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tas no porto de Araritaguaba as canoas contractadas ,98 _ 

Ao ajudante Theotonio José Zuzarte louvando-lhe os ser-
viços prestados e passando-lhe novas ordens 99 

A Antonio Lopes recommendando-lhe que não permitia 
nenhum matriculado evadir-se da expedição do Ivah}' 10Q. 

Ao sargento Antonio Francisco ordenando que prenda An-
tonio Manoel e sua mulher e remetta-os ao porto de 
Araritaguaba entregando-se ao ajudante ^-KÍl 

H • 
Ao Capitão Mor Domingos Leme ordenando que remetta 

presos para o Corpo da Guarda dois desertores da 
expedição e no caso de não encontral-os prenda 
seus pais ou parentes ^101 

Portaria ao Capitão Mór de Sorocaba ordenando que en-
tregue alguns Carijós de seu districto aos povoado-
res do Ivahy ^-101 

Ao mesmo Capitão Mór ordenando que venda os bens 
de algumas pessoas que desejam povoar o Ivahy J 02 

Ao ajudante Theotonio José ordenando que soccorra de 
feijão e sal a expedição do Ivahy 

Ao Provedor ordenando que faça a conta de pagamento 
da expedição do Ivahy 

Ao mesmo Provedor ordenando que aprompte ferramentas 
para os novos povoadores da expedição Am 
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Ao sargento mór de Parnahyba ordenando que esoclha 
trinta casaes de numerosas famílias para povoarem > 
as terras do Ivahy ,104 

Portaria ao capitão André Dias agradecendo-lhe os servi-
ços prestados JJòò 

Ao ajudante Theotonio José ordenando que ponha prom- Jot^-' 
ptos todòs os expedicionários ^407 

Portaria ao Capitão Mór de Sorocaba agradecendo-lhe a 
deligencia que fez para prender os desertores do Iva-
hy e ao mesmo tempo mandando soltal-os para pre- i1"; ' 
parem-se com suas mulheres para voltar ao Ivahy /K57~ 

Portaria ao ajudante Theotonio recommendando-lhe muita 
deligencia na captura dos desertores do Ivahy, etc. J08 

Portaria ao dr. Leme do Prado agradecendo-lhe os servi- j c 

ços prestados e incumbindo-o de outros J jQ 9 " 

Portaria censurando o capitão José Leme do Jaguary por 
ter dado auxilio nessa freguezia aos homens valentes J 
que se retiraram de outras companhias 441 

Portaria ao sargento Antonio Jorge recommendando-lhe 
que não permitia pessoa alguma em sua companhia J o í 
sem licença de seus respectivos capitães, 1769 ,114 

Portaria ordenando ao Provedor que tire do dinheiro do novo 
imposto quanto for necessário para pagamento da l o ^ f ^ r 
tropa da expedição do Ivahy LI 2 ' 

Portaria ao mesmo Provedor ordenando que faça provi-
mento dos remedios que julgar necessários para a \ 
expedição (^4T2 

Portaria ao mesmo Provedor ordenando que aprompte 
quatro livros com a rubrica ecclesiastica que devem j . 
servir na parochia de Iguatemy ^1-42 
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Portaria ao Capitão Mór de S. Miguel ordenando que te-
nha prompto o indio Paschoal com sua mulher par ad-
irem fabricar telha e louça no Ivahy Jí-43 

Portaria ao Provedor ordenando que aprompte doze mar- ; 
mitas de cobre, seis quintaes de chumbo grosso, etc.^113 

Portaria ao director de Pinheiros ordenando que prepare 
Marcello de Castro e sua família para irem fabricar JU 
telha e louça em Ivahy \ \ \ 

Portaria ao Capitão Mòr de Sorocaba ordenando que en- 1 

tregue aos povoadores do Ivahy os carijós dispersos^LM 

Portaria ao capitão Domingos Leme reconimendando que 
dê auxilio ás pessoas que quizerem estabelecer-se nó 1 

Ivahy >1TJ 

Portaria ao capitão José Leme ordenando que prenda os 
vadios que andam perturbando o socego publico e que 
prepare os povoadores do Ivahy para partirem depois, 
da Paschoa ,,116 

Portaria ao capitão José de Almeida Leme ordenando que 
aprompte para a expedição o tenente Felippe Fogaça 
e Manoel Gomes com suas famílias, e promettendo con-
sumil-os no caso de se recusarem ,117 

Nomeação de escrivão para assistir ao pagamento da tropa.'.., 
do Ivahy 18 

Portaria ordenando ao sargento mór D. José de Macedo 
que prepare carros para conduzir as munições que vão A-
para o Ivahy 

Portaria ao Provedor ordenando que assista com vestuário 
a Bernardino dos Santos, indio de S. Miguel AHÇ 

Portaria ao Provedor ordenando que mande fazer pagamento J 1 
a expedição 11<5 
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Portaria ao Provedor para que assista ao capitão João Alves J i / 
com cem mil réis 

Portaria para o mesmo Provedor assentar praça aos solda-
dos a que tenha dado baixa e vão para o Ivahy e man- > ^ 
dar tres frasqueiras e munições aos soldados 121 

Lista que avisa a portaria acima dos soldados reformados a , > Ç 
que se deu alta _JL2'1 

Portaria de D. Luiz Antonio a Manoel Lopes ordenando que \J 
compareça a sua presença ,.,122 

Ao ajudante Theotonio José para apromptar no porto de 
Araritaguaba tudo o que fôr preciso para o trans- ( j . 
porte dos novos povoadores 

Bando de D. Luiz Antonio cominando a pena de galés 
perpetua aos expedicionários que furtarem, entende-jj,^ 
rem-se com mulheres, etc. 1̂-2-2" 

Outro Bando do theor supra foi para ser lançado na po-
voação de Iguatemy 123 

Ordem que levou o ajudante Manoel José, para se lhe dar J_ 
todo o auxilio de que necessitar 123 

Relação que se accusa neste livro a fls. 63 ^123 
Forma em que hade sahir a expedição que vai para o jjv. 

porto de Araritaguaba afim de embarcar para o Ivahy 
Carta de Antonio Lopes a Manoel José na qual comrnu-

nica ter remettido por ordem do snr. General, o mu-
lato Jeronymo de Brito, responsabilisando o dito M a - - - * 
noel pela fuga ^Utô" 

O sargento Felippe assigna um documento attestando ter J J ^ l 
recebido o mulato Jeronymo de Brito ,125 

Ordem que leva o ajudante Antonio Lopes para que se j ' t -
lhe dê todo o auxilio de que precisar ,126' 



— 42 — 

Ordem que leva o ajudante Antonio Lopes para executar _ 
nas deligencias da expedição do Ivahy 126 

Resumo das instrucções e mais ordens que leva para seu \ 
governo o ajudante Antonio Lopes Jr^'6 

Ultimas instrucções - 135 

Carta ao Capitão Mór João Martins Barros recommen-
dando que respeite as ordens de que Antonio Lopes 
vae encarregado e obre em tudo com maduro con-^il 
selho e maior acerto /Hí> 

Ao capitão João Alvares Ferreira recommendando que' 
aproveite-se das ordens que leva Antonio Lopes ,̂141 

Ao guardião de Itú pedindo-lhe um religioso para acom-
panhar a expedição ^441 

Ao Capitão de Ordenanças da Atibaia ordenando que pren-
da aos que andam despersuadindo os expedicioná-
rios .,142 

Passou-se ao ajudante Antonio Lopes uma portaria que; 
lhe serve de carta credencial 142 

Ao ajudante Antonio Lopes fazendo-lhe varias communi-' 
cações e passando-lhe algumas ordens 1-43 

Carta do ajudante Antonio Lopes a João Martins Barros ' 
na qual toma muitas providencias sobre a expedição ^-44 

Ordem .que se passou ao capitão Andre Dias e aos mais 
que foram encarregados da primeira conducta de po-
voadores ,446 

Instrucção e ordem que se deve seguir na conducta e \ i: . 
marcha das canoas ^147 

Carta do capitão André Dias communicando o successo . 
de seu primeiro dia de viagem a Antonio Lopes ,149 



Carta de S. Exc. communicando a Antonio Lopes o seu 
contentamento por ter despachado para o Ivahy a i -- -
primeira conducta, etc. ^80 

Ordem para se dar oito armas de fogo para os que hão '. 
de abrir o caminho de terra para o sertão do Ivahy ,151 

Portaria para se dar em moeda o dinheiro que for pre-
ciso para se pagar os mantimentos que se tomaram 
para a presente expedição 

Portaria ordenando a Romualdo José que faça todos os paga-
mentos sob pena de prisão, na presença do ajudan-
te Manoel José e do Juiz ordinário da villa, aos res-
pectivos moradores ^153* 

Portaria ordenando aos juizes ordinários de cada uma das 
terras onde moram os credores que assistam todos os j ;, ; -
pagamentos 

Portaria ordenando ao ajudante Manoel José que assista \ 
todos os pagamentos que deve fazer Romualdo José Í54 

Ordem que se deu ao capitão Manoel Lopes de Siqueira 
para levantar uma companhia de aventureiros de 
cem homens 155 

a(j p 
Foi outra do theor supra ao alferes José Mendes da Costa,.! 55" 

Bando para se alistarem cem homens para se descobrir ('/-'{ 
o sertão 15f 

Ao Capitão Mór de Jacarehy em que D. Luiz remette ' .'") 
uma lista para ser prehenchida 

Portaria ao Capitão Mór de Atibaia convidando-o para ir 
ao certão com o cominando de cem homens JX67 

A Manoel Corrêa Bueno em que D. Luiz o convida para 
comparecer a sua presença para tratar da desço- 1 Sa-
beria de ouro 158 

y 
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Ao ajudante de ordens mandando prender a Francisco 
Mendes a pretexto de ser devedor de Jeronymo Mar-\5' V.-1' 
ques L58 

Portaria ao capitão Domingos Leme ordenando que, no 
caso de não acceitar o cominando da Bandeira, aliste 11 . 
pessoas fortes e sadias para a dita Bandeira 1-Ô9 

Portaria ao ajudante Affonso Botelho na qual D. Luiz 
pede informações, dá ordens, etc. 

Ao ajudante Affonso Botelho recommendando que adiante as 
povoações de Guaratuba, etc., e communicando ter 
pedido licença ao bispo do Rio para fundar igrejas,\ 
nomear parochos, etc. 1 ttl 

Ao mesmo ajudante communicando-lhe ter sido nomeado 
parocho de Guaratuba o padre Bento Gonçalves eV)-
passando-lhe varias ordens 

Ao Capitão Mór de Atibaia communicando-lhe ter encar-
regado da deligencia o snr. Manoel Corrêa, e oixje-
nando que dê toda a ajuda e favor ao dito Manoel eJ"/-> 
auxilial-o no alistamento 

Foram outras do mesmo theor supra ao capitão de Ja-
guary e de Nazareth 464 

Extensa carta de D. Luiz ao ajudante Affonso Botelho na 
qual toma muitas providencias sobre a expedição . 
recommendando economias, etc. pym 

Carta ao mesmo ajudante na qual recommenda aos com-
mandantes e commandados da expedição que não se_^. 
occupem com ouro durante a viagem 169 

As instrucções que acompanham estas cartas vão lança-
das no livro 3o do registro da secretaria, juntamente 
com as cartas e um extracto dos soldos que haviam . 
de pagar as companhias do certão >70 



Ordem para se mandar á villa de Curytiba um conto de jC 
réis para a presente expedição 170 

t 
Carta ao abbade do mosteiro de S. Bento pedindo-lhe o 

religioso Fr. Antonio de Santa Thereza para acom- (/ 
panhar a expedição ^J-tT 

Ao ajudante de ordens communicando-lhe ter remettido por 
Joaquim José, um conto de réis para gasto da expe-
dição ,171 

Ao mesmo ajudante lembrando-lhe as medidas que devia 
tomar para a boa marcha da expedição ^4.-71 

Ao mesmo ajudante communicando ter obtido para capellão 
com as licenças necessarias Fr. Antonio de S. The- ^ b"' 
reza J t f í 

SUPPLEMENTO 

Interessantes noticias do Paraguay com notas da Redação 173 





índice do V o l u m e V I 

Carta do vigário capitular do Bispado, concedendo licença ao 
revd. Mauricio de Ramos, para celebrar missa, con-
fessar, etc., durante a expedição 

Cartas de D. Luiz : 
A José Gomes de Gouvea, censurando o procedimento do 

tenente Francisco José Pereira, que se intromettera 
em desmanchar os ânimos dos aventureiros da ban-
deira do dito José Gomes 

Ao ajudante de ordens, em Paranaguá, aconselhando-lhe 
varias medidas para a entrada do Tibagy 

Ao mesmo ajudante, dando-lhe varias instrucções, para a 
conquista das fronteiras, etc. 

A Manoel Corrêa Bueno, lamentando a falta de pessoal 
para a descoberta dos certões, etc. 

Portaria, ordenando ao ajudante Manoel José Alberto, que 
passe a Araritaguaba, para executar as ordens de que 
vai encarregado 

Portaria ordenando a todos a quem esta for apresentada 
que obedeçam em tudo ao dito ajudante, etc. 

Ao juiz ordinário de Itú, remettendo seis mezes de soldo 
para 20 soldados que partem para o Ivahy 

Ao ajudante de ordens, Affonso Botelho, remettendo-lhe 
1;000$ e mandando fazer economias, etc. 

Portaria ordenando que se dê 1:000$792, ao ajudante de 
ordens, para despezas de certa diligencia, etc. 



Carta ao commandante da praça de Santos, communican-
do haver ordenado á Provedoria que mande pagar 
pelo preço ajustado, as quatro peças de artilheria, etc, 

Portaria para se pagar as quatro peças da artilheria, que 
se tomaram no navio de Lisboa 

Carta para o sargento mór de Itú, referindo-se á deserção de 
pilotos, proeiros, etc. 

Carta para o ajudante Manoel José, que se acha em Ararita-
guaba, pedindo-lhe a relação dos desertores, seus ca-
beças, etc. 

Para o mesmo ajudante, referindo-se aos desertores e re-
messa de munições, e petrechos bellicos, etc. 

Para o ajudante Affonso Botelho, em Curitiba, remettendo-
lhe dinheiro para os gastos da expedição, obras das 
egrejas, etc. 

Portaria para se transportar munições, petrechos bellicos, ar-
tilheria, etc., para o Ivahy 

Portaria ordenando ao Provedor da Fazenda Real, que assis-
ta com 30$000 de fazendas, para dezenove pessoas 
pobres, que seguem para o Ivahy, etc. 

Relação dos povoadores que seguem na presente expedição 
para o Ivahy 

Portaria ao Provedor da Fazenda Real, mandando apromptar 
mais cinco barris de polvora para o Ivahy 

Carta para o ajudante Antonio Lopes, remettendo listas de 
povoadores e soldados que seguiram na ultima expe-
dição para o Ivahy e soldo de seis mezes para estes, 
etc. 

Relação do pagamento que se fez aos soldados que foram 
na ultima expedição para o Ivahy, de seis mezes de 
soldo 



— 49 — 

Conhecimento dos petrechos e munições que se transpor-
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soldados Gaspar Vaz da Cunha e João Vaz, como 
responsáveis por elles, etc. 31 

Carta para o ajudante Romualdo José de Pinho, pelo ex-
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pediente da sala, mandando-lhe alugar casas para de-
positar os mantimentos que se destinam ás expedi-
ções, etc. 32 

Carta para o capitão Gonçalo de Arruda Leite, ordenan-
do a prisão do soldado João Vaz, como cúmplice na 
fuga dos desertores João Vaz e Gaspar Vaz, etc. 33 

Carta para o mesmo, mandando dar liberdade, por 20 
dias, á mãi dos desertores Gaspar Vaz e João Vaz, 
exigindo, porém, que a mesma faça toda a diligen-
cia para os descobrir, etc. 33 

Carta para o capitão mór de Sorocaba, mandando enca-
par toucinho, e referindo-se á abertura da estrada do 
Rio Grande para Iguatemy, etc. 34 

Carta para o sargento mór de Itú, ordenando-lhe que alli 
e em Araritaguaba, faça apromptar 120 arrobas de 
de toucinho, etc. 35 

Carta para o sargento mór de Itú, mandando entregar a 
carta supra 36 

_ Capitulo de uma carta ao tenente coronel Affonso Bote-
lho, mandando-lhe fazer o possível para retirar a pro-
messa feita a Francisco Martins Lustoza, da nomea-
ção de guarda mór daquellas Minas 36 

Portaria ao Provedor da Fazenda Real, para mandar en-
tregar ao commandante da praça de Santos, 50 ar-
mas e 100 balas 37 

Carta ao commandante daquella praça, dando instrucções 
sobre a referida portaria 38 

Carta para o commandante das expedições do Tibagy, so-
bre a remessa que se vai fazer das 100 balas e 50 
armas, etc. 38 



Carta para o sargento mór de Itú, ordenando que as ca-
noas e tudo emfim esteja prompto para a partida da 
expedição de Iguatemy, etc. 

- Ordem para o fornecimento de aniagem para o fabrico de 
saccos em que serão conduzidos mantimentos para 
Iguatemy, etc. 

Carta para o sargento mór de Itú, ordenando-lhe que 
mande conduzir para o porto de Araritaguaba, toda 
a farinha e feijão que alli se apromptou para a ex-
pedição, etc. 

Carta para o capitão André Dias e ajudante Romualdo 
José, declarando que a expedição parte a 12 de No-
vembro e que tudo esteja prompto para esse fim, etc. 

Carta para Luiz Vaz de Toledo Piza, encarregando-o de 
uma diligencia, etc. 

Carta para Antonio Corrêa Barboza, idem, idem 
Carta para o capitão Paulino Ayres de Aguirra, ordenan-

do-lhe que marche para esta cidade afim de fazer 
certa diligencia, etc. 

