

Fica entregue o negro Ferreiro da Fazenda de Santa 
Anna (-'), e por tudo rendo a V. Ex." as graças, of-
int ^ documentos tom valor nullo; reproduzimo-los somen te para egrar a copia do livro e da r uma idéa da minúcia dos cuidados Uos governadores . 
, 1 ) l 'azenda que 1'ôra conliseada aos Jesu í tas pelo inarquez de Ponri-

• •> j u n t a m e n t e com a do Cnba tão e de Botucatu, Palacio Presidencial 
ò'rcja do Collegio. (N. da R.) 
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