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Ueg.t0 de hna Provizâo de S. Mag.'10 q.' I).s (í.,lc passada
a Alex.0 Barreto <le Lima em confirmação <lo cargo
de Coronel das V.as de Taubaté, Fiiidamunhaiigaba e Guaratingettá (1).
Dom João por graça de Deos Eey de Portugal e
dos Algarves, daquem e dalem mar em África, Senlior de Guiné, da Conquista, navegação, e Comercio
de Etliiopia, Arabia, Percia e da índia, e t c . — F a ç o
saber aos que esta minha carta patente virem que
tendo respeito a Alex. e Barreto de Lima estar provido pello Governador e Cap. am Gen. al da Capitania
de S. Paulo Rodrigo Cezar de Menezes em o posto
de Coronel das Companhias de Infantaria da Ordenança das Yillas de Taubaté, Pindamunhangaba e
Goratinguetá, atendendo ao dito Alex.® Barreto de
Lima me aver servido naquella Capitania ocupando
os cargos da Republica da Villa de Sam Fran. 00 das
chagas de Taubaté, como também o posto de Cap.™
de Infantaria da Ordenança de liua das Companhias
da dita Villa e o posto de Coronel do Regimento da
Cavalaria • das Ordenanças das Villas de Taubaté,
Pidamunhangaba e Goratinguetá que exersesitou mais
de sete annos com bom prosedim. 0 e por esperar
delle que em tudo o de que for emcarregado do meu
serviço se averá com satisfação conforme a confiança
que faço de sua pessoa: Iley por bem fazer lhe
(*) A publicação destas patentes e provisões é de grande valor
porque algumas dellas contém a biographia e a fé de officio <lo

m. ce de o confirmar (como por esta o confirmo) em
o dito posto de Coronel das Comp. as cli Infantaria da
Ordenança das Yillas de Taubaté, Pindamunliangaba
e Goratinguetá em que o proveo o dito Governador,
Com a qual não averá soldo algum de minha fazenda
mas gozará de todas as honras, Previlegios, Liberdades,
izençoens e franquezas q.' por rezão delle lhe pertençerem pello que mando meu G. or e Cap. m Gen. aI da Capitania de Sam Paulo conliesa ao dito Alex.® Barreto
de Lima por Coronel das ditas Comp. a s e como tal o
honre e estime e deicbe servir e exersesitar debaiclio
da mesma pose e juramento que se lhe deu quando
nelle entrou, e aos Capitais oficiais e mais soldados
seus subordinados ordeno também que em tudo lhe
obedeção e cumprão suas ordens por escrito e de
palavra como elevem e sam obrigados, que por firmeza de tudo lhe mandei passar esta carta patente de
Confirmação por duas vias por mim asinada e sellada
com o sello grande de minhas armas. Dada na
Cid. e de Lix. a Ocidental aos dose dias do mes de
Março anno do nasim. t0 de Nosso Senhor Jesus Christo
de mil e Sete centos e vinte e s e t e . — E L EEY

de liua Prouizão passada ao S a r g . t o Jior Seb.m
Friz' (lo Rego de Procurador da Coroa e F a z . a desta
Capitania de S. Paulo.

Beg.to

Antonio da Silua Caldeira Pimentel do Conselho
de S. Mag. de que Deos G. de Governador e Cap. m General da Cap. nia de São Paulo, Minas do Paranapanema e Cuyaba, etc. — Faço saber aos que esta
minha provizão virem que por se achar vaga a ocupasão de procurador da Coroa e Faz." e ser nesr.°
proverse em pesoa Capas e Suficiente p. a tudo o que
for em beneficio da real Coroa e por que todas as

sircunstãnçias nesr. as p. a a clita ocupassão se achão
na pessoa do Sarg. to mor Seb.m Friz' do Rego (*) e
espera de sua Capasid. 6 que na dita ocupassão se
averá como em os mais de que era encarregado, se
tem ávido: Iley por bem fazer lhe m.oe (como por
esta lhe faço) ao dito Sarg. t0 mor Seb.m Friz do Eego
de o nomear e prouer na ocupasão de Procurador da
Coroa e Faz. a desta Capitania por tempo de Seis
mezes si no entanto eu o ouver por bem e S. Mag. tle
que Deos G. de não mandar o Contr.", da qual
oCupasão tomara na Secretaria deste Gov.", posse e
juramento de que se fará termo nas costas clesta coriio
hé estillo e averá o ordenado si o tiver e todos os
emulumentos provenientes e percalços que em rezão
de Seu officio lhe pertencer. Cumprão e guardem
essa minha prouizão e a fação Cumprir e guardar
inteiramente como nella se contem Sem duvida algua,
a qual lhe mandei passar por mim asinada e sellada
com o sinete de minhas armas que se registrará na
sacretaria deste Gov." e mais partes a que tocar.
Dada na cidade de S. Paulo aos vinte e quatro dias
do mes de Agosto armo de mil e sete centos e
vinte e sete. O Secretr. 0 Bento de Crasto Carn.° a
fez.—Ant.° da-Silua Calãr." Pimentél.