Portaria ordenando que o capitão Paulino Ayres de Aguir-
ra, marche com 25 soldados, a acompanhar o soc-
corro que segue para Iguatemy, etc. 

Portaria determinando ao capitão mór de Sorocaba e ás 
justiças daquelle districto que não se entendam com 
as pessoas da casa de Luiz Vaz de Toledo Piza, que 
partem em diligencia, etc. 

Portaria mandando que o sargento mór de Itú forneça 
viveres ás 78 pessoas que partem para Iguatemy, etc. 

Carta para o capitão mór de Sorocaba, ordenando a pri-
são das meretrizes que dão escandalo naquella villa, 
afim de serem mandadas para Iguatemy, etc. 
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Carta para o sargento mór Manoel Caetano Zuniga, qué 
se acha eni Itú, declarando que partem as mulheres 
de alguns presos, com destino a Iguatemy 

Relação das mulheres que vão para a praça de Iguatemy 48 

Carta para o capitão mór de Sorocaba, respondendo que 
as duas mulheres presas, que se dizem casadas, se 
o forem de facto, não devem seguir para Iguatemy, 
etc. 49 

Carta para o mesmo capitão mór, mandando prender Pe-
dro Alexandrino, que, com licença, foi de Iguatemy 
para aquella villa, etc. 50 

Ordem para o ajudante Theotonio José Zuzarte entregar 
ao almoxarife o resto do dinheiro dos pagamentos 
que foi fazer ao Iguatemy, etc. 50 

Ordem para pagamento de seis mezes de soldo ao desta-
camento de Santos que se acha em Iguatemy 51 

Ordem para todos aquelles a quem for a mesma apre-
sentada, auxiliarem o sargento José Ribeiro Macha-
do, que conduz dinheiro ao Iguatemy 51 

Cartas pa ra Igua temy, e x p e d i d a s em Dezembro de 1771 

Para o tenente coronel João Martins de Barros e sargen-
to mór D. José de Macedo, declarando-lhes que de-
vem esquecer os seus interesses particulares, só cui-
dando de suas obrigações, etc. 52 

Para os mesmos, mandando render os soldados casados 
e declarando ter partido para aquella praça o capi-
tão Aranha, com sua companhia, etc. 54 

Para os mesmos, dizendo que para alli segue o capitão 
Paulino Ayres de Aguirra, encarregado de pagar seis 
mezes de soldo a duzentos homens, etc. 56 
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Para os mesmos, ordenando a continuação da abertura da 
estrada daquella praça até a foz do rio Pardo, etc. 58 

Para o tenente coronel João Martins de Barros e sargento 
mór D. José de Macedo, dizendo que parte para 
aquella praça o capitão Paulino de Aguirra, condu-
zindo presos e soccorros, etc. 60 

Para o capitão João Alves Ferreira, lamentando a discór-
dia entre os officiaes que alli se acham, e pedindo-
lhe que com prudência procure concilial-os, etc. 61 

Termo da junta sobre o pagamento das tropas de Igua-
temy 62 

Relação do pagamento de seis mezes que se manda fazer 
á tropa paga que se acha destacada na praça de 
Iguatemy, etc. 64 

Relação de pagamento de seis mezes que se manda fazer 
aos ventureiros e seus respectivos officiaes, que se 
acham na dita praça 67 

Relação de toda a fazenda que vai para a praça de Igua-
temy para se distribuir pelos soldados, etc. 68 

- Receita da fazenda que comprei, etc. 69 
^ Relação de todos os officiaes e soldados que tiveram baixa 

naquella praça, etc. 71 
Ordem para, se houver excesso no dinheiro destinado ao 

pagamento dos ventureiros da praça de Iguatemy, se-
rem applicados 200$000 na factura de um templo, etc. 74 

Ordem para o capitão Paulino Ayres de Aguirra fazer tran-
sportar setenta e tantos presos,famílias, dinheiro e man-
timentos para Iguatemy 74 

Ordem para o capitão Antonio Corrêa Barboza e Luiz 
Vaz de Toledo, seguirem com o capitão Paulino de 
Aguirra para Iguatemy, recebendo alli ordens do re-
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gente João Martins de Barros, para a abertura do cami-
nho, etc. 75 

^ Carta para o regente, dizendo que por se achar doente só 
seguirá em Fevereiro o capitão Francisco Aranha, etc. 76 

Carta para o sargento mór D. José de Macedo, permittindo-
lhe que venha á capital, quando alli chegar o capitão 
Francisco Aranha, etc. 78 

Carta para o capitão Joaquim de Meira, declarando não po-
der na occasião mandar rendel-o e recommendando-lhe 
muito zelo durante a auzencia do tenente coronel, a 
quem ficará substituindo, etc. 79 

Carta para o capitão Francisco Lopes, dizendo que ordenou 
ao tenente coronel, para mandal-o substituil-o o capitão 
Meira no logar da guarda, etc. 79 

Carta para o alferes José Rodrigues da Silva, declarando ter 
ordenado ao regente para mandar que aquelle o substi-
tua no logar da Forquilha, etc. 80 

-Ordem ao ajudante Antonio Lopes, para ir ao porto de Ara-
ritaguaba fazer embarcar para Iguatemy, dinheiro, man-
timentos e setenta e tantos presos, etc. 81 

Carta para o capitão da cavallaria de Sorocaba, ordenan-
do-lhe que mande 12 soldados de sua companhia, 
seguirem com a expedição de Iguatemy 81 

Carta para o coronel Affonso Botelho, lamentando a perda 
de sete soldados das expedições aos campos de Gua-
rapuava, os quaes foram mortos pelos indios, e dan-
do-lhe instrucções, etc. 82 

Carta para o mesmo, mandando construir uma fortaleza 
e indicando-lhe os meios, etc. 86 

Carta para o mesmo, remettendo a planta da dita forta-
leza, etc. 87 
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— Ordem para todos os officiaes de milícias ou justiça, au-
xiliarem o alferes José Joaquim Cesar e sargento Ma-
noel Gomes, que conduzem cartas e dinheiro aos 
campos de Guarapuava, etc. 88 

Carta para o tenente coronel Affonso Botelho, remettendo 
cópia dos bandos que foram publicados, convocando 
o povo para as expedições, etc. 88 

Carta para o mesmo, enviando dinheiro para pagar as 
férias das obras da fortaleza 89 

Carta para o capitão mór de Sorocaba que sejam postas 
em liberdade as mulheres que voltaram de Ararita-
guaba, excepto uma, etc. 89 

Carta para o capitão André Dias, dizendo que o general 
mandou remetter os inclusos requerimentos dos cuya-
banos para ser executado o despacho de um delles, 
etc. 90 

Bando convidando o povo para tomar parte na conquista 
e estabelecimento dos sertões do Tibagy, etc. 91 

--Ordem aos capitães de ordenanças das freguezias da Con-
ceição e outras, para deixarem alistar-se todos aquel-
les que quizerem acompanhar o alferes José Felix 
Cintra, que com uma bandeira de 100 homens, se-
gue para os campos do Tibagy, etc. 92 

Ordem a todos os ministros, officiaes de justiça, etc., não 
se entendam com o alferes José Felix Cintra, que vai 
na referida diligencia, etc. 93 

Ordem aos capitães de ordenanças da villa de Itú e ou-
tras, que façam passar mostra ás companhias de Ma-
noel André de Vasconcellos, que para os sertões do 
Tibagy segue com uma bandeira de 100 homens, 
etc. 94 
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Carta para o capitão André Dias, ordenando que o pes-
soal necessário para o serviço de marcação, venha 
dos que têm praça em Iguatemy, não sendo soltei-
ros, etc. 94 

Carta para o capitão Balthazar Rodrigues Borba, pelo ex-
pediente de ordens, mandando-lhe o general que des-
faça os boatos que correm, isto é, que se vai pas-
sar mostra afim de tirar gente para o Iguatemy, etc. 96 

Carta para o sargento mór Manoel Caetano Zuniga, pelo 
expediente de ordens, tratando do mesmo assumpto 96 

Carta para o capitão mór de Sorocaba, idem, idem 97 
— Ordem para o tenente coronel Affonso Botelho de Sampaio 

e Souza mandar fazer um calculo exacto do gado e ca-
valgaduras existentes em todo o continente de Curitiba, 
etc. 98 

Acompanhou esta ordem uma relação que fica registra-
da neste mesmo livro a folhas 56. 

"Ordem ao sargento mór Manoel Joaquim da Silva para 
mandar tirar uma relação das fazendas existentes nos 
lados da estrada de Itapetininga, etc. 99 

Noticia das fazendas que ficam para a parte de Botucatu e 
Guarehy e encruzilhada de novo caminho que proxi-
mamente se abre para Iguatemy, etc. 100 

Relação das fazendas que se acham nos lados da estrada ge-
ral, desde Sorocaba até a Faxina, campos de Botuca-
tu, etc. 100 

Ordem para os credores do capitão José Gomes de Gouvêa 
o não perturbarem durante o tempo em que estiver fa-
zendo uma estrada para o Tibagy, etc. 101 

Portaria, marcando o prazo de trez mezes para o dito capi-
tão José Gomes de Gouvêa dar começo á estrada e or-
denando que as justiças o não persigam, etc. 101 
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Ordem ao sargento mór de Sorocaba, para fazer seguir 
mantimentos ao capitão mór daquella villa, que parte 
em diligencia para cooperar na abertura da estrada 
para Iguatemy, etc. 102 

Ordem aos moradores e fazendeiros dos campos de Bo-
tucatu, para venderem pelos preços competentes e re-
metterem para o sertão ao capitão mór de Sorocaba, 
os mantimentos que elle necessitar, etc. 102 

A ordem que se acha registrada neste livro a folhas 53, 
acompanhou a relação seguinte das fazendas que se 
acham em todo o continente de Curitiba, etc. 103 

Carta ao coronel Affonso Botelho, acompanhando segunda 
via das ordens que já lhe foram expedidas e exigindo 
seu cumprimento, etc. 103 

Carta para o mesmo, lamentando a falta de noticias do 
Rio de D. Luiz, etc. 104 

Carta para o mesmo, dizendo que permitte a mudança de 
frei Bento para o Tibagy, com sua familia e outras, 
etc. 105 

Carta para o mesmo, accusando o recebimento de um 
mappa dos sertões, que foi por este remettido, e pe-
dindo mais esclarecimentos para completal-o, etc. 106 

Carta para o mesmo, dando-lhe instrucções sobre a con-
tinuação das explorações aos campos de Guarapua-
va, etc. 107 

Ordem ás justiças de Itapetininga, para não prenderem a 
Demetrio Furtado Ribeiro, que pelo capitão mór de 
Sorocaba está encarregado da conducção de mantimen-
tos para sua expedição, etc. 108 

Continuam as expedições depois da chegada do briga-
deiro José Custodio de Sá e Faria, a esta capitania 
em Julho de 1772. 
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Portaria, ordenando que o tenente coronel Affonso Bote-
lho de Sampaio e Souza, faça estabelecer paradas 
promptas, no districto de Curitiba até o da Faxina e 
outros, para execução das diligencias, etc. 109 

Portaria, ordenando que o capitão mór regente Antonio 
Corrêa Pinto, estabeleça paradas promptas no distri-
cto da província de Viamão e delle até o de Curiti-
ba, etc. 110 

Portaria, concedendo perdão a Gaspar da Cunha e João 
Vaz, etc. 110 

Ordem ao sargento mór da Faxina, para declarar aos res-
pectivos donos, que não podem tirar gado algum dos 
que deram em rói, etc. 111 

Carta para o capitão André Dias de Almeida, ordenando-
lhe que, ao chegar alli o capitão Antonio Corrêa Bar-
boza, que segue em diligencia para as margens do 
Rio Grande, forneça-lhe conducção e mantimentos 
para um mez, etc. 111 

Carta para o mesmo, ordenando-lhe que mande aprom-
ptar duzentos alqueires de farinha, cem de feijão e 
cem arrobas de toucinho, etc. 113 

Ordem ao sargento mór Manoel Caetano de Zuniga e ao 
ajudante de ordens Antonio Lopes, para irem a San-
tos fazer transportar para esta cidade seis peças de 
artilheria, etc. 114 

Relação de pertences 115 
Sobrecellentes para as seis peças de calibre tres. Mandou-

se suspender a remessa, etc. 116 
Relação de sobrecellentes para a peça de uma libra 117 
Sobrecellentes para as ditas peças. Mandou-se suspender 

o transporte, etc. 119 
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Ordem ao sargento mór Manoel Caetano Zuniga e aju-
dante de ordens Antonio Lopes, para irem a Santos 
fazer transportar para esta capital, todo o trem per-
tencente á capitania de Matto Grosso 120 

- Copia da relação das munições e artilheria pertencentes 
á capitania de Matto Grosso, etc. 121 

Ordem para a junta da Fazenda mandar pagar as des-
pezas com o transporte das peças de artilheria, de 
Santos para esta cidade, etc. 122 

Ordem no mesmo sentido p o 

Ordem para o Provedor da Fazenda Real mandar verifi-
car quanto se deve aos povoadores, soldados, etc., 
vindos de Iguatemy ' p o 

Ordem para o ajudante voltar a esta cidade, depois de 
escolher em Santos a artilheria, etc,, entregando tudo 
ao sargento mór Manoel Caetano Zuniga, para os 
conduzir, etc. 

Ordem para serem enviados para Iguatemy um medico, 
um cirurgião e um boticário 123 

Ordem para que com as peças de artilheria que devem 
vir de Santos para esta capital, venham somente as 
munições a cada uma pertencentes, etc. 124 

Ordem para os capitães das freguezias da Conceição e ou-
tras, auxiliarem ao alferes José Felix Cintra, que com 
100 homens segue para o sertão do Tibagy, etc. 124 

Carta para o capitão André Dias, mandando apromptar 
canoas, etc. 19 r 

Carta para o ajudante Antonio Lopes, dizendo que segue 
para aquella villa o capitão André Dias, o qual lhe 
informará da grande falta de toucinho, etc. 125 
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Carta para o mesmo ajudante, referindo-se ás peças e 
munições que devem vir de Santos e dando-lhe ins-
trucções, etc. 126 

Carta para o capitão Balthazar Rodrigues Borba, ordenan-
do-lhe que faça apromptar cavallos, cargueiros e car-
ros com bois, para marcharem com o trem de Sua 
Magestade, para o porto de Araritaguaba, etc. 127 

Ordem para todos os capitães móres da estrada do Rio 
de Janeiro, fazerem estabelecer paradas promptas, 
para a troca de correspondência entre esta e aquella 
capitania, etc. 128 

Ordem ao ajudante Theotonio José Zuzarte, para fazer 
apromptar no districto desta cidade, mais cinco ou 
seis carros para a conducção do trem de Sua Mages-
tade, etc. 128 

Carta para o juiz ordinário e officiaes da villa de Atibaia, 
mandando participar a ordem inclusa ao ,sargento 
mór daquelle districto, e ordenando que todos con-
corram para sua execução, etc. 129 

Ordem ao juiz ordinário e officiaes da camara da villa 
de Atibaia, para juntos com o sargento mór do dis-
tricto, fazerem apromptar 150 arrobas de toucinho, 
para soccorro ao Iguatemy, etc. 129 

Carta para o capitão mór José de Almeida Leme, orde-
nando-lhe que mande apromptar oitenta arrobas de 
toucinho, etc., para Iguatemy 130 

Carta para o sargento mór Antonio Francisco de Andra-
de, dizendo que visto o capitão mór daquelle distri-
cto ter dado conta da incumbência de fazer aprom-
ptar cento e tantos alqueires de feijão, tome conhe-
cimento de tudo, esperando o mais que lhe fôr orde-
nado, etc. 131 
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• Ordem ao thesoureiro da Real Fazenda, para "assistir com 
6$400, ao frei Antonio de Santa Thereza, etc. 132 

Carta para o capitão Lourenço Cardozo, ordenando-lhe 
que faça os soldados de sua companhia contribuírem 
com a derrama de feijão para soccorro da praça de 
Iguatemy, etc. 132 

Carta para o ajudante Theotonio, ordenando-lhe que faça 
apromptar um official subalterno e um piquete de dez 
praças para acompanharem as peças de artilheria que 
vão,para Iguatemy, etc. 132 

Ordem á Real Fazenda, para mandar pagar trinta mil 
réis de gratificação a Luiz Vaz de Toledo Piza, 
etc. 133 

Carta para o juiz ordinário da villa de Itú, dizendo que 
por alli devem passar, o tenente Thomé José de Aze-
vedo, com um sargento e sete soldados, vindos do 
Rio para servirem na capitania de Matto Grosso, 
etc. 134 

Carta para o capitão André Dias de Almeida, declarando 
que segue para aquelle porto o trem de Sua Mages-
tade, etc. 134 

Ordem da junta para se assistir na villa de Itú ao tenen-
te e soldados de Matto Grosso 135 

Lista que acompanha a mesma ordem 136 

Carta para o juiz ordinário e mais officiaes, dando ordens 
com relação ao toucinho mandado apromptar naquelle 
districto, etc. 136 

Carta para o sargento mór Manoel Caetano Zuniga, man-
dando entregar os carros e cavallos que não foram 
occupados na conducção do trem, etc. 137 
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Carta para o capitão José Gomes da Gouvêa, ordenando-
lhe que venha a esta cidade para fazer uma diligen-
cia, etc. 138 

Portaria que acompanhou a mesma carta 139 
Carta para o capitão André Dias de Almeida, dando-lhe 

instrucções sobre a partida, daquelle porto, do trem 
de Sua Magestade, etc. 139 

Parada que parte em 15 de Dezembro para a capital do 
Rio de Janeiro, conduzindo uma carta ao marquez 
do Lavradio, etc. 141 

Ordem para ser enviada pela mesma parada, uma carta 
ao capitão mór de Guaratinguetá, etc. 141 

Carta para o capitão José Gomes de Gouvêa, ordenando-
lhe que forme um corpo de homens capazes, para 
irem acompanhal-o ao sertão do Rio Pardo, etc. 142 

Ordens que se passaram em 16 de Dezembro de 1772, 
a respeito da diligencia para que está nomeado o 
capitão José Gomes de Gouvêa. 

