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mingues Paes / / Bernardo Correa de Moraes. João 
Preto de Oliveira / / João Antunes Lima / / Manoel de 
Siqueira Barboza / / Vicente Pimenta de Abreu / / An-
gelo Baptista / / Manoel de Barcelos Leite / / Bento 
Domingues Paes / / Joam Pires de Oliveira / / Jozé de 
Godoy Moreira / / Jozé Machado Lima / / Francisco 
de Araujo Chaves / / Domingos Roiz' de Siqueira / / 
Ignacio Alz' Cardozo / / Jorge Ferreira de Camargo 
/ / Bento de Godoy Moreira / / Francisco Pires Car-
dozo / / João Pedro de Oliveira / / 
Moraes / / Pedro de Almeida 

Copia .• 
General 
da V.» 

Ill.mo e Ex.mo 

Dias Ribeiro, na deligencia de tomar cavalos aos mo-
radores do Continente do Rio Pardo, p.a em observân-
cia da Ordem de V. Ex.a me recolher p.a eSsa Cid.® en-
controu patrulhando aquelas estradas ao Sold.° Rodri-
go Ignacio, Dragão das Geraes, q' está por cabo no 
passo do d.° R.° cara." de Jacuhy, e perguntando-lhe a 
rezão porq' andava por aly tendo sido noteficado da 
p.1® de V. Ex.a e assignado hum termo p.a não passar 
do d.° Rio p.a cá, respondeo q' aquelas terras erão to-
das da 'sua Capitania, e por isso não só havia estar no 
passo aonde já tinha ordem do Seo General 111,mo e 
Ex.mo Snr' Conde de Valladares, p.a registar e quintar 
tudo q.to entrasse p.a o Arrayal do Jacuhy, não obstan-
te a posse em q' nós estavamos de o fazer, como tam-
bém iria athé Mogy Guaçú, por ser tudo da Sua Cap.te, 
por Conta de que e por saber mais o Sarg. to q' o tal 
Soldado divorciando-se com Lour.ç° Bezerra, Rendeiro 
daquela paSsagem em cuja caza morava o fez flezertar 
pelo querer prender, e quebrando-lhe hua canoa, se se-
nhoriou das mais metendo a Seo arbitrio hum Canoey-
ro pago pelo Rendeiro da paSsagem a 80 rs. por dia, 