Reg.to de liua prouizão pasada a Fran.co Pedrozo <le
Morais dos off.os nella declarados (la V.a de Perijahyba.
Antonio da Silua Caldeira Pimentel do Conselho
de S. Mag. de que Deos G. de G. or e Cap. m Gen. al da
Cap. nia de S. Paulo e das Minas de Paranampanema
(*) Sobre este personagem vide paginas 127 á 170 do vol. XII e
annexo B, pag. 187, do vol. XIII.
(N. âa li.)

e Cuyaba, e t c . — F a ç o saber aos que esta minha
prouizão virem que havendo consideração a Fran. co
Pedrozo de Morais estar servindo com boa aseitação
os officios de Tabalião, escrivão da almotasaria, Camera e Órfãos da Villa de Pernahyba e querer continuar na dita seruentia, pedindo me lhe üsese m.ce
mandar passar noua prouizão e por esperar delle se
averá com o mesmo prosedimento: Hey por bem
fazer lhe m.oe Como por esta lhe faço ao dito Fran. 00
Pedrozo de Morais de nouamente o prouer na serventia dos referidos officios de Escrivão da Camera,
Tabalião e Almotasarias e notas da villa de Pernahyba por tempo de seis inezes que exersitará em
quanto eu o ouver por bem e S. Mag. de q." 1). G.(le
não mandar o Contrario e averá o ordenado se o
tiver e todos os mais emolumentos, proes e percalços
que direitamente lhe pertencer. Pello que ordeno aos
juizes da dita Villa o deichem seruir debaicho da
posse e juramento que já teve, quando entrou a servir aos ditos officios. Cumprão e guardem esta minha
prouisão inteiramente como nella se contem sem duvida algua a qual lhe mandei passar por mim asinada e sellada com o sinete de minhas armas que
se registará na sacretaria deste Gouerno e nos mais
a que tocar e pagou de nouos direitos quatro mil
reis e a.chan. 0, trinta reis que tanto recebeu o Thezoireiro delles José E. Alz' Torres, como constou de
seu Conhecimento informa reg. do no Livro de sua
receita. Dada na Cidade de S. Paulo aos vinte e quatro
de Agosto de mil e sete centos e vinte e sete. O
Secretario Bento de Crasto Carneiro a fez. « Pagou
dous mil trezentos e vinte».—Ant." da Silua Caldeira
Pimentel.

Reg.to de liua prouizão (le Secretario deste Governo
passada a Bento de Crasto Carneiro
Antonio da Silua Caldeira Pimentel do Conselho de S.
Mag. d8 que Deos G. de Governador e C a p m Gen. ftl da
Cap. nia de S. Paulo e das minas de Paranampanema e
Cuyaba, etc.— Faço saber aos que esta minha prouizão
virem Como S. Mag. do foi servido por decreto seu nomearme para Gou.01' desta Cap. nia e prouer p. a secretario
delia a Geruaçio Leite Eebello, e tendo consideração
que forçozam. tc se avia de eleger (p.a que em auzencia de dito Gervaçio Leite Eebello pella viagem que
fez as minas do Cuyavá) pessoa sufiçiente e Capas
de ocupar o clito Lugar e porque na pessoa de Bento
de Crasto Carnr.° comcorrem todas as partes e requezitos nesr."8 a semelhante ocupação e não obstante a
em que actualmente se achaua exercendo a S. Mag.'10
Com grande zello, entiligencia e Limpeza de mãos
nos officios de escrivão da Alfandeü e fazenda Eeal
da praça de Santos e por confiar de sua pessoa e
prestimo que se averá em tudo como delle se espera:
Hey por bem fazer m. oe (como por esta lhe faço) ao
d.° Bento de Crasto Carn.° de o nomear e prouer
na oCupaçâo de secretario deste Gon.° emq. t0 a esta
Cidade não for restituido o d.° Geruaçio Leite Eebello
e com a d. a oCupaçâo haverá o ordenado de quatro
Centos mil reis cada anno na forma em que o leuaua
o d.° Geruaçio Leite Eebello e todos os emulum. 08 ,
proes e percalços q.' em rezão da d. a oCupaçâo direitamente lhe pertençer, Pello que ordeno ao Prouedor da Alf. a e fazenda Eeal da Praça de Santos
mande fazer aSento nos L. os da vectoria a que tocar
ao d.° B. t0 de Crasto Carn.° 11a forma praticada p. a
q.' a Seu tempo possa haver o d.° Seu ordenado, o
qual ha de vençer da data desta, e outro sim o haja
por Excuzo ao d.° B. t0 de Crasto Carn.° das Ocupa-
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çoens de que fui seru." tirar emq.t0 estiver na d. a
oCupassão. Cumprão e g. de festa minha prouizão inteiramente com nella se contem Sem duuida alguma,
a qual lhe mandei passar por mim asinada e sellada
Com o Sinete de minhas armas, e se registará nos
L. os da Sacretr." deste Gou.° e nos da faz. a Eeal e
Alf. a da Praça de Santos e nas mais p. ,es a que tocar.
Dada nesta cid.° de S. Paulo aos dezaseis de Agosto
de mil e Sete Centos e vinte e Sete annos.—Ant. in
da Situa Cald.ra Pimentel.