Para o capitão mór de Jundiahy, ordenando-lhe que faça 
apromptar naquelle districto e em outros, os homens 
mais capazes para seguirem com a diligencia de que 
está encarregado o capitão José Gomss de Gouvêa, 
etc. 143 

Para o alferes Domingos Luiz Cabral, na freguezia de Ju-
query, mandando, igualmente, que aprompte gente 
para o mesmo fim, etc. 144 

Carta circular para André Corrêa de Lacerda, Manoel Ro-
drigues de Araujo Belém, Cláudio Bicudo, e Balthazar 
de Lemos, capitães auxiliares dos districtos de Jun-
diahy, etc., ordenando que, de accôrdo com a rela-
ção inclusa, mandem apromptar gente para aquelle fim, 
etc. 145 
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Relações das pessoas que se mandaram apromptar para 
a mesma diligencia, incluídas nas cartas e ordens ante-
cedentes 146 

Ordem para o capitão mór de Jundiahy fazer abrir o cami-
nho que vai da mesma villa para Araritaguaba 147 

Ordem para o sargento mór da villa de Itú, fazer abrir o ca-
minho que vai da mesma villa para Araritaguaba 148 

Ordem ao capitão mór de Jundiahy para mandar aprom-
ptar as cavalgaduras precisas, para a conducção ao 
porto de Araritaguaba, do trem e mantimentos, com 
que marcha o capitão José Gomes de Gouvêa, etc. 149 

Para o parodio de Iguatemy 

Ordem á junta da Fazenda, para mandar adiantar da res-
pectiva côngrua, 60$000 ao revd. dr. Caetano José 
Soares 149 

Ordem á dita junta para mandar adiantar 30$000 ao revd. 
padre dr. Angelo do Sacramento, que segue como 
capellão do Iguatemy, etc. 150 

Ordem á junta para assistir com 150$000, ao capitão 
José Gomes de Gouvêa, que segue em importante di-
ligencia, etc. 150 

Ordem á mesma junta, para mandar pagar 120$000 ao 
revd. frei Antonio de Santa Thereza do Espirito Santo, 
producto de um anno de seus vencimentos como ca-
pellão do Tibagy, etc. 151 

Ordem para o capitão José Gomes de Gouvêa, mandando-
lhe declarar que os offbiass nomeados para o acom-
panhar, serão pagos pela Fazenda Real, etc. 151 

Ordem para se adiantar trez mezes de soldo ao soldado 
aventureiro Pedro Antonio de Faria, que segue na ban-
deira do capitão José Gomes de Gouvêa, etc. 152 
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Carta para o dr. juiz de fóra de Santos, ordenando-lhe que 
faça acquisição de fornos para farinha, etc. 152 

Carta para o revd. D. Abbade desta cidade, pedindo-lhe per-
missão para ser nomeado coadjuctor da fraguezia de 
Iguatemy, o revd. frei Angelo do Sacramento, etc. 153 

Carta para o revd. provincial, no mesmo sentido, etc. 154 
Carta para o revd. ex-provincial, idem, idem 154 
Ordem para pagamento de 40 réis de Santos Óleos, que são 

remettidos para o Iguatemy 155 

Ordem ao director ou capitão mór, a quem fôr a mesma 
apresentada, para dar cinco indios que conduzam o pa-
dre Caetano José Soares, a Araritaguaba, etc.. 155 

Instrucções e ordens que se expedem, sobre o estabe-
lecimento de Nossa Senhora dos Praseres de Igua-
temy, ao capitão mór regente José Gomes de Gou-
vêa e aos mais officiaes, da data de 11 de Janeiro 
de 1763 em diante. 

Para o capitão João Alves Ferreira, communicando que José 
Gomes de Gouvêa está nomeado capitão mór regente 
daquella fronteira, etc. 155 

Portaria para o mesmo capitão exercitar, interinamente, o 
posto de sargento mór da praça, etc. 159 

Ordem para marchar o capitão Francisco Aranha Barreto, 
para Iguatemy, etc. 160 

~ Ordens e instrucções que se dirigiram ao tenente coronel João 
Martins Barros e ao sargento mór D. José de Macedo 
sobre o estabelecimento de Iguatemy, que novamente se 
dão por cópia ao capitão mór regente José Gomes de 
Gouvêa, com outras que juntamente lhe são expedi-
das por escripto, etc. 160 
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Com estas ordens se entregaram ao mesmo capitão mór 
algumas copias de outras que se passaram ao seu 
antecessor para novamente as fazer pôr em execu-
ção, etc. 167 

Narração da casualidade que deu principio ao estabeleci-
mento da praça de Iguatemy, que também se deu 
ao mesmo capitão mór regente, para sua melhor in-
telligencia 170 

Ordem para a remessa de quarenta armas de fogo e qua-
renta bayonetas, bandeiras e cartucheiras para o porto 
de Araritaguaba, etc. 175 

Ordem para serem remettidos para Iguatemy, os objectos 
constantes das duas relações que esta acompanham, 
etc. 176 

Relação do que mando se aprompte e remetta para Igua-
temy 177 

Portaria que se deu ao capitão mór regente, para entrega 
que se deve fazer em Iguatemy 178 

- Carta para o capitão mór regente José Gomes de Gou-
vêa, dando-lhe instrucções com relação á diligencia 
de que está encarregado, etc. 179 

Nomeação do alferes Joaquim Dias, para ir com a gra-
duação de tenente, acompanhar o capitão José Go-
mes de Gouvêa, na sua diligencia, etc. 180 

Ordem aos commandantes das tropas auxiliares dos dis-
trictos de Jundiahy e outros, para fazerem conduzir 
ao porto de Araritaguaba, as pessoas que devem 
partir com a expedição do capitão José Gomes de 
Gouvêa, etc. 180 

Carta para o capitão mór regente, José Gomes de Gou-
vêa, enviando os papeis pertencentes ao capitão La-
cerda, etc. 181 
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Carta para õ capitão mór Antonio de Moraes Pedrozo, 
agradecendo tudo o que fez para conseguir gente para 
a expedição do capitão Gouvêa e dando-lhe instruc-
ções, etc. 182 

Carta para o sargento mór Lucas de Siqueira Franco, re-
commendando que só o toucinho que estiver em 
bom estado é que deverá ser mandado para Iguate-
my, etc. 184 

Ordem para pagamento de 1:650$585, dos mantimentos 
mandados para Iguatemy, etc. 184 

Ordem para pagamento de 360$000, aos aventureiros que 
não receberam na praça de Iguatemy, etc. 185 

Ordem para pagamento de 600$000—dous mezes adian-
tados—a 100 homens, e 90$000, importancia de qua-
tro mezes, a tres officiaes subalternos, que com aquel-
les vão acompanhar o capitão José Gomes de Gou-
vêa, na sua expedição, etc. 185 

Ordem de pagamento ao ex-soldado aventureiro da praça 
de Iguatemy, da quantia de 33$400 186 

Ordem para serem tirados da egreja do Collegio e remet-
tidos para a freguezia de Iguatemy, os objectos con-
stantes da relação junta 186 

Relação dos objectos que são tirados da dita egreja, afim 
de irem para a expedição 186 
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Frontespicio 
Ordem ao sargento mí>r Lucas de Siqueira Franco, para 

fazer transportar para Araritaguaba os toucinhos des-
tinados a Iguatemy 

Ordem ao sargento mór Antonio Francisco de Andrade, 
para fazer transportar para Araritaguaba os feijões 
destinados a Iguatemy 

Ordem á junta da Fazenda Real, para pagar as despezas 
com certos presos enviados a Iguatemy 

Ordem ao ajudante Antonio Lopes, para passar á Arari-
taguaba afim de apressar a partida dos soccorros 
para a praça de Iguatemy 

Ordem ao ajudante Antonio Lopes, para pagar aos povos 
de Itú, Sorocaba e Araritaguaba os mantimentos que 
forneceram para as expedições de Iguatemy 

Ordem aos directores das aldêas dos Pinheiros, Caraupu-
cuba, Abbau e Bauery para darem os indios precisos 
para o transporte do trem de S. Paulo a Ararita-
guaba e remeiros para a expedição de Iguatemy 

Ordem para o capitão mór regente José Gomes de Gou-
vêa dispensar o alferes Joaquim Dias de o acompa-
nhar para Iguatemy, substituindo-o por qualquer ou-
tro official apto 

Aviso ao mesmo José Gomes de Gouvêa de que o aju-
dante Antonio Lopes fica encarregado de providen-
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ciar em Araritaguaba sobre tudo que fôr necessário 
á expedição do Iguatemy, e recommendando-lhe que 
quando lá chegar envie ao capitão-general noticias 
minuciosas da colonia 8 

Carta ao revd. padre Caetano Soares, que vai á Iguatemy, 
desejando-lhe boa viagem e recommendando-lhe certas 
festas 12 

Ordem aos ministros da junta da Fazenda Real, para paga-
rem as despezas feitas por Francisco Xavier Bezerra 
na expedição contra os cayapós e na abertura do cami-
nho para o sertão 12 

Ordem para o alferes Domingos Luiz Cabral dispensar Sil-
vestre Barboza da expedição contra os cayapós 13 

^Ordem ao tenente Polycarpo Joaquim de Oliveira, para que 
prenda e remetta a esta capital, Francisco, filho de Igna-
cio Xavier, morador em Araçariguama 13 

Ordem ao ajudante Antonio Lopes para que faça seguirem 
de Araritaguaba para Iguatemy, ao tenente, soldados, 
peças de artilheria e mais trem que veiu do Rio de Ja-
neiro 14 

Ordem á junta da Fazenda, para pagar ao capitão Francisco 
Aranha Barreto os soldos das tropas estacionadas em 
Iguatemy 14 

Ordem ao capitão Aranha Barreto, para receber da junta os 
soldos mencionados 15 

Resumo dos pagamentos feitos a tropa de aventureiros que 
se acha em Iguatemy 15 

Lista dos officiaes e soldados pagos e aventureiros que se 
acham em Iguatemy 17 

Lista dos aventureiros que se acham em Iguatemy 19 
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Lista dos aventureiros de Curitiba, que foram da companhia 
de Francisco Lopes da Silva 24 

Sentença de s. exc. sobre os desertores de Iguatemy 27 
Carta ao capitão mór regente José Gomes de Gouvêa, appro-

vando a nomeação de Pedro de Souza Campos para 
alferes, participando que o ajudante Antonio, em Ara-
ritaguaba, está tomando as providencias necessarias á 
expedição de Iguatemy, etc. 28 

Patente de alferes passada a Pedro de Souza Campos 29 
Carta ao capitão mór regente José Gomes de Gouvêa parti-

cipando-lhe que o ajudante Antonio Lopes leva ins-
trucções sobre a fórma da correspondência com o go-
vernador do Paraguay e ordenando que use de rigor 
no castigo dos desertores 29 

Aviso ao ajudante Antonio- Lopes de que o capitão Ara-
nha leva uma turma de presos para Iguatemy e uma 
oração de S. Roque 30 

Lista dos presos levados pelo capitão Aranha 31 
Aviso ao capitão Raymundo da Silva Prado que o cargo 

que o furriel Manoel Ribeiro Caldas exerce de mam-
posteiro da Bulla não o isenta do serviço Real 33 

Carta ao ajudante Antonio Lopes, recommendando pressa 
na partida da expedição, remettendo-lhe algumas cou-
sas necessarias á expedição e visitando o capellão 
frei Angelo 35 

Ordem ao ajudante Antonio Lopes apressando a partida 
da expedição para Iguatemy e determinando que ape-
nas essa partir providencie para a partida de uma ou-
tra, que deve seguir a esta 36 

Carta ao ajudante Antonio Lopes, acompanhando a remessa 
de uma imagem de N. Senhora do Carmo, cujas vir-
tudes descreve a carta 37 
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Ordem ao alferes Joaquim Cesar, para obter 50 mulas e 
100 cavallos mansos para a expedição ao sertão do 
Tibagy 38 

Ordem ao provedor da fazenda para pagar ao tenente Can-
dido Xavier de Almeida e Souza as munições preci-
sas para a expedição aos campos de Guarapuava 39 

Relação das munições, artilheria e mais petrechos preci-
sos para a expedição aos campos de Guarapuava 39 

Ordem ao capitão mór de Sorocaba, para escolher nas 
tropas que se acharem no seu districto, 50 bestas e 
100 cavallos para certa diligencia do Real serviço 40 

Ordem ao capitão mór de Sorocaba, para não deixar sa-. 
hir gente para fóra do districto, sem licença do gene-
ral, visto o abuso que está havendo e as deserções 
dos novos povoadores 41 

Ordem ao mesmo capitão mór, para fazer voltar os tro-
peiros chamados a esta capital e escolher as bestas 
e cavallos que lhe foram ordenados 42 

Ordem á junta da Fazenda Real, para fazer transportar 
de Santos a Araritaguaba os objectos constantes da 
lista que lhe foi enviada 42 

Lista dos objectos a transportar 43 
Ordem á mesma junta, para pagar ao coronel Affonso Bo-

telho, despezas feitas com a expedição do Tibagy 43 

Ordem á mesma para pagar ao mesmo as despezas fei-
tas com a fortificação de Paranaguá 44 

"Ordem á dita junta para pagar ao mesmo os soldos de 
um anno do tenente Joaquim Coelho 44 

Ordem ao coronel Affonso Botelho, para fundar urna ou 
mais povoações nos campos de Guarapuava 45 
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Ordem á junta da fazenda para entregar ao coronel Affonso 
Botelho, polvora, bailas, etc., existentes nos arma-
zéns de Santos' 46 

Ordem á dita junta, para entregar ao coronel Affonso Bo-
telho as côngruas dos vigários de S. José, Sabaúna 
e Guaratuba 4ó 

Ordem ao sargento mór Caetano Zuniga, para transportar 
para Araritaguaba certo material de guerra existente 
nesta cidade 47 

Ordem ao provedor da fazenda, para fazer vir de Santos 
certo material bellico para substituir outro que foi 
enviado a Iguatemy 47 

Ordem para se recolher ao cofre a quantia de 40$000 
destinada a despeza miúda da expedição de Iguate-
my i 48 

Relação das munições, e petrechos que seguem de S. Paulo 
para Araritaguaba e dalli para Iguatemy 48 

'Ordem para o alferes José Joaquim Cesar, na marcha que 
faz para Curitiba, comprar trinta cavallos mansos e 
leval-os ao coronel Affonso Botelho 51 

Ordem ao capitão mór de Sorocaba, para auxiliar a dili-
gencia supra 52 

Ordem ao capitão José Felix Cintra, para trazer a esta 
cidade a companhia de aventureiros que convocou 
para a entrada no sertão do Tibagy 53 

Ordem aos ministros da junta da fazenda, para darem 
certa quantia ao almoxarife para este ir a Ararita-
guaba pagar as despezas da expedição ao Iguatemy 54 

Ordem aos mesmos, para entregarem ao almoxarife certa 
quantia para pagamento dos officiaes e soldados que 
passam do Rio de Janeiro para. Iguatemy 55 



, Ordem aos mesmos, para pagarem ao capitão André Dias 
de Almeida certa quantia que adiantou para os pilo-
tos da expedição ao Iguatemy 

- Ordem determinando que o almoxarife, encarregado de pa-
gar as despezas da expedição a Iguatemy, passe a 
villa de Itú e alli, em presença da camara e do aju-
dante Antonio Lopes, faça os ditos pagamentos com 
as formalidades legaes 

^ Carta ao coronel Affonso Botelho, apreciando as boas no-
ticias que enviou e approvando certas disposições 
que tomou para a entrada no sertão de Guarapuava 

• Ordem ao coronel Affonso Botelho, para que conclua so-
mente as obras urgentes da fortaleza de Paranaguá 
e adie as outras, visto a falta de recursos pecuniá-
rios em consequência das muitas despezas 

' Carta ao mesmo coronel, pedindo informações sobre uns 
10.000 cruzados que foram dos padres jesuítas 

• Carta ao capitão André Dias e ao ajudante Romualdo Pi-
nho, avisando-os de que o ajudante Antonio Lopes e 
o almoxarife da fazenda partiram para Itú a pagarem 
as despezas com mantimentos para a expedição de 
Iguatemy, que é preciso que Araritaguaba forneça 
120 arrobas de toucinho para a nova expedição, e 
ambos cuidem em apromptar os necessários, remos, 
etc. 

- Ordem ao sargento mór de Jundiahy, para que avise os 
povos de Mogy-mirim, Guassú, e Jundiahy, para que 
vão a Itú, ou mandem, receber a importancia dos 
generos que forneceram á expedição de Iguatemy 

' Ordem ao sargento mór Antonio Pacheco da Silva para 
que faça igual aviso aos povos de Itú e Araritaguaba 

! 



