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parte a V. Exa., que Deos Guarde. Registo do Descuberto
de N. Senhora do Boni Sucesso das cabeceiras do Ryo P a r do (*) a 1(3 de Agosto de 177Õ.—Jeronimo Dias
Ribeyro.
B — O R D E M

PARA
DE

O

COMMANDANTE
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REGISTRO

1775.

Porquanto me consta, que pelos Registos estabelecidos
nas paragens que servem de divizoens, e sabidas desta Capitania para outras suas confinantes, são frequentes as fugas
dos indivíduos delia, por se escuzarem ao Real Serviço de S.
Magestade naquellas occazioens, em que são mais necessários:
Ordeno ao Comandante do Registo de Caconda não deixe
passar pessoa alguma de qualquer coalidade, ou condição que
seja que queira se transportar para fora desta Capitania sem
clareza, ou licença legitimada pelo Ouvidor desta Comarca,
rubricada por mim, e seliada com o sello pequeno de minhas
Armas o que iuviolavelniente executará o referido Comandante, pondo todo o seu cuidado, e vigilância nesta importante diligencia, que lhe hey por muito recomendada. São
Paulo (! de Julho de 1775. — Marfim Lopes Lobo de Saldanha.
(*) O mappa de Minas de Jozé Joaquim da Rocha do 177S
representa tres corregos parallelos entrando no Rio Pardo do lado
do norte com um registro paulista e Capella no central e uma
guarda em cada um dos outros. No mappa de C. L. Miranda
de 1804 estes tres corregos, representados pelo mesmo modo,
têm os nomes (começando ao léste) de São Matheus, Bom Successo e Conceição
Os dois últimos nomes não figuram nos
mappas modernos, que somente têm dois corregos maiores, o São
Matheus recebendo o Bom Jesus (que já figura no mappa de 1804)
o o Ribeirão das Arèas que 6 provavelmente o Conceição, recebendo
diversos menores dos quaes um é provavelmente o Bom Successo.
Os documentos de 1705 fallan^de N." Si'." da Conceição das Cabeceiras do Rio Pardo. Era 1777 a ' capefla e registro parecem ter
sido na margem do Bom Successo, tendo aquella a invocação de
N." Sr." do Bom Successo. A guarda de que se queixou Luiz
Dio g'o em 17GG no documento IX, 3 i parece ter sido a do São
Matheus que subsequentemente (17S0?) ficou sendo o registro principal da região. Da chronica da actual cidade de Caconde consta
que a origem era na freguezia de Bom Successo creada em 1775
que foi abandonada no começo deste século em consequência de um
conflicto sendo transferida a Bom Jesus no logar boje denominado
«Silvas» a tres kilometros da actual cidade para onde a freguezia
foi transferida em 1S24. (N. da R.)