Reg.t0 de hua Carta Patente de Coronel paSsada
a D.ob Roiz' da Fon.a Leme (J)
Antonio da Silua Pimentel do Cons." de S. Mag. de q.'
D. G.de e Cap. m Gen. al da Cap. nia de S. Paulo e das
nouas minas de Paranampanema e de Cuyabá e
Goyazes, etc.—Faço saber aos que esta minha Carta
patente virem que tendo respeito aos relevantes
seru. 08 de D." s Roiz' da Fon. a Leme de hua das prencipais famílias desta Cap. nia feitos por espasso de
vinte e tantos annos nesta Cap. nia das minas Gerais,
sendo hum dos pr. os descobridores do Ouro em consideração do qual seru. 0 foi prouido no posto de Coronel de Ordenanças desta Capitania em quatro de
Novembro de mil e sete centos e seis por Dom Fern. do
Miz Mascarenlias de Alencastro G. or e Cap. m Gen. al
da Cap. nia do Rio de Janr. 0 e Confirmado por Ant. io
de Albuquerque Coelho de Caru.° G. or e Cap. m Gen.aI
desta Cap. nia e minas gerais, e oltimamente confirmado pello Conde D. Pedro de Almeyda Portugal
s

(-1) Varão illustre que ficou governando a capitania em 172G, emquanto o capitão-general Rodrigo César fazia a sua viagem a Cuyabá.
Vide annexo G, pag 264, do vol. XIII.
(iV. da R.)