Ordem ao capitão mór de Sorocaba, para que obtenha 
alli e remetta a Araritaguaba a Romualdo Pinho 100 
arrobas de toucinho 

• Portaria á camara de Atibaia e ao sargento mór, para que 
apromptem nesse districto 150 arrobas de toucinho 

"-Portaria ao capitão mór de Jundiahy, para que não con-
sinta que os bens de Joanna Rodrigues Siqueira se-
jam sequestrados por credores emquanto o seu ma-
rido Joaquim José Paes estiver servindo Sua Mages-
tade na praça de Iguatemy 

- Requerimento que fizeram os moradores de Iguatemy ao 
revd. dr. provisor deste Bispado 

, Carta ao vigário de Iguatemy, estranhando-lhe que, além 
de receber a sua côngrua, esteja cobrando dizimos 
pessoaes dos pobres moradores daquella colonia 

- Ordem ao ajudante Antonio Lopes para que passe a Ararita-
guaba e faça seguir para Iguatemy 300 arrobas de tou-
cinho e mais o material bellico que veio do Rio de Janeiro 

Circular expedida aos capitães das freguezias da Concei-
ção, Nazareth, Atibaia, Jaguary e Juquery, para que 
façam marchar para esta cidade os voluntários enga-
jados por José Felix Cintra para a expedição do Tibagy 

Carta ao capitão Aranha Barreto, communicando-lhe que 
vão ser remettidos novos soccorros a Iguatemy 

Carta ao capitão mór regente de Iguatemy, avisando-o que lhe 
remette soccorros, que ouviu dizer que o governador do 
Paraguay restitue escravos fugidos e que se houver ou-
tro logar melhor mude para elle a povoação 

Carta ao. capitão João Alves Ferreira, participando-lhe que, 
por se achar doente, de cama, não pôde por emquanto 
resolver as duvidas, o que fará logo que melhore 
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> Carta ao ajudante Antonio Lopes,para que faça logo aprom-
ptar a expedição de Araritaguaba a Iguatemy 73 

• Carta ao capitão André Dias, ordenando-lhe que aprompte 
12 canoas no porto de Araritaguaba e que aproveite 
algumas do povoador de Piracicaba 73 

-> Portaria ao sargento mór Antonio Pacheco da Silva, para 
que faça apromptar nos districtos de Itú e Ararita-
guaba, 300 arrobas de toucinho, 300 alqueires de feijão 
e 300 de farinha, para a praça de Iguatemy 75 

' Carta ao capitão Francisco Aranha Barreto, louvando a 
boa ordem e harmonia que reinam em Iguatemy, de-
clarando que receia pela existencia dessa colonia em 
vista dos movimentos dos hespanhòes e que vai lhe 
enviar novos soccorros 77 

• Carta para o sargento mór João Alves Ferreira sobre o 
mesmo assumpto 78 

- Carta ao capitão André Dias, enviando-lhe uma carta que 
fará seguir immediatamente em canoa especial para 
Iguatemy 80 

- Carta ao mesmo sobre o mesmo assumpto 81 
• Salvo-conducto ao soldado José da Silva Lisboa que vai 

a Araritaguaba em serviço de El-Rei 81 
• Ordem ao sargento mór de Itú, Antonio Pacheco da Silva, para 

que faça recolher com úrgencia todos os generos ali-
mentícios, cuja compra lhe foi ordenada em carta anterior 82 

' Ordem ao capitão André Dias, para que aprompte as canoas 
afim de seguirem para Iguatemy a 20 de Maio 83 

Ordem ao sargento mór Manoel Caetano Zuniga, para pas-
sar a Santos e de lá trazer os presos vindos do Rio e 
alguns barris de sal 85 

• Ordem ao fiel dos cruzados do sal, para entregar 20 al-
queires ao sargento mór Manoel Caetano Zuniga 85 
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Ordem ao thesoureiro da Real Fazenda para assistir com 
o dinheiro necessário para a conducção dos presos 
que vão de Santos a Araritaguaba 86 

Ordem á Camara de Itú para que accommode na cadeia da-
quella villa os presos que seguem para Araritaguaba 86 

Carta ao capitão mór de Taubaté, para que auxilie a co-
brança das dividas de José Carvalho de Macedo, 
que deseja seguir para Iguatemy como povoador, mas 
que não lhe entregue o producto a não ser na occa-
sião da partida 87 

Ordem ao capitão Domingos Leme do Prado, para pren-
der o soldado José Teixeira, que se acha refugiado 
em Jaguary, e remettel-o a esta capital 88 

Ordem ao capitão André Dias, para fazer seguir para Igua-
temy os povoadores que de lá vieram com o capi-
tão Manoel Gomes de Carvalho 88 

Ordem ao alferes José Felix Cintra, para apromptar os ho-
mens alistados na sua companhia, afim de marcha-
rem para Guarapuava 89 

Ordem ao capitão José Leme da Silva, para que aprom-
pte os homens constantes da lista que lhe remette, 
e que vão á expedição do Tibagy com o capitão José 
Felix Cintra 90 

Lista dos ditos homens 92 
Outras cartas com outras listas ao sargento mór de Ati-

baia, e ao capitão de Nazareth e da Conceição 92 
- Ordem a André de Vasconcellos, habilitando-o a contractar 
o 100 hom ens para a conquista do Tibagy 94 e 95 
Ordem aos capitães de auxiliares de Parnahyba e Cutia, 

darem a guarda para o transporte de dinheiro e pre-
sos que seguem para Araritaguaba com destino a 
Iguatemy 96 
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Carta ao capitão mór regente de Iguatemy, sobre os mo-
vimentos dos hespanhoes, e medidas a tomar sobre 
esta colonia 97 

. Carta para o mesmo, sobre o movimento dos hespanhoes 
no Paraguay, sobre a abertura do caminho para o 
Rio Pardo, provimentos de postos e côngrua do vi-
gário 101 

• Aviso ao capitão mór regente de Iguatemy, que o alferes 
Felippe Corrêa leva seis mezes de soldo para a guar-
nição da praça, e algum fardamento 103 

• Carta ao capitão Aranha Barreto, lamentando as enfermi-
dades que afligem o Iguatemy, tratando da defeza 
daquella colonia e de matérias connexas 104 

• Carta ao capitão João Alves Ferreira, sobre os seus sol-
dos e volta de Iguatemy para o Rio de Janeiro 108 

. Carta ao capitão Joaquim de Meira Siqueira, assegurando 
que o tem em bom conceito e que o renderá logo 
que possa 110 

'Carta a José Rodrigues da Silva, participando que man-
dou passar-lhe patente de capitão pelos bons servi-
ços que está prestando a Sua Magestade 111 

• Carta ao tenente Manoel Martins do Couto Reis, partici-
pando-lhe que o vae mandar render 111 

. Carta ao tenente Joaquim Xavier de Moraes dizendo-lhe 
que o vai render 112 

' Carta ao vigário de Iguatemy sobre ter-se elle accommo-
dado com a decisão sobre emolumentos parochiaes 113 

• Carta ao revd. padre frei Angelo do Sacramento, dando-
lhe pezames pela morte de frei Antonio de Santa 
Thereza 114 
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\ Portaria para a junta da Fazenda Real pagar ao alferes 
Felippe Corrêa, os soldos das tropas em guarnição, 
da praça de Iguatemy 115 

• Portaria ordenando que o alferes Felippe Corrêa receba da 
Fazenda Real os soldos das tropas destacadas em 
Iguatemy 116 

Declaração sobre este pagamento 117 
• Relação dos pagamentos dos soldos e salarios das tropas 

e funccionarios de Iguatemy 118 
. Conta das quantias recebidas pelos officiaes e soldados de 

Iguatemy 133 

• Portaria ordenando o pagamento do soldo ao ajudante 
Manoel José Alberto Pessoa 135 

- Portaria ordenando a junta da Fazenda, que entregue ao 
alferes Felippe Corrêa o fardamento destinado a Igua-
temy 136 

• Relação desses fardamentos 137 

. Portaria á mesma junta ordenando a remessa de medica-
mentos para Iguatemy 137 

• Relação desses medicamentos 138 

• Portaria ordenando á junta da Fazenda que pague ao pai 
Domingos Dias Cesar o soldo do filho Manoel An-
tunes Cesar, soldado fallecido em Iguatemy, e recibo 
do portador 139 

. Portaria ordenando ao alferes Felippe Corrêa da Silva que 
transporte de Araritaguaba para Iguatemy os soldos 
e fardamento das tropas lá estacionadas e alguns cri-
minosos e povoadores que lá vão se estabelecer 140 

. Carta ao sargento mór Manoel Antonio Zuniga, queixan-
do-se da demora na partida da expedição 141 
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— Carta ao ajudante Antonio Lopes, ordenando que suspen-
da os preparativos de uma nova expsdição ao Igua-
temy, e declarando-lhe que quem para lá segue é o 
brigadeiro José Custodio de Sá e Faria com alguns 
auxiliares somente 142 

. Ordem ao provedor da Fazenda para que prepare tudo 
para a viagem do brigadeiro José Custodio 144 

• Relação dos objectos apromptados para essa viagem 144 
• Ordem ao capitão mór de 4'aubaté para liquidar as divi-

das activas e passivas de José Carvalho de Macedo 
que vai povoar o Iguatemy 145 

' Ordem ao almoxarife da Fazenda Real para fazer trans-
portar para o porto de Araritaguaba carne e toucinho 
para a expedição a Iguatemy 146 

. Ordem expedida para Araritaguaba para se apromptar todo 
o necessário para a viagem do brigadeiro José Cus-
todio 147 

Relação do que se deve apromptar para a dita viagem 147 
• Ordem ao coronel Affonso Botelho para fazer vir de Pa-

ranaguá para S. Paulo um medico, lá chegado ha 
pouco do reino, afim de que acompanhe o brigadeiro 
José Custodio á Iguatemy 148 

' Ordem ao ajudante Felippe Freire dos Santos, para que 
recrute nos aldeamentos de MBoy, Carapicuyba e Ba-
ruery 24 indios para remeiros do brigadeiro José Cus-
todio na viagem á Iguatemy 149 

N Ordem ao coronel Affonso Botelho para que remetta para 
S. Paulo o tenente Jeronymo da Costa e seus solda-
dos, vindos do Rio de Janeiro 150 

Ordem ao provedor da Fazenda Real para apromptar me-
dicamentos para a expedição do brigadeiro José Cus-
dio 150 
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Receituário constante da ordem supra 151 
Portaria aos ministros da junta da Fazenda para pagarem 

a Manoel Martins dos Santos, cirurgião que acompanha 
o brigadeiro José Custodio a Iguatemy, o soldo de. . . . 
150$000 por anno 154 

Portaria.aos mesmos para pagarem os soldos dos officiaes 
e soldados que acompanham o brigadeiro José Custo-
dio á Iguatemy, e conta dos soldos á pagar 155 

Portaria ordenando ao sargento mór Manoel Caetano Zuni-
ga, que ponha promptos nesta capital, animaes e car-
ros para o transporte do brigadeiro José Custodio e sua 
gente ao porto de Araritaguaba 157 

-Relação dos animaes e carros necessários 157 
Portaria ordenando ao ajudante Antonio Lopes que faça 

embarcar para Iguatemy os presos constantes da lista 
que lhe é remettida 158 

Lista dos presos que seguem para Iguatemy 159 

Portaria ao mesmo para entregar ao tenente Jeronymo da 
Costa as marmitas para o uso do seu destacamento 160 

Ordem á junta da Fazenda para fazer pagamento dos soldos 
ao destacamento de artilheria do Rio de Janeiro 161 

Relação dos pagamentos a fazer . 162 
Ordem ao thesoureiro para entregar 6$ 100 réis ao cabo 

Aleixo Amaral para repartir com os carreiros 163 

Ordem ao mesmo para entregar ao tropeiro José Corrêa 
20$000 réis para este repartir com os outros tropei-
ros 164 

Nomeação de capellão feita ao padre João Nepomuceno 
Ferreira Lustoza para acompanhar o brigadeiro José 
Custodio a Iguatemy 164 
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Aviso ao ajudante Antonio Lopes que Ignacio Ribeiro Gui-
marães vai como sangrador nesta expedição a Iguate-
my 165 

Ordem aos ministros da junta da Fazenda para entregarem 
ao tenente Joaquim José Botelho os soldos dos offi-
ciaes, soldados, cirurgião e sangrador, que acompa-
nham o brigadeiro José Custodio 165 

Aviso ao ajudante Antonio Lopes de que em vez de castigar 
José Monteiro por seus muitos crimes, o capitão-gene-
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li—Carta do Commandante da Guarda de. Ja-
cuhy ao Governador de Minas, 1777 319 

i—Ordem ao Commandante do Registo no Rio 
Pardo, 1778 319 

j—Ordem ao Commandante do Registro de 
Jaguary, 1778 321 

k—Ordem ao Commandante do Registro no Rio 
Pardo, 1778 321 
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I—Carta ao Capitão de Ordenanças da Fregue-
zia de Jaguary, 1778 322 

m—Ordem ao Commandante do Registro no 
Rio Pardo, 1779 323 

II—Ordem ao Commandante do Registro no 
Rio Pardo, 1780 323 

o—Carta a Thomaz Antonio de Moraes, Com-
mandante do Registro de Jaguary da parte 
de Minas Geraes, 1780 323 

p —Carta ao Capitão da Ordenança da Fregue-
zia de Jaguary José Leme da Silva, 
1780 324 

q—Carta ao Furriel Commandante do Registro 
de Jacuhy, João Pedro Soares Landim, 
1780 325 

r—Carta ao Commandante do Registro de S. 
Matheus, Jeronymo Dias Ribeiro, 1780 325 

5—Carta a Manoel Rodrigues de Araujo Belém, 
Sargento Mor das Ordenanças de Mogy-
mirim, 1780 326 

t—Carta a Agostinho do Prado Villasboas, 
Capitão da Ordenança de Mogy-mirim, 
1780 327 

u—Carta a Ignacio Pedro de Moraes no Des-
coberto do Rio Pardo, 1780 327 

v—Carta ao Guarda mor Antonio Bueno da 
Silveira no Rio Pardo, 1780 328 

x—Carta a Manoel Rodrigues de Araujo Be-
lém, Sargento mor das Ordenanças de 
Mogy-Mirim, 1781 328 
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y—Carta a Jeronymo Dias Ribeiro, Comman-
dante do Registro de S. Matheus, 1781 329 

s—Carta a Jeronymo Dias Ribeiro, Comman-
dante do Registro de S. Matheus, 1781 329 

an—Carta a Jeronymo Dias Ribeiro, Comman-
dante do Registro de S. Matheus, 1781 329 

bb—Carta a Manoel Rodrigues de Araujo Be-
lém, Sargento Mor das Ordenanças de 
Mogy-guassú, 1781 330 

cc—Carta a Manoel Rodrigues de Araujo Be-
lem, Sargento Mor das Ordenanças de 
Mogy-mirim 331 

dd— Carta a Jeronymo Dias Ribeiro, Comman-
dante do Registro de S. Matheus, 1781 331 

cc—Carta ao Sargento José Pedro Monteiro no 
Registro de S. Matheus, 1781 332 

ff—Carta a Jeronymo Dias Ribeiro, Comman-
dante do Registro de S. Matheus, 1781 333 

gg—Carta a Ignacio Preto de Moraes, Alferes 
da Ordenança no Registro de S. Mathe-
us, 1781 334 

hh—Carta a Jeronymo Dias Ribeiro, Comman-
dante do registro de S. Matheus, 1782 335 

ii—Carta a Antonio Bueno da Silveira, Guarda 
Mor do Registro de S. Matheus, 1782 335 

Correspondência com o Governador de Minas. 336—354 
a—A D. Antonio de Noronha, 1775 336 
b—A » » 1775 337 
c—De » » 1775 338 
d—De D. Antonio de Noronha, 1775 340 
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e—A » 1775 341 
/ - D e » 1775 342 
g—A > » 1776 344 
h—De 1777 344 
i—A » 1777 345 
j—De » » 1778 346 
k—A » 1778 346 
l—De » » 1778 349 
m—A » » 1779 351 
n—De » 1779 352 

Correspondência com 0 Governo de Lisboa 355 

XI—ADMINISTRAÇÃO DE FRANCISCO DA CUNHA E ME-
NEZES E FRANCISCO JOSÉ RAYMUNDO CHICHORRO 
DA GAMA LOBO, 1 7 8 2 — 1 7 8 8 

(Veja-se também appendice pp. 941—942). 

1—Ordem ao Commandante do Registro de São 
Matheus, 1782 

2 — Carta ao Commandante do Registro de S. Ma-
theus, 1784 

3—Carta ao Commandante do Registro de S. Ma-
theus, 1784 

4—Carta ao Commandante do Registro de S. Ma-
theus, 1784 

-Carta ao Commandante do Registro de S. Ma-
theus, 1784 

6—Carta ao Commandante do Registro de S. Ma-
theus, 1785 

7—Carta ao Commandante do Registro de S. Ma-
theus, 1785 

358—369 

358 

358 

359 

361 

361 

362 

363 
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8—Carta ao Commandante do Registro de S. Ma-
theus, 1787 363 

9—Carta de Ignacio Preto de Moraes, Guarda Mor 
de Mogyguassú, 1787 367 

XII ADMINISTRAÇÃO DE BERNARDO JOSÉ DE LORENA, 

1788—1797 3 7 0 - 4 1 6 

1—Carta do Commandante do Registro de S. Ma-
theus, 1788 370 

2—Carta ao Governador de Minas, 1788 372 
3—Carta do Commandante do Registro de S. Ma-

theus, 1788 373 
4—Carta ao Secretario do Estado, 1789 374 
5—Summario Vellozo e Gama 1789 375 

a—Ordem para proceder ao Summario 375 
b—Officio do Ouvidor de S. Paulo 376 
c—Summario 378 

6—Carta ao Governador de Minas, 1789 410 
7 —Ordem ao Commandante do Registro de S. Ma-

theus, 1789 411 

"8- Bando sobre a Estrada de Goyaz. 1789 412 
9—Ordem ao Commandante do Registro de S. Ma-

theus, 1790 413 

10—Carta do Guarda Mor de Pindamonhangaba, 
1790 • 414 

11—Carta á Camara de Atibaia, 1796 416 

XIII—ADMINISTRAÇÃO DE ANTONIO MANOEL DE MELLO 

CASTRO E MENDONÇA, 1 7 9 7 — 1 8 0 2 4 1 7 — 4 2 1 

1—Carta ao Governador de Minas, 1797 417 
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2—Carta do Governador de Minas, 1797 418 
3—Carta ao secretario do Estado, 1798 419 
4—Aviso Régio ao Governador de São Paulo, 1798 420 

5—Aviso Régio ao Governador de Minas, 1798 421 

XIV—ADMINISTRAÇÃO DE ANTONIO JOSÉ DE FRANCA E 

HORTA, 1802—1811 422—518. 