—
l i em desasete de junho de mil e sete centos e vinte, e
avendo-se encarregado o Cap.™ Mór Garcia Eoiz Paes( 1 )
da abertura do Cam." nouo e não o podendo conseguir em seis annos e achando-se com poucos meyos
p.a o conseguir se o pos o Supp. t0 com dezoito escravos a abrir o Caminho o que conseguio em sinco
mezes e meyo em que fes a S. Mag. de grande Seru.°
pella segurança q.' dahi em diante se conduzirão os
reaes q.tos ao E.° de Janr.° sendo hum dos milhores
mineiros, descobrindo Eib. os de Ouro em q.' a faz. a
real não só teve q. tos mas datas que se rematarão
chegando hua a dés livras e liua quarta e Seruindo
de guarda mór no Eio das Velhas Com grande procedimento e Satisfação nas obrigaçoens do d.° cargo
e com o mesmo se portou na ocazião de Prouedor
dos q. tos do Cam.° nouo e borda do Campo em que
o foi pello Conde de Asumar, acompanhou ao Guarda
mór das minas Graçia Eoiz Paes ao descobrimento
das esmeraldas, delig. a em que gastou tres para quatro annos explorando matos e desertos com grandes
gastos de sua faz. a , foi o pr.° descobridor dos dezertos do Sabarâbezü (2), aonde descobrio ouro, fez roças
e abrio Cam.os p. a os min. 03 que entrauão, em cujo
Seru.° perdeo seis escrauos com grande deminuissão
de suas faz. as e aum.° da real e desconsertando se
por alguas vezes o Cam." nouo lhe foi encarregado o
seu conserto pellos Genr. es das minas e sendo nesr. 0
ao Conde de Alsumar remeter huns prezos de toda
a consideração ao E.° de Janr.° lhe encarregou ao
Sup. te a sua segurança atlié o Eio da Parahyba o q.'
executou prontam.® e o mesmo fez em varias oCazioens em q.' os Genr. os das minas lhe mandauão as
(') Filho do grande Fernando Dias Paes. Abriu o caminho para
Minas Geraes.
(2) As minas de Sàbarábossú já tinham sido antes visitadas por
Fernando Dias Paes e Manoel de Borba Gato em 1(581.
(N. da R.)
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vias das Cartas de S. Mag. de com avizos importantíssimos e susedendo entrar a armada franceza 110 porto
do Rio de Janr. 0 (1) e baixando das d. as minas geraes o G.01' Ant.° de Albuquerque Com lium pé de
exercito a socorrella se quartelou na borda do Campo
no Citio do Supp. t0 aonde foi nesr.° demorar se alguns
dias p. a reglar as tropas e as hir despedido de sorte
q.' íizesem as marchas com mais brevidade e menos
embaraço, as quais asestio o d." D. os lioiz de Afon. a
Leme com todos os mantimentos nesr. 03 e tudo o mais
q.' se lhe pedia com a mayor grandeza e liberdade,
oferesendo tudo sem estipendio nem paga cuja despeza pellos preços da serra importaria m.03 mil cruzados e ficando encarregado da expedição das mais
tropas que vinhão na retaguarda dezempenhaua a
Confiança que delle sè fez e o mesmo obrou em varias dilig. as de q.' foi encarregado, sendo liua dellas
a de hir acomodar a inquietação e tumultos q.' susederão no descobrimento de Abatipora incarregandoselhe o Gour. 0 delia e a Snperintendencia susegando tudo
Com a Sua prudência e com o mesmo prestimo e Zello
se ouve em todas as delig. as q." lhe encarregou o
Conde D. Pedro de Alm. a remetendo-llie as vias das
cartas de S. Mag. de p.a o R.° de Janr. 0 , fazendo lhe
vários avizos pertencentes ao Seru. 0 do d.° S.r, e
indo hum destacamento de Dragoens a esperar a via
das cartas do anno de 1721 teve em sua caza tres
mezes seis Sold. us sustentados de todo o nesr." e aos
cau. os sem querer receber paga de toda a despeza
fazendo m. tas de sua faz. a em todas as Ocazioens que
se lhe ofereseo do Real Serv. 0 , sendo hum dos mais fieis
e liai vasalo de S. Mag. de na promtidão Com q.' se
ouve 110 seu Seru. 0 em todas as sublevaçoens q.' ouve
(') Invasão e tomada do Rio de Janeiro pelo almirante francez
Duguay-Frouin, em 3711.
(N. da R.)
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nas d. as minas, avendo se com m. t0 valor, lionrra, feruor e zello, fazendo vários avizos ao Conde de Asumar, expedindo as ordens para o E.° de Janr. 0 e remetendo p. a as minas as q.' vinlião do Gour. 0 daquella cid.tí e na oCazião do levante
q.' foi a Villa
Rica com grande numero de escrauos seus armados
a sua custa defender o partido de S. Mag. de acomodando com o seu resp. t0 os moradores daquella Villa
q.' estauão inquietos, acção esta muy própria do seu
nasim. to , fazendo nesta e mais delig. as liua considerauel despeza de sua faz. da e oltimamente sahio o G. ot
e Cap. m Gen. al Rodrigo Cezar de Menezes por ordem
de S. Mag. de p. a as minas de Cuyabá a clelig.as importantissimas do seu Real Seru. 0 e estabalesim. 0 das
d. as minas, achando que na pessoa do d.° D. 03 Roiz
da Fon. a Leme concorrião todos aquelles requezitos
q.' deve ter q. m substituhir hum tão alto Lugar, o nomeou e encarregou o Gou.° desta Cap. nia no qual se
ouve dir. tB o seu Gou.° com Louvável aserto, dezempenhando cuidadosam. tc todas as obrigaçoens de seu
cargo, como tudo consta das cartas, provizoens, certidoens e patentes q.' aprezentou na sacretaria deste
Gou.° em consideração das coais e atenção de sua
qualid. 0 e meresim. 40 de sua pessoa e conhesido prestimo e aver atlié gora continuado 110 d.° posto e esperar q.' daqui em diante se averá com a mesma satisfação em todas as delig. as q.' lhe for encarregado
do real seru.°, dezempenhando as obrigaçoens de seu
honrado nasim. to conforme a grande confiança q.' faço
cie sua pessoa: Hey por bem de nouamente o nomear (Como por esta o nomeyo) ao d.° l). os Roiz da
Fon. a Leme no posto de Coronel da nobreza desta
Cap. ma a qual ocupará emq. t0 eu o houver por bem
(') Deve-se referir a revolta de Philippe dos Santos e outros em
Ribeirão do Carmo, 1720.
(N. da R.)
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e S. Mag. de q.' D. G. de não mandar o Contr.° e não
vencerá soldo mas gozará de todas as honras, preminencias, imunid. 08 , Liberd. 68 , izencoens e franquezas q.' em rezão do d.° posto lhe pertencerem e seruirá debaicho da mesma posse e juram." q.' já teue
q. do entrou a seruir. Pello q.' ordeno aos Ministros
de Justiça e oífiçiais de Guerra desta Cap. nia o tenhão,
conhesão e respeitem por Coronel da d. a Nobreza e
aos Sold.os do seu regim. t0 lhe obedeção, cumprão e
guardem suas ordens de palavra e por escrito em tudo
o q.' for do real Seru.° tão inteiramente como devem
e são obrigados, e por firmeza de tudo lhe mandei
passar a presente por mim asinado e sellada com o
sinete de minhas armas, q.' se cumprirá inteiramente
como nella se contem sem duvida algua e se registará nos L. os da Secret. a deste fiou " e nos mais a
que tocar. Dado nesta cid.® de S. Paulo aos vinte e
oito dias do mes de Agosto anno de mil e sete centos
e vinte e sete. O Secretr. 0 Bento de Crasto Carn.°
a fez escreuer.—Ant." cia Silua Calã." Pimentel.