1—Correspondência com o Governo do Rio de Ja-
neiro 422—431 
a—Ao Secretario de Estado, 1809 422 
b— » » » » 1809 422 
c— » > » » 1809 423 
d— » » » » 1809 424 
e— » » » » 1811 425 

/—Provisão Regia, 1809 426 
g— Ao Desembargo do Paço, 1811 426 
li—Provisão Regia, 1811 427 
i—Ao Desembargo do Paço, 1811 428 

2 Correspondência com o Governador de Minas. 431 —439 
a—Do Governador de Minas, 1803 431 
b—Ao » » » 1804 433 
c— » »• » » 1804 435 
d - >, » » » 1805 438 

3 Correspondência com Funccionarios - 439—482 
a—Do Commandante do Registro de S. Ma-

theus, 1802 439 
b—Representação da Camara de Pindamo-

nhangaba, 1803 440 
c —Ao Capitão Mor de Pindamonhangaba, 1803. 441 

\ 
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d—Do Commandante do Registro de S. Ma-
theus, 1804 442 

e—Do Commandante do Registro de São Ma-
theus," 1804 443 

f— Infoi 'mação de José Vaz de Carvalho, 1804. 443 
g—Ao Commandante da Villa de Bragança, 

1804 ' 445 

li— Ao tenente Ignacio Alvares de Toledo, 1804 446 

i—Do Tenente Ignacio Alvares de Toledo ao 
Commandante de Camandocaia, 1804 447 

j—Do Commandante de Camandocaia ao Go-
vernador de Minas, 1804 448 

k—Do Commandante do Registro de Jaguary 
ao Governador de Minas, 1804 450 

1—Aos Capitães Mores de Pindamonhangaba 
e Bragança, 1804 451 

m—Ao Capitão Mor de Pindamonhangaba, 1804 452 
n—Ao Commandante dos Registros de Mogy-

mirim, 1805 452 
0—Do Commandante do Districto de Franca, 

1805 453 
p—Ao Juiz de Fóra da Villa da Campanha, 

1805 454 
q—Ao Commandante do Destacamento de Mo-

gymirim, 1805 456 
r—Ao Juiz Ordinário de Mogymirim, 1805 457 
5—Ao Juiz Ordinário de Mogymirim, 1805 458 
1—Ao Capitão Mor de Pindamonhangaba, 1806 458 
u—Ao Capitão Mor de Mogymirim, 1806 459 
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l 

v—Do Commandante do Registro de S. Ma-
theus, 1807 460 

x—Do Capitão Mor de Mogymirim, 1807 461 
s—Do Inspector das Guardas da Villa de 

Campanha, 1807 461 

aa—Do Capitão Mor da Campanha, 1807 466 
bb—Ao Capitão Mor de Mogymirim, 1809 468 
cc—Ao capitão Mor de Mogymirim, 1809 469 
dd—Ao Commandante da Freguezia de Franca, 

1809 469 

ee—Do Capitão Mor de Bragança, 1809 470 
ff-—Do Capitão Mor de Bragança, 1809 471 
gg—Da Camara de Pindamonhangaba, 1809 472 
hh—Do Capitão Mor de Pindamonhangaba, 

1809 473 

ii—De Claro Monteiro do Amaral, 1809 474 
jj—Ao Capitão Mor de Pindamonhangaba, 

1809 475 

kk—Ao Capitão Mor de Pindamonhangaba, 
1809 476 

11 -Ao Capitão Mor de Franca, 1810 476 
mm —Ao Capitão Mor de Franca, 1811 476 
nn Do Capitão Mor de Mogymirim, 1811 447 
oo - A o Capitão Mor de Franca, 1811 478 
pp Do Capitão Mor de Pindamonhangaba, 

1811 479 
4—Termos, etc. 482—483 

«—Termo que assigna o Coronel José Arou-
che de Toledo como Procurador do Ca-



pitão José Maria Pinto da Cunha e 
Mello de reconhecer que as Terras que 
pedia de Sesmaria pelo Governo de Mi-
nas Geraes sitas na Freguezia de Ja-
cuhy pertencem a este Governo e Capi-
tania de São Paulo e não ao de Minas 
Geraes, 1807 482 

b—Idem com referencia as Terras do Capitão 
Manoel José de Miranda Costa e Me-
nezes 483 

c- -Requerimentos e Procurações a que se 
referem os Termos supra 484 

d Termo que assignou Raymundo Alves de 
Oliveira e José Pinto de Oliveira, da 
Villa de Bragança, 1809 488 

5—Questão das Terras de Ignacio Caetano Vieira 
de Carvalho 488—518 
a—Justificação de Posse, 1773 488 
b—Vários Documentos 508 

XV—ADMINISTRAÇÃO DO MARQUEZ DE ALEGRETE E 

DA JUNTA QUE A ELLE SUCCEDEU, 1811 — 1 8 1 4 5 1 9 — 5 7 8 

1—Correspondência com o Governo do Rio de Ja-
neiro 519—554 
a—Provisão Régia, 1812 519 
b—Ao Dezembargo do Paço, 1812 519 
c—Informação do Ouvidor de S. Paulo, 1812 522 
d—Outra Informação do Ouvidor de São 

Paulo, 1812 ' 523 
e—Informação do Secretario da Capitania de 

S. Paulo, 1812 525 
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f— Ao Secretario do Governo, 1813 545 
g—Ao Secretario do Governo, 1813 546 
h—Provisão Régia. 1813 547 
i—Ao Dezembargo do Paço, 1814 548 
j—Ao Secretario do Governo, 1814 546 
k—Do Secretario do Governo, 1814 550 
l—Ao Secretario do Governo, 1814 551 
m—Aviso Régio (ao Governador de Minas), 

1814 552 

n—Ao Secretario do Governo, 1814 553 
2—Correspondência com o Governo de Minas 554—556 

a—Ao Governador de Minas (Carta Particu-
lar), 1813 554 

b—Ao Governador de Minas, 1813 555 
c—Do Governador de Minas, 1814 556 

3—Documentos Diversos 557 578 
a—Edital do Juiz de Fora da Villa da Cam-

panha, 1813 
b—Do Capitão Mor de Pindamonhangaba, 1814 
c—Da Camara de Pindamonhangaba, 1814 
d—Do Juiz de Fora da Villa da Campanha 

(ao Governador de Minas). 18 i4 
e— Do Inspetor do Destacamento de Jagua-

ry, (ao Governador de Minas), 1814 
f—Do Commandante do Registro de Jaguary, 

1814 
g Do Cadete da Guarda do Registro de Ja-

guary, 1814 
h—Da Camara de Pindamonhangaba, 1814 

557 
558 
560 

561 

563 

564 

564 
565 
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i—Da Camara de Pindamonhangaba, 1814 565 
j—Do Capitão Mor de Pindamonhangaba, 

1814 567 

k—Certidão do Vigário de Pindamonhangaba, 
1814 568 

/—Do Capitão Mor de Pindamonhangaba ao 
Commandante do Registro de Jaguary, 
1814 569 

m—Do Commandante do Registro de Jaguary 
ao Capitão Mor de Pindamonhangaba, 
1814 570 

n—Da Camara de Pindamonhanba, 1814 572 
o—Do Capitão Mor de Pindamonhangaba, 

1814 573 

p—Certidão do Juiz Ordinário de Pindamo-
nhangaba, 1814 575 

XVI—ADMINISTRAÇÃO DO CONDE DE PALMA, 1815 

—1819 579—624 

l Correspondência com o Governo do Rio de Ja-
neiro 5/9—587 

a—Ao Secretario do Estado, 1815 579 
b—Ao Conselho da Fazenda, 1815 579 
c—Provisão Régia, 1815 581 
d—Ao Dezembargo do Paço, 1815 582 
e—Provisão Régia, 1815 583 
/—Ao Dezembargo do Paço, 1815 583 
g—Ao Secretario do Estado (do Governador 

de Minas), 1815 585 
2—Correspondência com o Governo de Minas 588—592 
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a—Do Governador de Minas, 1814 592 
—Do Governador de Minas, 1815 589 

c—Do Governador de Minas, 1816 590 
d—Do Governador de Minas, 1817 592 

3 Vários documentos 593—624 
a—Requerimento de Salvador Joaquim Pe-

reira, 1814 593 
b—A' Camara da Villa de Bragança, 1815 594 
c—Da Camara de Pindamonhangaba, 1815 595 
d—-Da Camara de Pindamonhangaba, 1815 606 
e—Da Camara de Bragança, 1815 608 
/—Ao Capitão Mor de Mogymirim, 1815 609 
g—A' Camara de Bragança, 1815 610 
h — Ao Capitão Mor de Mogymirim, 1816 610 
i—Da Camara de Mogymirim, 1816 611 
j—A' Camara de Mogymirim, 1816 613 
k—Da Camara de Mogymirim, 1816 614 
l—Ao Capitão Mor da Villa de Mogymirim, 

1816 617 

m —A' Camara de Mogymirim, 1816 618 
n—Do Commandante de Ouro Fino, 1816 6(9 
o—Ao Capitão Mor de Bragança, 1816 620 
p—Do Vigário de Ouro Fino, 1816 621 
q—A' Camara de Mogymirim, 18l7 622 
r—A' Camara de Bragança, 1817 622 
5—A' Gamara de Pindamonhangaba, 1817 623 
t—Portaria ao Capitão José Dias Lopes, 1818 623 

XVII—ADMINISTRAÇÃO DE JOÃO CARLOS AUGUSTO 

DE OEYENHAUSEN, 1 8 1 9 - 1821 6 2 5 — 6 3 6 
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1—Correspondência com o Governo 625—627 
«—Provisão Régia, 1820 625 
b—Ao Secretario do Governo, 1820 625 
c—Ao Secretario do Governo, 1820 626 
d—Aviso Régio, 1820 626 
e—Aviso Régio, 1820 627 

2—Correspondência com Diversos Funccionarios 627—632 
a—Ao Sargento Mor Commandante das Orde-

nanças de Pindamonhangaba, 1820 627 
b—Ao Sargento Mor Commandante de Pin-

damonhangaba, 1820 628 
c—Ao Ajudante Luiz Antonio Pinto, 1820 628 
d—Ao Capitão Mor de Ordenanças de Ati-

baia, 1820 629 
e—Ao Ajudante Luiz Antonio Pinto, 1820 630 
/—Ao Sargento Mor de Ordenanças de Pin-

damonhangaba, 1820 630 
g—Ao Sargento Mor Commandante de Pin-

damonhangaba, 1820 631 
h—Ao Capitão Mor de Pindamonhangaba, 

1821 631 
i—Ao Capitão Mor de Pindamonhangaba, 
1821 032 

3 Vários Documentos 632—636 
a—Requerimento (á Camara de Mogymirim) 

1819 632 
b—Requerimento de Moradores de Ouro Fino, 
1819 634 

XVIII—ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO PROVISORIO, 
1821 — 1823 636—668 
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1—Correspondência com o Governo 636—637 
«—Aviso Régio, 1821 636 
b—Aviso Régio, 1822 637 

2 — Correspondência com o Governo de Minas Ge-
raes 638 —643 
a—Do Governo Provisorio de Minas, 1821 638 
b— Do Governo Provisorio de Minas, 1822 639 
c—Do Governo Provisorio de Minas, 1822 641 
d—Do Governo Provisorio de Minas, 1822 642 

3—Correspondência com Diversos Funccionarios 643—645 
a—Ao Capitão José Francisco, 1821 643 
b—Ao Capitão Mor de Pindamonhangaba, 

1821 644 
c—Ao Capitão Mor de Pindamonhangaba, 

1822 644 
d—Ao Sargento Mor da Villa de Pindamo-

nhangaba, 1822 645 
4—Vários Documentos 646—668 

«—Do Commissario Mineiro da Demarcação, 
1822 646 

b—Do Commandante de Milícias de Pindamo-
nhangaba, 1822 647 

c—Do Commandante do Registro de Sapu-
cahymirim, 1822 648 

e—Do Sargento Mor de Pindamonhangaba, 
1822 651 

f—Do Commandante do Registro de Sapuca-
hymirim, 1822 652 

g—Do Sargento Mor de Pindamonhangaba, 1823 653 
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h— Do Commandante do Registro de Sapuca-
hymirim, 1823 653 

i—Attestado de Moradores do Districto de 
Sapucahymirim, 1823 655 

j— Representação de Moradores do Districto 
de Sapucahymirim, 1823 656 

i - D o Commandante do Registro de Sapuca-
hymirim, 1823 656 

l —Representação de Moradores do Districto 
de Sapucahymirim, 1823 660 

m—Do Commandante Militar da Villa de São 
José, 1823 661 

n—Informação do Vigário de Pindamonhan-
gaba, 1823 ' 662 
o—Do Sargento Mor de Bragança, 1822 664 
p —Do Cammandante Militar de Franca, 1823 667 

XIX—ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO PROVINCIAL, 

1824—1850 668—720 

(Veja-se também o Appendice p. 943—953) 
1—Ao Presidente de Minas Geraes, 1824 668 
2—Ao Presidente de Minas Geraes, 1824 669 
3—Da Camara de São Paulo, 1824 669 
4—Do Commandante Militar de Franca, 1825 672 
5—Ao Presidente de Minas Geraes, 1825 673 
-6—Do Capitão Mor de Mogymirim, 1825 676 
7—Da Camara de Mogymirim, 1825 679 
8—Ao Administrador do Registro de Jaguary, 

1826 680 

9—Annaes da Camara dos Deputados, 1827 680 
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9 a--Do Official da Camara de Pindamonhangaba, 
1827 683 

10—Ao Vice Presidente de Minas Geraes, 1827 685 
11—Do Ministro da Justiça, 1S27 687 
12—Ao Presidente de Minas Geraes, 1828 692 
13—Certidão sobre as divizas da Freguezia do 

Soccorro, 1830 693 

14—Da Camara de Mogymirim, 1830 695 
15—Ao Presidente de Minas Geraes, 1831 706 
16—Ao Presidente de Minas Geraes, 1831 706 
17—Ao Presidente de Minas Geraes, 1832 707 
18—Da Camara de Mogymirim, 1834 711 
19—A' Camara Municipal de Pouso Alegre, 1834 712 
20—Do Sub-Prefeito de Mogymirim, 1836 712 
21——Da Camara de Mogymirim, 1836 713 
22—Aviso do Ministro do Império, 1836 . 714 
23—Extracto das actas da Assembléa Provincial de 

São Paulo, 1837 714 

24—Avizo do Ministro do Império, 1837 717 
2õ--Ao Presidente de Minas Geraes, 1839 771 
26—Ao Presidente de Minas Geraes, I84Õ 718 
27 — Ao Presidente de Minas Geraes, 1846 718 
28—Ao Ministro do Império, I847 719 
29—Do Ministro do Império, 1847 720 

.XX ADMINISTRAÇÃO PROVINCIAL, 1 8 5 0 — 1 8 8 9 7 2 0 — 9 1 0 

1—Extracto dos Annaes da Camara de Deputados, 
1850 720 

2—Da Camara de Franca, 1850 ' 721 
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3—A' Camara de Franca, 1850 722 

4—Da Camara de Jacuhy (ao Presidente de Mi-
nas) 1850 722 

5 - -Do Presidente de Minas, 1850 730 
6 - -Da Camara de Franca, 1850 731 
7 - -A' Camara de Franca, 1850 732 
8 - -Da Camara de Franca, 1850 732 
9 - -A' Camara de Franca, 1850 734 
10-—Da Camara de Franca, 1850 735 
11-—Da Camara de Franca, 1851 737' 
12-—Do Juiz Municipal de Franca, 1851 741 
13-—Da Camara de Franca, 1851 742 
14-—A' Camara de Franca, 1851 744 
15-—Aviso do Ministro do Império, 1851 741 
16 - Ao Ministro do Império, 1851 744 
17-—Aviso do Ministro do Império, 1851 746 
18-— Da Camara de Franca, 1851 747 
19-—Aviso do Ministro do Império, 1852 752 
20-—A' Camara de São Paulo, 1852 753 
21 — A' Camara de Mogymirim, 1852 753 
22-—A'Camara de Franca, 1852 754 
23-—Ao Vigário de Franca, 1852 754 
24-—Ao Ministro do Império, 1852 754 
25-—Aviso do Ministro do Império, 1852 755 
26-—Ao Ministro do Império, 1852 756 
27-—A' Assembléa Provincial, 1852 757 
28-—Da Camara de Franca, 1852 765 
29-—Ao Ministro do Império, 1852 767 



- 130 — 

30—Da Assembléa Provincial, 1852 768 
31—Da Camara de Franca, 1852 768 
32—Ao Ministro do Império, 1852 771 
33—Aviso do Ministro do Império, 1852 772 
34—Representações Mineiras á Assembléa Provin-

cial de São Paulo, 1852 772 
35—Actas da Assembléa Legislativa de S. Paulo, 

1854 810 

36—Ao Presidente de Minas, 1855 781 
37—A' Assembléa Provincial, 1856 8l7 
38—Da Camara de Pindamonhangaba, 1857 818 
39—A' Camara de Pindamonhangaba, 1857 819 
40—A' Camara de Pindamonhangaba, 1858 820 
41—Ao Presidente de Minas, 1858 $20 
42—Ao Presidente de Minas, 1858 821 
43—Ao Presidente de Minas, 1858 821 
44—Ao Presidente de Minas, 1858 822 
45—Annaes da Camara dos Senhores Deputados, 

1859 822 
46—Ao Presidente de Minas, 1860 827 
47—Do Ministro do Império, 1860 827 
48—Do Presidente de Minas, 1860 828 
49—Ao Presidente de Minas, 1860 829 
50—A' Camara de Franca, 1860 829 
51—A' Camara de Franca, 1860 830 
52—Do Presidente de Minas, 1S60 830 
53 Ao Presidente de Minas, 1860 830 
54—Do Presidente de Minas, 1860 831 
55—Da Camara de Franca, 1860 831 
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56—Ao Ministro do Império, 1860 837 
57—Da Camara de Franca, 1860 837 
58—Da Camara de Franca, 1860 838 
59—Ao Ministro do Império, 1861 848 
60—Do Presidente de Minas, 1861 849 
61—-Relatorio do Engenheiro Aroeira, 1861 854 
62—Do Ministro do Império (á Camara dos Depu-

tados), 1861 863 

63—Do Ministro do Império. 1861 863 
64—Do Ministro do Império (ao Presidente de Mi-

nas), 1861 864 

65—Do Ministro do Império (á Camara dos Depu-
tados), 1861 865 

66—A' Camara de França, 1861 866 
67—Da Camara de Caconde, 1865 866 
68—Da Camara de Caconde, 1866 866 
69—A' Camara de Caconde, 18Ó6 867 
70—Da Camara de Caconde, 1866 870 
71—Do Ministro do Império, 1867 870 
72—Do Ministro do Império, 1867 874 
73—Ao Ministro do Império, 1867 875 
74—Do Ministro do Império, 1867 875 
75—Ao Ministro do Império, 1867 876 
76—Ao Presidente de Minas, 1868 880 
77—Ao Ministro do Império, 1870 881 
78—Representação ie Moradores de São Sebastião 

de Jaguary, 1874 882 

79—-Do Ministro do Império, 1874 887 
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80—Do Presidente de Minas (ao Ministro do Im-
pério), 1874 887 

81—Da Camara de Caldas (ao Presidente de Mi-
nas), 1874' 888 

82—Do Escrivão de Orphãos de Caldas, 1874 889 
83—Da Camara de São João da Boa Vista, 1874 904 
84—Do Juiz de Orphãos de São João da Boa 

Vista, 1874 907 

8r)—Ao Ministro do Império, 1875 908 

APPENDICE. (Documentos encontrados depois da 
impressão das secções a que pertencem) 911—940 

III—QUESTÃO DO DISTRICTO AO SUL DO RIO SAPU-

CAHY 911—912 

1 —Ao Guarda Mór do Descoberto de Sapucahy, 
1746 911 

2—Do Guarda Mór do Descoberto de Sapucahy, 
1747 912 

3—Ao Guarda Mór do Descoberto de Sapucahy, 
1747 912 

VI—QUESTÃO DE JAGUARY E 2.° DO RIO PARDO. 9 1 4 — 9 4 0 

1—A Simão de Toledo Piza, 1771 915 
2—Ao Capitão Ignacio da Silva Costa, 1771 914 
3—Ao Alferes José Antonio Gonçalves Figueira, 

1771 915 

4 —Ao Capitão Ignacio da Silva Costa, 1771 916 
5—Ao Capitão Francisco Pinto do Rego que se 

acha no descoberto de Jaguary, 1771 916 
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6—Ao Guarda Mór José Leme da Silva, 1771 917 
7 —Ao Guarda Mór do Descoberto de Jaguary e 

Rio Pardo, 1871 917 

8—Ao Capitão Ignacio da Silva Costa no Desco-
berto do Rio Pardo, 1771 919 

9—Ao Coronel Francisco Pinto do Rego, 1771 920 
10—Ao Tenente Guarda Mór Francisco José Ma-

chado, 1771 921 

11—Ao Capitão da Ordenança de Atibaia, 1771 922 
12—Ao Tenente Guarda Mór Francisco José Ma-

chado, 1771 923 

13—Ao Tenente Guarda Mór Francisco José Ma-
chado, 1771 924 

14—Ao Capitão da Ordenança de Atibaia, 1771 924 
15—Ao Alferes Felippe Corrêa da Sylva, 1771 925 
16—Ao Tenente Francisco José Machado, 1771 926 
17—Ao Guarda Mór Francisco José Machado, 1771 927 
18—Ao Capitão José Leme da Silva, 1771 927 
19—Ao Capitão José Leme da Silva, 1771 928 
20—Ao Capitão da Ordenança de Atibaia, 1771 929 
21—Ao Capitão João de Godoy Moreira, 1771 930 
22—Ao Alferes José Corrêa de Moraes, 1771 930 
23—Ao Guarda Mór Francisco José Machado, 1771 931 
24—Ao Capitão Manoel Rodrigues de Araujo Be-

lem, 1771 932 
25—Ao Tenente Guarda Mór Francisco José Ma-

chado, 1771 933 
26—Ao Tenente Guarda Mór Francisco José Ma-

chado, 1771 934 
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27—Ao Guarda Mór Francisco José Machado, 1771 934 
28—Ao Coronel Guarda Mór do Descoberto do 

Rio Pardo, Francisco Pinto do Rego, 1771 935 
29—Ao Tenente Guarda Mór do Descoberto de 

Jaguary, Francisco José Machado, 1771 936 
30—Ao Tenente Guarda Mór Francisco José Ma-

chado, 1771 937 

31—Ao Tenente Guarda Mór Francisco José Ma-
chado, 1771 937 

32—Ao Capitão Ignacio da Silva Costa, 1771 938 
33—Ao Sargento destacado no Rio Pardo e Ja-

cuhy, 1772 939 

34—Ao Sargento Destacado no Itupeva, 1772 940 

XI—ADMINISTRAÇÃO DE FRANCISCO DA CUNHA E 

MENEZES, ETC. 941 

Carta de Sesmaria de Terras nos Campos de Cal-
das, 1786 941 

XIX—ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO PROVINCIAL, 

1824—1850 943—953 

1—Do Ouvidor de Pindamonhangaba, 1827 943 
2—Da Camara de Pindamonhangaba, 1839 947 
3—A' Camara da Villa de Bragança, 1840 949 
4—A' Camara de Mogymirim, 1840 949 
5—Do Ministro do Império, 1842 949 
6—A' Camara de Pindamonhangaba, 1842 952 
7—Do Ministro do Império, 1843 952 
8—A Camara de Pindamonhangaba, 1843 953 
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MAPPAS 

CARTA HOROGRAPHICA DA CAPITANIA DE SÃO PAULO, 
ETC.—O original conservado no Archivo Militar do Rio 
de Janeiro é indubitavelmente o Mappa que acompanhou 
a exposição de D. Luiz Antonio de Souza (p. 228) sendo 
authenticado pela inscripção na margem «Estado Politico N. 
18 D.» que corresponde com a numeração no Archivo da Se-
cretaria de São Paulo referente ao mappa mencionado neste 
documento. A reprodução é a mais exacta possível menos na 
borda que no original é bellamente ornada em azul e dourada. 

CARTA GEOGRAPHICA QUE COMPREHENDE TODA A COMARCA 
DO Rio DAS MORTES, ETC. — O original conservado no Archivo 
Militar é indubitavelmente a carta mencionada pelo Governa-
dor Luiz Diogo (p. 214) como sendo remettido ao Vice-Rei, 
Conde da Cunha, sendo authenticada pela nota referente ao 
itinerário deste Governador. E' porém duvidoso se o exemplar 
do Archivo Militar é a própria carta remettida em 1765 ou 
uma copia. A reproducção feita por processo photographico é 
de 2/3, mais ou menos, do tamanho do original, 

CARTA GEOGRAPHICA DA CAPITANIA DE MINAS GERAES E 
PARTES CONFINANTES, ANNO DE 1767 . — Este mappa é mais ou 
menos a quarta parte, reduzida á metade da escala original, 
de um grande mappa conservado no Archivo Militar, que de-
ve ser o original, ou copia pelo proprio author, do mappa 
que estava sendo confeccionado por ordem de Luiz Diogo em 
1867 (p. 288). E' certo que este e o mappa da Comarca do 
Rio das Mortes sejão da mesma mão e pouca duvida pode 
haver que o seu autor era o Soldado de Dragões Antonio 
Martins da Sylveira Peixoto author de um mappa da America 
do Sul feito em Villa Rica em 1768 que foi reproduzido em 
parte pelo Barão do Rio Branco na sua exposição para o ar-
bitro da questão de Limites Brazileira Argentina. 

ESBOÇO DA REGIÃO DE FRANCA E JACUHY, que accompanhou 
o documento da (pagina 453). 
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Aviso ao leitor, por A. de Toledo Piza 

Registro de um bando que se mandou lançar para que 
todas as pessoas providas em postos de guerra, 
ordenanças e auxiliares e em officio de justiça da 
fazenda apresentem suas patentes e provisões na 
secretaria d'este Governo, 1722. 

Registro de um bando, prohibindo que se ande armado 
pelas ruas d'esta cidade. 

Ordem que levou o Capitão-mór Francisco de Brito 
Peixoto que vai para Laguna, Santa-Catharina, etc, 
1721 

Registro de uma ordem, que se mandou ao provedor da 
fazenda real de Santos, prohibindo que se dê baixa 
aos soldados. 

Registro de um bando, que se mandou lançar em Santos, 
perdoando aos soldados fugidos que comparecerem no 
prazo de 30 dias, etc. 

Registro de um bando que se lançou n'esta cidade, 
ordenando que toda pessôa que vier de fóra, venha 
dar parte ao general. 
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Requerimento de José Ribeiro de Andrade, pedindo ao 
governador de S. Paulo, que tomasse as medidas 
necessarias para que se não embarcasse o despacho 
das fazendas do Rio, etc. 11 

Registro de um bando providenciando sobre os soldados 
de Santos que andam fugidos, e indios d'esta cidade 
que andam ausentes. 12 

Registro de uma ordem prohibindo que se alistem soldados 
na villa de S. Vicente. 13 

Registro de um bando ordenando que sejam repostos em 
suas respectivas aldêas, os indios que se acharem 
fóra d'ellas. 13 

Registro de um bando ordenando ao thesoureiro dos 
novos direitos, que restitua aos providos, o que lhes 
levou demais. 14 

Registro de um bando, ordenando que se abra o caminho 
para as minas do Cuyabá em direitura pelo sertão. 15 

Registro de um bando comminando penas ás pessoas que 
deixarem de quintar o ouro n'esta cidade. 16 

Registro de uma ordem mandada ao Capitão-mór da Lagu-
na, para prender Pedro Jordão e tirar um sum-
mario das testemunhas dos confidentes. 17 

^ Registro de um bando ordenando que não se tire ouro, 
nem se abra minas no Paranaguá, 1722 20 

Registro de uma ordem, que levou o Sargento-mór de 
Santos, para alistar soldados em Iguapé 21 
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Registro de um bando prohibindo aos negros jogarem 
n'esta cidade. 22 

Registro de um bando prohibindo que se tire ouro na 
villa do Rio de S. Francisco. 23 

Registro de um bando comminando penas áquelle que 
acoutar 2 negros que faltam a Bento Gomes de 
Oliveira. 24 

Registro de um bando ordenando que tirem licença os que 
fôrem para Cuyabá e prohibindo que se leve sem 
licença os indios das aldêas. 25 

Registro de um bando prohibindo que se abra caminho 
novo para as minas do Cuyabá, etc. 26 

Registro de um bando prohibindo que se vá faiscar as 
terras que estão por detraz da que cobre a Marinha 
e costa do mar. 27 

Registro de um bando ordenando que as companhias de 
ordenanças e auxiliares entrem de guarda ás portas 
da Egreja pelas endoenças. 28 

Registro de um bando comminando penas aos soldados 
que fugirem da praça de Santos. 29 

Registro de um bando prohibindo que se acoute negros 
ou escravos fugidos. 29 

Registro de um bando ordenando aos forasteiros que 
vierem a esta cidade e quizerem passar para o ._ 
Cuyabá, compareçam a presença do General. 31 

Registro do requerimento e fórma, em que se hão de go-
10 
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vernar as ordenanças, e das obrigações que têm os 
officiaes de guerra d'esta capitania, etc. 32 

Obrigações dos officiaes, cada um no seu posto 34 

Para as companhias de cavallos da ordenança 36 

Fórma em que hão de ser feitas as prisões dos officiaes 38 
Registro de um bando prohibindo que haja jogos de para-

da n'esta cidade 44 
Registro do regimento que levou Domingos da Silva 

Monteiro para a caza do registro que se manda fazer 
no Rio Grande para as novas minas do sertão de 
Cuyabá 45 

Registro de uma portaria nomeando Domingos da Silva 
Monteiro, provedor do registro do Rio Grande 53 

Registro de uma ordem que manda dar 3000 cruzados a 
Domingos da Silva Monteiro e 1000 cruzados ao seu 
escrivão 54 

Registro de um requerimento que levou o Capitão Bartholo-
mêu Bueno da Silva, cabo da tropa que foi ao sertão 
descobrir minas de ouro, prata e pedras preciosas 55 

Extensa nota de A. de Toledo Piza, contendo a biogra-
phia e genealogia dos notáveis sertanejos Bartholomêos, 
etc. 61 

Registro de um bando que commina severas penas aos 
furtadores de gado-vaccum 70 

Registro de um regimento, para se cobrarem na alfan-
dega de Santos, os direitos de escravos que fôrem 
para as minas 70 
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Registro de um bando permittindo que os officiaes de 
guerra etc. usem de armas de fogo 75 

Registro de uma ordem mandada ao Ouvidor geral sobre 
a arrecadação dos novos direitos dos officiaes 76 

Registro de um bando sobre vendedores de farinha n'esta 

cidade 77 

Registro de um bando prohibindo que se ande com negros 
armados 78 

Registro de uma ordem mandada ao Provedor dos quintos 
reaes para tirar devassa das pessoas que os não 
quizerem pagar 79 

Registro de uma ordem que se mandou ao provedor dos 
quintos d'esta cidade 80 

Registro de um bando ordenando que compareçam a pre-
sença do provedor dos quintos todas as pessoas que 
viesse das minas de Cuyabá e Paranapanema 80 

Registro de um seguro mandado aos dois irmãos Lourenço 
e João Leme da Silva, para virem a esta cidade, 
1723 82 

Registro de um bando ordenando aos possuidores de terras 
da estrada de Santos, que apresentem os seus 
titulos ' 83 

Registro de um bando ordenando a todos que embarcarem 
em Santos, tirem passaportes na secretaria d'este go-
verno 84 

Registro de um bando prohibindo que assistam n'esta 
capitania religiosos que não tiverem conventualidades 85 
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Registro de um bando ordenando que entrem de guarda 
as portas das egrejas as companhias de ordeança e 
auxiliares 

Registro de um bando prohibindo que se usem capuzes 
mettidos na cabeça 

Registro de um bando sobre as pessoas que partirem para 
as novas minas de Cuyabá 

Em 1823 foi dado um seguro real a Sebastião Sotil para 
acompanhar o Padre Fructuoso na descoberta de 
Aracuara 

Registro de uma carta, que se escreveu a João Leme da 
Silva. 

Registro do regimento que levou Lourenço Leme para se 
estabelecer a cobrança dos quintos por bati^ias 
minas do Cuyabá. 

86 

87 

88 

9 0 

9L 

9 1 

Registro do regimento que levou para as novas minas do 
Cuyabá o mestre de campo regente João Leme da Silva. 102 

Registro de uma ordem para o Coronel Jorge Pedroso, 
da villa do Paraty fazer alistamento 113 

Registro de uma ordem ao dito coronel referindo-se ao 

mesmo assumpto supra 113 

Registro de uma ordem para o thesoureiro dos novos 
direitos dar 84$850 réis a Luiz Rodrigues. 114 

Registro de um bando prohibindo que se levem mulheres 
suspeitas para o novo descobrimento das minas de 
Cuyabá I15 
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Registro de um bando que commina penas ás pessoas 
que vierem das minas e não pagarem os quintos de 
ouro 1ló 

Registro de um regimento mandado a João Martins 
Claro para cobrar os quintos na villa de Outú 118 

Registro de um bando, lançado em Outú e Sorocaba, 
ordenando que se prenda ou mate os dois irmãos 
Lourenço e João Leme da Silva 122 

Registro de uma ordem mandada ao Ajudante João Rodri-
gues sobre a prisão dos dois irmãos Lourenço e 
João Leme da Silva. 123 

Registro de um bando que se mandou lançar nas minas 
de Cuyabá, para se prender ou matar os dois 
régulos Lourenço e João Leme da Silva e se se-
questrar seus bens 124 ^ 

Extensa e curiosa nota de A. de Toledo Piza sobre a 
tragica morte dos irmãos Leme 127 

Chronicas sobre o mesmo assumpto terminando com 
observações de A. de Toledo Piza 
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Regimento que levou para as novas minas de Cuyabá, o mes-
tre de campo Balthasar Ribeiro de Moraes para se-
questrar os bens de João e Lourenço Leme, 1723. 

Registro de uma ordem mandada ao provedor dos quintos 
sobre a arrecadação das terceiras partes dos officios 
d'esta capitania 

Registro de um bando ordenando que se paguem os 
quintos de ouro n'esta cidade. 

Registro de um bando ordenando que se funde e embar-
rete o ouro em pó, que vierem das minas d'esta 
capitania. 

Registro de um bando ordenando aos soldados que assis-
tirem n'esta cidade, que nada recebam sem primeiro 
pagarem. 

Registro de um perdão que se deu ao capitão-mór Fernando 
Dias Falcão e ordens que se lhe passou, 1724 

Concessão de lincença a Pedro Vaz de Campos. 

Ordem sobre prisão de criminosos. 