Reg> de hua Carta patente de Alferes de Infantaria
paga da Praça de S.tos pasada por S. Mag.de a João
Fran.00 Maltez.
Dom João por graça de Deos Key de Portugal e
dos Algarues, daquem e dalem mar em África, Senhor da Guiné, da Conquista, navegação, Comercio
de Etheopia, Arabia, Perçia, da índia, etc.—Faço saber aos q.' esta minha Carta patente virem que tendo
resp. t0 a João Fran. 00 Maltes me aver Seru. 0 na praça
de Santos por espasso de dezoito annos, dés mezes e
seis dias prencipiados em dezanove de M. ço de mil
e sete centos e seis athé doze de M. ço de mil e sete

centos e vinte e sinco em praça cie Soldado Cabo de
esquadra, sarg. tü supra e do n.° em q.' ficava continuando e discuro do referido tp.° acompanhou ao
Cap. m Fran. 00 de Morais Castro a pouoação de Laguna asestir nella lium anno e sendo encarregado cie
varias delig. ias do meu seru. 0 dar sempre dellas boa
conta sendo mandado pelo M.° de Campo G. or daquella praça com mais soldados a dar ajuda ao Ouvidor Geral q.' foi da Cap. nia de S. Paulo Raphael
Pires Pardinho p.a a prizão de 13.meu Friz de faria (x)
e outros Regulos ir a villa de iguape em cuja
jornada se gastarão seis dias com tempos m. t0 rigurozos de agoas e ventos prendendo-se a vários dos
d.os Regulos e entre elles a hum Maurisio Maciel
de Pontes q.' tinha morto a espingarda a hum cunhado seu, Juis Ordinr. 0 da mesma Yilla, e indo a
de Pernaguâ trouserão presos clés negros escranos q.'
se saluarão de hum navio de piratas q.' ali naufragou e alguas armas de fogo prosedendo nesta expedição com notorio valor sendo mandado a ilha dos
porcos (2) aprezionar a um navio Françes q.' aly estaua comersiando se fes a dita preza sendo julg. a p. a
a coroa avendo se nesta ocazião com grande valor,
sendo mandado aprender alguns soldados q.' se achauam auz.®3 e a varias deligencias do meu Seru. 0 dar
sempre boa conta de si, indo ao porto de piasabuçú
a conduzir farinhas p. a a d. a praça q.' se achaua falta
dellas, como também foi a mesma delig. ia ao porto
do Cubatão sendo nomeado por Cabo de hum destacam.10 de vinte e oito soldados p. a G. da do G.01' de
S. Paulo, havendo se sempre como honrado e valcrozo soldado e por esperar delle que em tudo o de
(') Deste personagem já se fez menção por varias vezes nos volumes anteriores. Vide vol. III, pag. Í(J8.
(2) Perto da ilha de S. Sebastião, á nordeste de Santos.

(N. cia B.)
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que for encarregado do meu Seru. 0 se averá com satisfação conforme a confiança que de sua pessoa faço:
Iley por bem de o nomear (como per esta o nomeo)
110 posto cie Alferes de infantaria q.' se acha vago
na praça de Santos que vagou por falesem. t0 de Alex. 0
Ar." Barreto com o qual posto hauerá o soldo que
lhe tocar e gozará todas as honras, previlegios, liberd. es , izençoens e franquezas que em rezão delle
lhe pertençer. Pello que mando ao meu G. or e Cap. m
Gen. a l da Cap. nia de S. Paulo e ao M. e de Campo
G. or da praça de Santos conhesâo ao d.° João Fran. 0
Maltes por Alf. os da d. a Comp. ia e como tal honrre e
estimem e o deichem seruir e exercitar o d.° posto
do qual por esta o hey por metido de posse e aos
officiaes e sold. os seus cumprão suas ordens por escrito
e de palavra como devem e são obrigados e elle jurará na forma costumada de q.' se fará a Sento jias
costas desta Carta patente q.' por firmeza de tudo
lhe mandei passar por duas vias por mim aSinada
e sellada com o sello grande de minhas armas. Dada
na Cid. c de Lix. n Occid. al aos vinte e quatro dias
do mes de Abril de mil e sete centos e vinte e
sete.— E I . - E E Y .
Ileg.t0 de hua prouisão pasada a Ant.° do Amaral dos
oft'.os de Tabalião escrivão do publico e orfaos (1a
V.a da Ilha de S. Seb.»>
Antonio da Silua Caldr. tt Pimentel do Conselho
de S. Mag. de que Deos G. llc Gou. or e Cap. m Gen. al da
Capia de S. Paulo e das minas de Paranampanema e
Cuyaba, etc. — Faço saber aos que esta minha prouisâo Virem que avendo resp. 0 ao que por sua petição
me enviou a dizer Ant.° do Amaral sobre o prouer
na serventia cios off.08 de Tabalião e escrivão dos Órfãos execusoens da villa de S. Seb. m desta Cap. nia e