Portaria ordenando a Francisco de Godoy que cobre os 
quintos de ouro das minas de Itajibá. 
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Registro de uma ordem para o thesoureiro alferes José 
Alves dar 118$500 reis ao alferes Manuel Antunes 39 

Registro de uma ordem em fórma de regimento mandada 

ao guarda-mór de Paranapanema 41 

Certidão que prova uma ordem ao thesoureiro entregar ao 
alferes Manuel Antunes 13G.680 reis 43 

Registro de uma ordem mandada ao capitão mór de Para-
napanema sobre cobrança dos quintos 43 

Registro de um bando exigindo passaporte das pessoas 
que vierem das minas geraes para Cuyabá 44 

Registro de uma ordem mandada ao provedor dos quintos 
para metter no cofre o ouro do fisco que veio de 
Cuyabá pertencente aos irmãos Leme, 1725. 45 

Registro de uma ordem mandada a Manuel Manso recom-
mendando procurar augmentar a povoação da ilha de 
S. Catharina 46 
Registro de um regimento que devem observar os 
capitães móres da Laguna. 47 

Registro de uma ordem mandada ao capitão João Dias 
sobre os quintos reaes, etc. 49 

Ordem do capitão general sobre os soldados de Santos. 50 
Ordem do governo para os comboyos partirem do reino 

para o Rio em l.° de Janeiro e voltarem do Rio 
em 1.° de Junho. 51 

Registro de um bando ordenando que se tome por perdido 
o ouro que vier de Minas Geraes não estando embar-
retado e marcado com as armas reaes. 52 



Portaria ordenando a Gaspar de Mattos que entregue a 
Thimothêo Corrêa 33560 reis 

Registro de uma ordem expedida ao provedor da fazenda 
real para comprar sacos, etc. 

Duvida que pôz o provedor em fazer a despeza acima. 
Portaria ordenando que se dê ao Secretario d'este governo 

40$ reis 

Ordem mandada ao provedor 

Registro de um bando ordenando que se mandem para 
aldêas os indios e indias que não tiverem administra-
dores 

Registro de um bando regulando o ouro que se tem 
quintado nas minas de Cuyabá 

Registro de um bando regulando a formação de uma 
tropa para soccôrro que se deve mandar ao sertão 
dos Goyazes 

Registro de um bando ordenando as pessoas que tiverem 
datas de terra n'esta capitania registrem nos livros da 
fazenda real. 

Registro de uma ordem ao provedor sobre distribuição de 
farinhas, etc. 

Portaria do capitão general concedendo licença ao capitão 
mór de Sorocaba e a seus companheiros para andarem 
armados. 

Registro de um bando exigindo petição e lista das pessoas 
que desejam ir a Cuyabá 
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Registro de um bando ordenando que partam para Cuyabá ' 
as pessoas que estiverem promptas 64 

Registro de um bando regulando a repartição de sal aos 
moradores d'esta cidade, etc. 65 

Ordem passada a José Alves para dar ao alferes Manuel 
Antunes, 26$080 reis 66 

Outra ordem passada ao mesmo José Alves para dar ao 
alferes Manuel Antunes 54$560 reis 66 

Registro de uma ordem expedida ao juiz ordinário sobre 
os novos direitos dos officios 67 

Registro do regimento que se mandou a Sebastião Fernan-
des para cobrar os quintos de ouro que vier este anno / 
(1725) de Cuyabá 67 

Registro de um bando lançado em Ytú, Sorocaba e Par-
nahyba ordenando aos cobradores de quintos que 
restituam o que cobrarám alem dos quintos reaes 71 

Registro de um bando regulando o tratamento dos bexiguen-
tos d'esta cidade. • 72 

Registro de um bando concedendo licença para se poder 

levar gados para as minas de Cuyabá 74 

Registro de um regimento que levou a Paranaguá o seu 
ouvidor geral Dr. Antonio Alves. 75 

Registro de um bando ordenando que compareçam a pre-
sença do capitão general os forasteiros que se acharem 
n'esta cidade. 77 

Registro de um bando exigindo despacho dos que forem 
para Cuyabá e prohibindo a ida de mulheres suspeitas, 
1726 78 



Portaria ordenando aos sargentos que attendam ao ouvidor 
geral e juizes ordinários em seus pedidos de soldados. 

Registro de um bando prohibindo que se parta para Cuyabá 
antes do capitão general 

Registro de um bando permittindo que as tropas partam 
/ para Cuyabá sem embargo do bando supra. 

Registro de um bando exigindo despacho dos indios e 
indias que se acharem fóra dos seus admnistradôres 

Registro de um bando ordenando aos forasteiros que devem 
ir a Cuyabá compareçam a presença do capitão general 

Registro de um bando dispensando aos serventuários dos 
officiaes o pagamento da terça parte do seu rendimento 
que não exceder a 200$ reis 

Registro de um bando exigindo apresentação de titulos 
das pessoas que tiverem terras no caminho que vai 
de Jundiahy para os Guayazes 

Registro de um regimento que deve seguir Domingos 
Rodrigues em quanto durar a ausência do governador 

Registro de uma ordem mandada a Sebastião Fernandes 
do Rego para dar por conta da fazenda real 800$000 

reis ao ouvidor de Paranaguá. 
Registro de um bando regulando os carijós e bastardos 

que se livrarem da administração 

Registro de uma portaria mandada ao vedor geral para 

dar baixa no soldo ao general Antonio Cardozo 
Registro do regimento que se mandou para a arrecadação 

dos quintos das minas de Paranapanema, 
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Registro de um bando lançado n'estas minas prohi-
bindo aos negros venderem ouro, etc. 101 

Registro de um bando ordenando que se prendam os 
negros fugidos e se açoutem os que forem rebeldes, 
1727 103 

Registro de um bando ordenando que os bastardos e indios 
se conservem com seus administradores. 104 

Ordem que levou Angelo Preto para conquistar o gentio 
dos Morros 105 

Registro de um bando prohibindo que se façam execuções 
de dividas particulares sem primeiro serem pagos os 
quintos reaes 107 

Registro de um bando prohibindo que se vá ao rio dos 
Perrudos sem primeiro entrar Antonio Borralho. 108 

Registro de um bando que prohibe ás negras irem vender 
mantimentos nas lavras, etc. 109 

Registro de um bando que prohibe se dêm tiros de noite, 110 

Registro de um bando prohibindo que as negras forras e 
escravas estejam em tabernas e ranchos sem os res-
pectivos senhores ou brancos. 110 

Registro de um bando que autorisou as pessoas que 
pagaram quintos demais, os tornem a cobrar. 113 

Registro de um bando exigindo que tirem licença na 
secretaria, aquelles que quizerem ir para povoado 114 

Registro de um bando que regula os descobrimentos de 
A ouro em Cuyabá 114 



Registro de um bando que promette gratificação as pessoas 
que se distinguirem.no descobrimento do ouro 116 

Registro do regimento para os capitães de mato 117 

Registro de um bando sobre o pagamento dos dizimos, etc. 119 
Registro de um regimento dado a Antonio Borralho que 

vae ao rio dos Porrudos. 120 
Registro de um regimento feito para a casa do registro 

d'estas minas de Cuyabá 122 

Registro de um bando que commina penas aos que jogarem 

jogos de parada. 126 

Registro de um bando prohibindo aos negros e negras 

irem vender as lavras fóra da villa. 126 
Registro de uma ordem que levou o superintendente Gaspar 

de Godoy Moreira sobre a descoberta do ouro em 
Cocaes 127 

Registro de um bando prohibindo a venda n'esta capitania, 

de indios que vierem do sertão 128 

Registro de um bando prohibindo aos negros usarem de 
armas prohibidas, porretes e capotes, nas minas. 130 

Registro de um bando ordenando que os indios assistam 
em casa de seus administradores. . 132 

Registro de um bando prohibindo que os escravos sabiam 
de suas minas sem ordem por escripto de seus 
senhores, 1728 133 

Registro de uma ordem mandada ao ouvidor geral para 
tirar uma devassa do gentio do sertão que tiver 
feito mortes, roubos, etc, 135 
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Registro de um bando ordenando aos ourives d'estas 
minas que fechem as tendas; 1727 137 

Traslado do regimento que levou Antonio Pires para a 
casa do registro para cobrança dos quintos das cargas 
de seccos e molhados e dos escravos que entrarem 
para as minas, 1726 139 

Ordem mandada ao provedor dos quintos reaes para 
entregar ao ajudante Francisco da Rocha 4990 V2 

oitavas de ouro que se despenderam no transporte do 
Snr. General com sua comitiva para estas minas, 1728 141 

Segue-se o rol da despeza. 143 

Registro de uma ordem mandada ao provedor da fazenda 
real d'estas minas sobre a avaliação dos offieios 
d'esta villa, novos direitos e terça parte que se mandam 
cobrar dos providos. 146 

Segue-se a avaliação dos officios d'estas minas de que 
na portaria acima se faz menção 148 

Registro de um bando ordenando aos indios que se acha-
rem n'estas minas, pertencentes ás aldêas de São 
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Registro de uma carta que se escreveu a Maria de Arru-
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da Botelho, da villa de Ytú, referindo-se a uma re-
presentação que pela mesma foi dirigida ao governo. 

Registro de uma carta que se escreveu ao governador de 
Santos, sobre a fortaleza da Bertioga. 

Registro de uma carta que se escreveu ao governador de 
Santos, sobre a queixa que Manoel Bernardes dirigiu 
ao governo, etc. 

Registro de outra carta escripta ao dito governador, sobre 
tranquillidade publica, etc. 

Registro de uma carta que se escreveu ao provedor da 
fazenda real da praça de Santos, com 17.350 cru-
zados. 

Registro de uma carta que se escreveu ao governador da 
praça de Santos, sobre o reparo da artilharia daquel-
las fortalezas 

Registro de uma carta que se escreveu á camara de San-
tos, referindo-se ás obras da serra e dando provi-
dencias, etc. 

Registro de uma carta que se escreveu ao ouvidor geral 
da villa de Santos, tratando do concerto do caminho 
da serra, etc. 

Registro de uma carta escripta ao vice-rei do Estado, tra-
tando do extravio do ouro, vindo das minas de Cu-
yabá, etc. 

Registro de uma carta que se escreveu aos officiaes da 
camara da villa de Ytú, sobre pagamento de contri-
buição á real fazenda. 
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Registro da carta dos officiaes da camara de Ytú sobre o 
assumpto supra. 59 

Registro de uma carta que se escreveu ao ouvidor geral 
da villa de Santos, sobre o caminho da serra. 60 

Registro de uma carta que se escreveu a Braz Mendes, 
assistente nas novas minas de Cuyabá, sobre procu-
rar o. augmento da fazenda real, e o socego dos mora-
dores dalli. 61 

Carta idêntica a diversas pessoas das mesmas minas. 62 

Registro de uma carta que se escreveu ao Provedor do re-
gistro do Rio Grande, referindo-se aos assassinatos dos 
Fogaças, etc. 63 

Registro da carta que se escreveu ao dito. provedor, so-
bre prohibição da passagem de religiosos para as 
novas minas de Cuyabá. 66 

Registro de uma carta para o vice-rei, dando noticias sobre 
as novas minas de Cuyabá, referindo-se aos irmãos 
Lemes, etc. 67 

Registro de outra carta que se escreveu ao vice-rei, sobre 
a abertura de um caminho para as novas minas de 
Cuyabá, etc. 69 

Cópia da carta que se escreveu a Luiz Pedrozo de Bar-
ros, sobre a abertura da picada para o caminho que 
o mesmo pretende fazer para o Rio Grande. 71 

Cópia da carta que se escreveu a Suprido Pedrozo Xavier, 
sobre as accusações que lhe foram feitas, etc. 72 
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Registro de uma carta escripta ao juiz ordinário da villa de 
Paraty ordenando-lhe que venha a esta cidade, etc. 74 

Registro de uma carta que se escreveu para Cuyabá, a 
quatro pessoas ordenando providencias com relação 
ás queixas vindas de Ytú e Sorocaba, contra os ir-
mãos Lourenço e João Leme, etc. 74 

Registro de uma carta que se escreveu ao Marechal de 
campo Balthazar Ribeiro de Moraes, agradecendo-lhe 
e ao sargento mór Antonio Fernandes, bem como ao 
capitão João Rodrigues o cuidado com que se hou-
veram na captura dos irmãos Lourenço e João Leme, 
mandancu.. confiscar seus bens, etc. 76 

Registro de uma carta que se escreveu ao escrivão do 
registro do Rio Grande, ordenando-lhe que traga ou 
mande trazer os taes quintos, os escravos e o ouro 
que se apurou, etc. 77 

Registro de uma carta que se escreveu ao guarda moí-
das minas de Cuyabá e outros, mandando cobrar os 
quintos por batea, etc. 77 

Registro de uma carta, escripta ao ouvidor geral de Ytú, 
ordenando-lhe que cobre os quintos das tropas que 
vem chegando de Cuyabá, etc. 78 

Registro de uma carta que se escreveu ao vice-rei fazen-
do-lhe varias communicações. 79 

Registro de outra carta para o mesmo vice-rei, relatando 
minuciosamente as providencias que foram dadas 
para a perseguição e captura dos irmãos Lemes, etc. 81 
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Registro de uma carta que escreveu o capitão mór da 
villa de Paranaguá sobre a remessa de farinha para 
a nova colonia do Sacramento, etc. 86 

Registro de uma carta escripta ao vice-rei, tratando ainda 
dos irmãos Lemes, etc. 88 

Cópia da resposta de uma carta que o governador desta 
capitania recebeu do governador do Rio de Janeiro. 90 

Cópia de uma carta escripta a Francisco de Brito Peixo-
to, dando-lhe a noticia de que os castelhanos em nu-
mero de 6.000, impedem a nova povoação de Mon-
tevideu, propõe-lhe as medidas que urgem ser toma-
das, etc. 91 

Carta ao coronel João Antunes Maciel, participando-lhe 
a ordem de Sua Magestade que lhe confere o habito 
de Christo com 50$ annuaes de tença, etc. 93 

Registro de uma carta escripta ao ouvidor geral desta ca-
pitania, pedindo-lhe o traslado do inventario dos bens 
pertencentes aos irmãos Lemes. 94 

Registro de uma carta escripta a Ayres de Saldanha, go-
vernador do Rio de Janeiro, na qual diz haver muita 
falta de farinha nesta capitania, e não poder satisfa-
zer o seu pedido de soldados, etc. 94 

Registro de uma carta escripta ao Padre Francisco Justo, 
pedindo-lhe a remessa de certos papeis trazidos das 
minas de Cuyabá. 96 

Registro de uma carta escripta ao ouvidor geral, ordenan-
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do-lhe que entregue a certa pessoa a importancia em 
dinheiro do confisco dos Lemes. .98 

Registro de uma carta escripta ao governador do Rio, di-
zendo não poder satisfazer o seu pedido de farinha, 
etc., por não haver bestante nesta capitania. 98 

Carta do secretario deste governo ao ouvidor geral Godi-
nho Manso. 100 

Registro de uma carta dirigida aos officiaes da camara 
desta cidade sobre provimento de juiz de orphams. 101 

Registro de uma carta desapprovando a nomeação de João 
da Costa Cavaco para carcereiro, por ser criminoso. 102 

Registro de uma carta escripta ao ouvidor geral, pergun-
tando se está vago o lugar de Juiz de orphams, etc. 102 

Registro de uma carta ao mesmo ouvidor, sobre o ser-
ventuário do officio de juiz de orphams. 103 

Registro de uma carta do secretario deste governo ao ou-
vidor geral, sobre a questão da ordem passada aos 
soldados prohibindo-os da apresentarem armas ao dito 
ouvidor, etc. 104 

Registro de uma carta do secretario deste governo ao ou-
vidor geral, sobre o mesmo assumpto. 106 

Registro de uma carta ao dito ouvidor, ainda sobre o 
mesmo assumpto. 108 

Registro de uma carta a Pedro Castanho, pedindo informa-
ções sobre o caminho que abrira para o Rio Grande. 110 

Registro de outra carta ao dito Castanho, sobre o mesmo 
caminho. 111 
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Registro de outra carta ao dito Castanho, pedindo infor-
mações por escripto da capacidade do referido ca-
minho. . 112 

Registro de uma carta ao capitão-mór de Paranaguá re-
commendando-lhe que intervenha na venda da fari-
nha que se fizer naquella villa ás embarcações vin-
das do Rio. 113 

Registro de uma carta do secretario deste governo ao ou-
vidor geral sobre as culpas imputadas ao juiz de 
orphams. 114 

Registro de uma carta do dito secretario, ao mesmo ouvi-
dor, sobre o assumpto supra. 115 

Registro de uma carta do dito secretario ao ouvidor, tra-
tando da questão de prover-se o lugar de juiz de 
orphams. 116. 