,

por me constar por Certidão do juis ordinário daquella Yilla ser o dito Ant.° do Amaral benemérito
p. a poder cumprir com as obrigaçoens dos cl.os off.os
em as quais exercitou por espasso de Onze annos e
por esperar delle que daqui em deante se liaja com
o mesmo prosedimento: Iiey por bem fazer m.co (como
por esta lhe faço) ao d.° Ant. io do Amaral de o nomear e prouer nos referidos off.°s da Yilla da Ilha
de S. Seb. m por tempo de seis mezes emq. t0 eu ouver
por bem e S. Mag. de não mandar o contrario e
averá o Ordenado se o tiver e todos os emolumentos,
proes e percalços q.' direitamente lhe pertencer, e a pessoa a quem tocar lbe dará posse e juramento na forma
do Estillo de q.' se fará aSento nas Costas desta.
Cumprão e Guardem esta minha prouizão inteiram. te
como nella se contem Sem duvida algua, a qual lhe
mandei passar por mim aSinada e Sellada com o sinete de minhas armas, que se registará nos L. os da
Secretaria deste Gour. 0 e nas mais a que tocar, constando não tem Crime, e pagou de nouos direitos mil
e quinhentos reis que se Carregarão ao Thezoureiro
delles a fls. do L.° de sua Receita como constou do
seu conhecimento informa. Dada nesta cid.° de S.
Paulo aos trinta e hum de Agosto anno de mil e
sete centos e vinte e sete. O sacretario 13.° de Crasto
Carn." a fez. — Ant.io da Siliia Caldr." Pimentel.

Ileg.to de liua prouizão dos off.os de Juis dos Órfãos da
Yilla de Taubaté passada a Ant.o de Ag.ar Ferr.a
Ant. i0 da Silua Caldeira Pimentel do Conselho de
S. Mag. de q.' Deos G. de G. or e Cap. m Gen. aI da
Cap. ma de S. Paulo e das minas do Paranampanemá e
Cuyabá, etc. — Faço saber aos que esta minha prouizão Yirem q.' avendo respeito a Ant.° de Ag. a r Ferr. a
3
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estar seruindo com boa satisfação o off.° de Juis dos
Órfãos da villa de Taubaté e esperar delle q.' daqui
em diante continuará com o mesmo procedimento:
Iley por bem fazer lbe m.°° (como por esta lhe faço)
ao d.° Ant.° de Ag. ar Ferr. a de novam. te o prouer na
seruentia do referido off.° de Juis dos Órfãos da Y. a
de Taubaté por tempo de seis mezes se no entanto
eu o ouuer por bem e S. Mag. de q.' Deos G. de não
mandar o contr. 0 e no d.° off.° averá os emolum.03,
proes e percalços que direitam. te lhe pertencerem e
seruirá debaicho da posse e juram. 0 q.' já teue q.do
entrou a "seruir o d.° off.° guardando em tudo o seru. 0
a S. Mag. de , direito as p.ea e o regim. t0 dos d.os orphãos. Cumprão e guardem esta minha prouizão inteirai. te como nella se contem sem duuida algua, a
qual lhe mandei passar por mim aSinada e sellada
com o sinete de minhas armas, q.' se registará nos
L. os da Secretr." deste Gou.° e nas mais p. es a que
tocar e pagou de nouos direitos quatro mil e eincoenta reis q.' se carregarão ao Thezoureiro delles
Jozepb Alz.' Torres no L.° de sua receita a f. s 171
como constou do seu conhesemento informa. Dada
nesta Cid.® de são Paulo ao prim. 0 dia do mes de setembro de mil e sete centos e vinte e sete. O secretr."
Bento de Crasto Carn. 0 a fez. — Ant." da Silua Cald.ra
Pimentel.
llcg. t0 de hua prouizão de Tabalião do Publico escriuão
dos Orpliãos e da Camera pasada a Pedro de Souza
da Fon. a na Yilla de Taubaté.
Antonio da Silua Caldeira Pimentel do Cons.0 de
S. Mag. de q.' Deos G. de G. or e Cap. m Gen. al da Cap. nia
cie S. Paulo e das minas do Paranampanema e Cuyaba,
etc.—Faço saber aos que esta minha prouizão virem
q.' tendo resp. to aos requezitos, meresim. t0S e mais
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p. tes que concorrem na pessoa cie Pedro de Souza da
da Fon. a e o bom procedim.40 com q.' a bastantes annos está seruindo os off.os de Tabalião do publico
judicial e notas escrivão dos Orpbãos e da Camera
da Yilla de Taubaté e esperar delle q.' daqui em
diante continuará com o mesmo prosedim. 0 : Iley por
bem fazer lbe m.ee (como por esta lhe faço) ao d."
Pedro de Souza da Fon. a de nouainente o prouer na
seruentia dos referidos off.os de Tabalião do publico
judiçial e notas escrivão dos Orphãos e da Camera
da Y. a de Taubaté por tempo de seis mezes se no
entanto eu o ouver por bem e S. Mag. do nãò mandar
o contr:° e com elle averá o ordenado, emolum. 08 ,
proes e percalços q.' direitam. 0 lhe pertencer e seruirá debaixo da posse e juram. 0 q.' teue quando entrou a
seruir os d.03 off.os Cumprão e guardem esta minha
prouizão inteiram. te como nella se contem sem duvida
alguma a qual lhe mandei passar por mim asinada
e sellada com o sinete de minhas armas q.' se registará nos L. os da sacret.™ deste Gour. 0 e nas mais
p. tes a que tocar e pagou de nouos direitos doze mil
e quinhentos reis que se carregarão ao Thezour. 0 delles
Jozeph A l z / Torres no L. ? de sua receita a f.s 171
como constou de seu conhesimento informa Dado
nesta Cid. e de S. Paulo aos prim. 0 dia do mes de
setembro de mil e sete centos e vinte e sete. O secretr. 0 B. t0 de Crasto Carn. 0 a fez. — Ant." da Silua
Calã.™ Pimentel.
Reg.t0 <le hua prouizão de Escrivão da Camera, Almotasarias, dos Orpliãos, das execusoens, Tabalião do
publico passada a Caetano Soares Yianna da Villa
de Mogi.
i

Antonio da Silua Caldeira Pimentel do Conselho
de Sua Mag. de que Deos G. de G. or e Cap. m Gen. al da
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Cap. nia de S. Paulo e das minas do Paranampanema e
Cuyabá, etc.—Eaco saber aos que esta minha prouizão virem q.' avendo consideração a Caetano Soares Yianna estar seruindo com a boa Satisfação os
offiçios de escriuao da Camera e Almotasarias Orphãos e das execuçoens e Tabalião do publico judicial e notas da Yilla de Mogi e esperar delle • que
continuará com o mesmo prosedim.' 0 : Hey por bem
fazer lhe m. ce (como por esta lhe faço) ao dito Caetano Soares Yianna de novani. 6 o prouer nos referidos
offiçios de Escrivão da Camera, Almotasarias, Orphãos,
execusoens, e Tabalião do publico judiçial e notas
da Villa de Mogi por tempo de seis mezes se no entanto eu o ouver por bem e Sua Mag. de q.' Deos
g. de não mandar o contrario e com os ditos offiçios
hauerá o ordenado, proes, e percalços e mais emolum. os que direitamente lhe pertencer, e seruirá debaixo da posse e juram. 0 q.' já teue quando entrou
a seruir os ditos off.os Cumprão e guardem esta prouizão inteiram.® como nella se contem sem duvida
alguma, a qual lhe mandei passar por mim asinada
e sellada com o sinete de minhas armas que se registará nos L. os da sacretr. a deste gouerno e nas mais
p. tcs a que tocar e pagou de nouos direitos quatro mil e
quatro s.t0S e sesenta reis que se carregarão ao Thezour. 0
delles Jozeph Alz. Torres no Livro de sua Eeceita
a f. s 171 como constou cie seu conliesim. 0 informa.
Dada nesta Cid.° de são Paulo aos dous dias do mez
de Setembro de mil e sete centos e vinte e sete annos. O secretr. 0 Bento de Crasto Carneiro a fez. —
Ant.° da Silua Gald.a Pimentel.
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Reg\t0 de hua prouizão de meir.0 de Campo desta
Cid.e pasada a Seb.m de Barros Barboza
Antonio da Silua Caldeira Pimentel do Conselho
de Sua Mag. de que Deos G. de G. or e Cap. m Gen. al da
Cap. ma de s. Paulo e das minas de Paranampanema
e Cuyaba, etc.—Paço saber aos que esta minha prouizão virem que tendo consideração a Seb. m de Barros
Barboza estar seruindo o off.0 de meir. 0 de Campo
(lesta Cid.° Com toda satisfação e esperar se haja
daqui em deante com o mesmo prosedim. to : Hey por
bem fazer lhe m.oe (como por esta lhe faço) ao d.°
Sebastião de Barros Barboza de novam.® a prouer
na serventia do referido off.0 de meirinho do Campo
desta Cidade por tempo de seis mezes se 110 entanto
eu o ouver por bem e S. Mag. do não mandar o contr. 0
e com o d.° off." averá os emolum. 06 proes e percalços que direitamente lhe pertencer, e seruirá o dito
off.0 debaixo da posse e juram. t0 que já teue quando
entrou a seruir o d.° officio. Cumprão e guardem esta
prouizão inteiram. 6 como nella se contem sem duuida
alguma, a qual lhe mandei passar por mim asinada
e sellada com o sinete de minhas armas, que se registará nos livros da sacretr." deste Gou.° e nas mais
partes a que tocar e pagou de nonos direitos mil e
noue centos e vinte reis que se carregarão ao Tliezoureiro delles Jozeph Alz.' Torres no L.° de sua
receita a fls., como constou de seu conhesim. to informa. Dado nesta Cid. 6 de s. Paulo aos dotis dias
do mes de setembro de mil e sete centos e vinte
sete annos o Secretr." Bento de Crasto Carnr. 0 a
fez.— Ant." da Silua Caldr." Pimentel.
Esta Prouizão não teue effeito.—S. Paulo, .3 de septr.» de 1727.
Carn.°