Carta perguntando ao ouvidor geral si o dinheiro entregue 
a Sebastião Fernandes do Rego é o que se refere 
aos quintos que deviam os Lemes. 117 

Registro de uma carta escripta ao provedor da fazenda 
real do Rio de Janeiro, participando-lhe a remessa de 
quintos reaes de ouro que se deve a S. Magestade. 118 

Registro de uma carta escripta ao provedor da fazenda 
real em Santos participando-lhe a remessa de 10.444 
oitavas de ouro, pertencentes aos quintos reaes que 
devem ser remettidos a S. Magestade. 119 

Registro de uma carta dirigida ás Camaras de Parnahyba, 
Sorocaba, Ytú e Cutia, sobre concertos de pontes. 120 



— 264 — 

Registro de uma carta ao ouvidor geral, ordenando-lhe 
que dê cumprimento ao alvará sobre eleição dos offi-
ciaes da camara, etc. 121 

Registro de uma carta ao ouvidor geral, sobre vários as-
sumptos. 122 

Registro de uma carta do secretario deste governo ao ou-
vidor geral communicando-lhe varias ordens. 125 

Registro de uma carta ao ouvidor geral, tratando de di-
versos negocios. 127 

Registro de uma carta do secretario deste governo ao ou-
vidor geral, na qual diz que o meirinho interino não 
tem provisão e que não paga impostos, etc. 130 

Registro de uma carta escripta ao vice-rei dando noticias 
desta capitania, fallando das minas de Cuyabá e par-
ticipando a remessa de 5 arrobas de ouro. 130 

Registro de uma carta que o secretario deste governo es-
creveu ao ouvidor geral participando-lhe algumas or-
dens deste governo. 136 

Registro he uma carta escripta ao ouvidor geral, pedin-
do-lhe informações a respeito das culpas de Domin-
gos Leme da Silva. 137 

Registro de uma carta que o secretario d'este governo es-
creveu ao ouvidor geral. 138 

Registro de uma carta dirigida aos officiaes das camaras 
das cidades e villas' desta capitania prohibindo que 
os officiaes de justiça, etc., sirvam sem provisão e 
sem pagar os novos impostos, etc. 139 



— 265 — 

Registro de uma carta escripta ao governador de Santos 
participando-lhe a remessa das cartas sobre os novos 
impostos lançados em todas as villas da costa do 
mar. 142 

Registro de uma carta escripta ao governador de Minas 
sobre remessa de papeis respectivos aos dois gover-
nos. 143 

Registro de uma carta escripta a Domingos Leme da Sil-
va convidando-o a comparecer a presença d'este go-
verno. 145 

Registro de uma carta escripta ao ouvidor geral pergun-
tando-lhe si é exata a noticia de que Clemente Car-
los se acha com carta de seguro. 145 

Registro de uma carta escripta ao ouvidor geral explican-
do-lhe o motivo pelo qual fizera a pergunta anterior. 146 

Registro de uma carta que escreveu o ouvidor geral a 
Rodrigo Cesar sobre a carta de seguro de Clemente 
Carlos. 147 

Registro de uma carta escripta ao capitão-mór de Parana-
guá sobre o cofre do navio pirata que deu a costa. 148 

Registro de uma carta que escreveu o secretario d'este go-
verno ao ouvidor geral sobre os bens dos Lemes. 149 

Registro de uma carta do secretario d'este governo ao ou-
vidor geral participando-lhe a remessa do inventario 
dos bens dos Lemes. 150 

Registro de uma carta do secretario d'este governo ao 
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ouvidor geral participando-lhe ter posto nas mãos do 
capitão general a carta do dito ouvidor. 151 

Registro de uma carta escripta ao provedor dos quintos a 
respeito dos 4000 cruzados que se mandaram dar de 
ajúda de custo ao senhor general. 151 

Registro de uma carta escripta aos officiaes da camara 
d'esta cidade recommendando-lhes rectidão na admi-
nistração de justiça durante a ausência do snr. ge-
neral. 152 

Registro de uma carta escripta ao governador do Rio de 
Janeiro sobre a abertura do novo caminho. 153 

Registro de uma carta escripta aos officiaes das Camaras 
de Ubatuba e S. Sebastião, etc. permittindo que se 
minere nas paragens em que se descobriu ouro em 
quanto S. Magestade não mandar o contrario. 154 

Registro de uma carta escripta ao provedor da fazenda 
real passando-lhe algumas ordens. 155 

Registro de uma carta escripta a Luiz Pedrozo de Barros 
na qual participa agracial-o com o habito de Christo 
e 50$000 reis de tença. 156 

Registro de uma carta escripta ao ouvidor geral sobre a 
arrematação dos quintos. 157 

Registro de uma carta escripta ao governador de Santos 
ordenando-lhe que não admitta entrada no porto de 
embarcação sem primeiro ser reconhecida, etc. 158 

Registro de uma carta escripta ao vice-rei em que lhe dá 
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varias noticias d'esta capitania, falia do descobrimen-
to de Goyaz, etc. 159 

Registro de uma carta do juiz de fóra de Santos sobre a 
viagem que o thesoureiro dos defuntos e ausentes 
pretendia fazer a Cuyabá. 164 

Registro de uma carta escripta a Francisco Vas Moniz 
convidando-o a acompanhar o capitão Bartholomêo 
para a descoberta de Goyaz. 165 

Registro do parecer que deram os padres do collegio d'esta 
cidade sobre a ida do thesoureiro dos defuntos e au-
sentes para as minas de Cuyabá. 166 

Registro de uma carta escripta ás minas de Cuyabá or-
denando que se cobrem os quintos dos negros, etc., 
que entrarem nas ditas minas. 170 

Registro de uma carta que se escreveu da villa de Santos 
ao general do Rio, sobre o tenente de marechal de 
campo, Luiz de Sá. 171 

Registro de outra carta, escripta ao dito general, sobre o 
ouro enviado desta cidade, etc. 172 

Registro de uma carta do secretario deste governo ao ou-
vidor geral Godinho Manso, sobre representações di-
rigidas ao governo, etc. 173 

Registro de outra carta escripta ao dito ouvidor geral par-
ticipando as ordens do capitão general. 175 

Registro de outra carta escripta ao mesmo ouvidor, parti-
cipando-lhe a ordem para prover o lugar de escrivão. 177 
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Registro de outra carta ao dito ouvidor sobre nomeação 
de escrivão para a ouvidoria. 178 

Registro de uma carta escripta para as minas de ^Cuyabá, 
ordenando que se ponha em praça o sitio que foi de 
Lourenço Leme. 179 > 

Registro de uma carta a João Antunes Maciel e Fernan-
do Dias Falcão, recommendando o maior cuidado na 
arrecadação dos bens, fazendas dos defuntos e au-
sentes das minas de Cuyabá. 180 

Registro de outra carta que se escreveu aos mesmos or-
denando-lhes que restituam a Domingos Leme os 
seus bens, que foram sequestrados. 181 

Registro de outra carta aos mesmos, ordenando-lhes que 
façam a cobrança dos quintos do ouro e os remet-
iam para esta cidade. 183 

Registro de uma carta escripta ao provedor da fazenda 
real do Rio, participando a remessa de duas arrobas 
de ouro que devem seguir para o reino. 184 

Registro de uma carta dos officiaes da camara da villa 
de Santos,, pedindo ao governador que suspenda a 
sua viagem para as minas de Cuyabá. 185 

Registro de uma carta dos officiaes da camara de Mogy, 
no mesmo sentido. 186 

Registro de uma carta escripta a Fernando Dias Falcão e 
João Antunes Maciel, recommendando-lhes brevidade 
na remessa dos quintos reaes, 187 
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Registro de uma carta escripta á camara da villa de San-
tos, sobre o caminho da serra. 

Registro de uma carta dos officiaes da camara da villa de 
Taubaté ao governador, pedindo-lhe a suspensão da 
viagem para as minas de Cuyabá. 

Registro de uma carta escripta a Sebastião Fernandes do 
Rego sobre a cobrança dos quintos das novas minas 
de Cuyabá. 

Registro de uma carta do secretario deste governo ao ou-
vidor geral, participando as ordens do governador. 

Registro de outra carta escripta ao dito ouvidor geral, 
transmittindo ordens, etc. 

Registro de outra carta ao ouvidor geral fazendo-lhe cen-
suras. 

Registro de outra carta ao dito ouvidor dando-lhe aviso, 
instrucções, etc. 

Registro de uma carta affectuosa do ouvidor geral a Ro-
drigo Cesar. 

Registro de uma carta de Rodrigo Cesar respondendo á 
carta supra. 

Registro de uma carta ao juiz de fóra de Santos orde-
nando que venha a esta cidade para occupar o lugar 
de ouvidor geral. 

Registro de uma carta escripta ao syndicante do ouvidor 
geral, Godinbo Manso, censurando-o por ter abando-
nado a importante deligencia de que fôra encarrega-
do, etc. 
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Carta escripta ao governador do Rio de Janeiro, pedindo-
lhe que o avise, sempre que tiver de partir alguma 
embarcação para o Reino. 206 

Carta escripta a diversas camaras do interior, recommen-
dando que auxiliem a construcçâo do caminho para 
o Rio de Janeiro, etc. 207 

Registro de uma carta escripta ao ouvidor geral, ordenan-
do-lhe que tire devassa das pessoas que venderem 
ouro em pó. 209 

Registro de uma carta escripta a diversas camaras do in-
terior, pedindo a relação dos descobrimentos de ouro, 
seus rendimentos, etc. 209 

Registro de uma carta escripta ao vice-rei do Brazil, na 
qual dá noticias desta capitania, fala dos descobri-
mentos feitos em Goyaz, etc. 210 

Registro de uma carta escripta ao ouvidor geral da co-
marca de Paranaguá, sobre pretenções do mesmo, etc. 212 

Registro de uma carta de Frei João de Capistrano, pe-
dindo a ajuda do braço secular. 214 

Registro da resposta que se lhe mandou satisfazendo seu 
pedido. 215 

Registro das ordens que se passaram aos capitães móres, 
etc, ordenando-lhes que dem toda a ajuda e favor ao 
dito Frei Capistrano. 216 

Registro de uma carta escripta ao provedor dos quintos 

reaes das minas de Paranapanema, censurando-o, etc. 217 

Registro de uma carta ao ouvidor geral Francisco da Cu-
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nha Lobo respondendo a carta deste em que pede 
licença para passar ás minas de Guayabá. 217 

Registro de outra carta escripta ao mesmo ouvidor geral, 
censurando alguns dos seus procedimentos. 220 

Registro dc uma carta escripta ao tenente David Marques, 
ordenando-lhe que passe a Santos para encarregar-se 
de uma deligencia. 222 

Registro de outra carta escripta ao ouvidor geral, resol-
vendo questões de jurisdição. 

Registro de outra carta escripta ao dito ouvidor geral, 

sobre a prisão de um tal Manoel Freire. 223 

Registro de outra carta ao mesmo ouvidor, sobre vários 

assumptos. 225 

Registro de outra carta escripta ao dito ouvidor, referindo-
se a prisões etc. 227 

Registros de outra carta ao mesmo ouvidor, sobre nomea-
ção de juiz de orphãos, etc. 228 

Registro de uma carta escripta á camara de Paraty sobre 
annexação daquella villa ao Rio de Janeiro. 229 

Registro de uma carta escripta á camara desta cidade e 
ás das villas desta capitania, na qual Rodrigo Cezar 
communica a ordem regia que lhe determina passe 
a Cuyabá 230 

Registro de uma carta escripta ao tenente Antonio Cardozo 
dos Santos, participando-lhe ter seguido uma ordem 
determinando-lhe que venha para, em companhia de 
Rodrigo Cesar, partir para Cuyabá. 231 
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Registro de outra carta escripta ao mesmo, recommendan-
do-lhe que se prepare para a dita viagem. 232 

Registro de outra carta para o mesmo, referindo-se ao 
pretexto fútil de que este se serviu, para eximir-se de 
acompanhar Rodrigo Cezar, etc. 233 

Registro de uma carta que se escreveu ao tenente David 
Marques, ordenando-lhe que se prepare para seguir 
viagem para Laguna. 235 

Registro de uma carta escripta ao ouvidor geral, sobre 
divisão de comarca, etc. 237 

Registro de uma carta escripta ao tenente David Marques 
Pereira, recommendando-lhe o que deverá observai em 
Laguna, etc, 238 

Registro de uma carta que o ouvidor geral escreveu a 
Rodrigo Cezar, acusando o procurador da coroa, e 
requesitando a sua prisão, etc. 242 

Registro de uma carta escripta ao Dr. Antonio Alves 
Lanhas Peixoto, participando-lhe a sua nomeação para 
ouvidor geral, etc. 243 

Registro de uma carta escripta aos officiaes da camara 
desta villa, censurando-os por terem creado certos 
impostos, etc. 244 

Registro de uma carta escripta ao provedor da fazenda 
real, sobre a arrematação dos dizimos. 245 

Registro de uma carta escripta ao tenente David Mar-
ques Pereira, ordenando-lhe que suspenda sua via-
gem para o sertão. 246 



273 

Registro de uma carta que se escreveu a Sebastião Fer-
nandes do Rego e Gaspar de Mattos, participando 
a remessa de ouro, etc. 

Registro de uma carta que se escreveu ao Dr. Lanhas 
Peixoto, mandando-o assumir os cargos de ouvi-
dor geral e de provedor dos defuntos, executando 
as ordens anteriores. 

Registro de uma carta escripta ao provedor Jacintho Bar-
boza, dando-lhe instrucções para a boa arrecadação 
da fazenda real, etc. 

Registro de uma carta escripta ao ouvidor geral, sobre a 
arrematação de um casal de negros. 

Registro de uma carta escripta ao mesmo ouvidor, dis-
pensando-o daquelle cargo. 

Registro de uma carta escripta ao juiz ordinário para 
servir de ouvidor destas minas. 

Registro de outra carta escripta ao dito ouvidor, sobre 
cobrança de custas, etc. 

Registro de outra carta escripta ao dito ouvidor, sobre a 
fuga de um homem com dous escravos, etc. 

Registro de uma carta escripta ao Dr. Lanhas Peixoto, 
sobre a cobrança do que se deve aos ausentes. 

Registro de outra carta escripta ao ouvidor geral, referin-
do-se a desharmonias do mesmo com o vigário da 
vara, etc. 

Registro de outra carta escripta ao dito ouvidor geral, so-

247 

248 

250 

251 

252 

253 

254 

255 

256 

256 



— 274 — 

bre o despacho que deverá ser proferido na petição 
dos devedores ao cofre dos defuntos, etc. 257 

Registro de uma carta pela qual se nomeou Domingos 
Leme da Silva, provedor do registro dos negros e 
cargas, que vierem do povoado para estas minas. 259 

Registro de uma carta escripta ao dito Domingos Leme 

sobre o mesmo assumpto. 260 

Registro de outra carta, escripta ao dito Domingos Leme, 
sobre o mesmo assumpto. 261 

Registro de uma carta escripta ao ouvidor geral recom-
mendando que execute rigorosamente a lei sobre in-
sultos, etc., para evitar distúrbios. 262 

Registro de outra carta para o dito ouvidor geral, man-
dando prender novamente a um preto que mandára 
soltar, etc. 26'3 

Registro de outra carta ao dito ouvidor geral, sobre o 
mesmo assumpto. 264 

Registro de outra carta escripta ao dito ouvidor geral, 
sobre devaças de criminosos, etc. 266 

Registro de outra carta escripta ao dito ouvidor geral, 
sobre o assumpto supra 267 

Registro de uma carta escripta ao provedor do registro, 
Domingos Leme da Silva, recommendando toda a 
diligencia para a prisão de oito escravos fugidos, etc. 269 

Registro de uma carta ao ouvidor geral, Lanhas Peixoto, 
ordenando que tire a conta de tudo que se deve aos 
ausentes, com clareza, etc. 270 
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Registro de outra carta ao dito ouvidor, participando ter 
recibido o extrato dos inventários pertencentes ao 
juizo dos defuntos e ausentes, etc. 271 

Registro de outra carta escripta ao dito ouvidor, sobre a 

prisão do jogador Antonio Barrozo, etc. 272 

Segue se a resposta que mandou o dito ouvidor geral. 273 

Registro da carta que se escreveu ao dito ouvidor em 
resposta da que acima fica registrada. 275 

Registro de outra carta escripta ao dito ouvidor geral, 
pedindo informações sobre o ouro que existe, per-
tencente ás despezas da justiça. 277 

Registro de uma carta escripta a Christovam Corrêa 

Leitão nomeando-o provedor dos defuntos e ausentes. 277 

Registro de uma carta do Dr. Lanhas Peixoto, pedindo 
demissão dos empregados que exerce. 279 

Registro da carta que se escreveu ao dito Lanhas Pei-
xoto, em resposta da carta acima. 279 

Registro de uma carta escripta a Diogo de Lara e Mora-
es, ordenando que suspenda a jurisdicção dè ouvidor 
geral que se tem por extincta 283 

Registro de uma carta escripta a Lanhas Peixoto, na 
qual Rodrigo Cezar participa o seu regresso das mi- ' 
nas de Cuyabá. 285 

Registro da carta que escreveu o ouvidor Lanhas Peixoto, 
em resposta da carta acima. 286 

Registro da segunda carta escripta ao dito ouvidor, orde-
nando-lhe que saia das minas, etc. 287 
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Registro de uma carta que escreveu Lanhas Peixoto, em 
resposta da carta acima, 287 

Registro de uma carta que se escreveu ao provedor das 
fazenaas dos defuntos e ausentes, Christovam Corrêa 
Leitão, agradecendo-lhe os serviços prestados em seu 
cargo. 288 

Registro de uma carta que se escreveu ao ouvidor La-
nhas Peixoto, discorrendo longamente sobre o seu 
regresso das minas de Cuyabá, etc. 289 

Registro de uma carta que se escreveu aos officiaes da 
camara da villa de Cuyabá, na qual Rodrigo Cezar 
participa affectuosamente a sua retirada. 294 

Registro da carta que escreveram os officiaes do senado 
em resposta da que acima está registrada. 296 

Registro de uma certidão dos officiaes da dita camara, 
attestando a lealdade, desinteresse, etc., com que Ro-
drigo Cezar desempenhou o seu cargo naquellas mi-
nas. 298 

Registro de outra certidão da camara, attestando o dia da 
partida de Rodrigo Cezar, etc. 300 

Registro de uma carta que se escreveu a Antonio Antu-
nes e Felippe Antunes, ordenando que recolham aos 
seus sitios os bugres que trouxeram do sertão dos 
Parecizes. 301 

Registro de outra carta escripta ao capitão mór Gabriel 
Antunes Maciel, ordenando que conserve em seu sitio 
o gentio trazido do sertão, etc. 301 
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Certidão passada pelo escrivão Manoel de Aguiar, attes-
tando acharem-se registrados no livro competente os 
quintos reaes, producto das minas de Cuyabá, du-
rante o anno de 1722, etc. 303 

Registro de um conhecimento, que veiu do Rio de Janei-
ro, de duas arrobas de ouro que se mandaram desta 
cidade com destino ao reino. 305 
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