— 22 —
Reg.t0 (le liua prouizão de escriuão dos Orphãos, Camera
Alinotasarias, escrivão das execuçoens, Tabalião
do publico da Y.a de Pindamingangaba pasada a
Fran.00 de Lima Pais.
Antonio da Silua Caldeira Pimentel do Conselho
de Sua Mag. de q.' 1). g. do G. or e Cap. m Gen. al da
Cap. n!a de S. Paulo e das minas de Paranampanema
e Cuyaba.—Faço saber aos q.' esta minha prouizão
virem q.' tendo consideração a Fran. 00 de Lima Paes
estar seruindo com boa satisfação os off.03 de Tabalião
do publico judicial e notas, escrivão de execuçoens,
da Camera e Almotasarias, e dos Orphãos da V. a de
Pindaminhangaba e por esperar delle que daqui em
diante se averá com o mesmo prosedim. to : Hey por
bem fazer lhe m.co (como por esta lhe faço) ao dito
Fran. 00 de Lima Paes de novam. te o prover na serventia dos referidos off.03 de Tabalião do publico e
mais anexos da villa de Pindaminhangaba por tempo
de seis mezes se no entanto eu o ouver por bem e
Sua Mag. do q.' Deos G. de não mandar o Contr. 0 e com
os ditos off.os averá o ordenado, emolum.03 proes e
percalços q.' direitamente lhe pertencer, pello que
ordeno aos juizes daquella Yilla o deichem seruir os
off.03 ditos referido tempo debaicho da posse e juramento q.' já teue q. do entrou a seruir os d.os olf.os
Cumprão e guardem esta minha prouizão inteiram. e
como nella se contem sem duvida alguma, a qual
lhe mandei passar por mim asinada e Sellada com o
sinete de minhas armas, que se registará nos L. os da
Sacretr." deste Gour. 0 e nas mais p.03 a que tocar e
pagou de nouos direitos tres mil seis centos e quarenta reis que se carregarão ao Thezoureiro delles
Joseph Alz.' Torres no L. 0 di sua receita a fis. como
constou de seu conhesim.10 informa. Dada nesta Cid. c
de s. Paulo aos dous dias do mes do setembro de
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mil e sete centos e vinte e sete. O Secretr. 0 Bento
de Crasto Carn. 0 a fez.— Ant.° da Silua Caldr." Pimentel.
Reg.t0 de hua prouizão de Juis de Orphãos desta Cid.e
passada a Luis de Abreu Leitam
Antonio da Silua Caldeira Pimentel do Conselho
de S. Mag. de que Deos G. de G. or e Cap. m Gen. al da
Cap. nia de s. Paulo e minas de Paranampanema e Cuyabá, etc. — Faço saber aos q.' esta minha prouizão
virem que tendo consideração aos releuantes meresim.0S de Luis de Abreu Leitão cidadão desta cid. e e
nella ter oCupado os honoríficos Cargos da Republica,
portando se sempre com a nobreza q.' lie manifesta e
por q.' hé presizo prouer-se ao offiçio de Juis dos
Orphãos desta cid.° e se achar que na pessoa do d.°
Luis de Abreu Leitão Concorrem os requezitos q.' se
hão mister p. a semelhante offiçio: Iiey por bem fazer
lhe 111.ce (como por esta lhe faço) ao sobredito Luis de
Abreu Leitão de o prouer e nomear na serventia de
Juis dos Orphãos desta Cid.° por tempo de seis meses
se no entanto eu o ou ver asim por bem e S. Mag. do
q.' D. s G. de não mandar o Contr. 0 , e Com o dito
offiçio e oCupação averá o Ordenado, se o tiver, e
todos os emolumentos, proes e percalços q.' em rezão
do d.° off.° direitamente lhe pertencer, pello que Ordeno a pessoa a que tocar lhe dê posse do d.° off.°
e o juram." dos S.tos Evangelhos de que se fará
aSento na forma do estillo nas Costas desta p. a em
tudo Cnmprir e guardar Com as obrigaçoens de seu
oíf.°, direito as p.os e o regimento dos mesmos Orphãos. Cumprão e guardem esta minha prouizão inteir. te como nella se contem sem duvida algua, a qual
lhe mandei passar por mim asinada e sellada com o
sinete de minhas armas, q.' se registará nos L. o s da
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Sacretr. a deste Gou.° e nas mais partes a que tocar,
e pagou de nouos direitos tres mil e quinhentos reis
que se carregarão ao Tezoureiro delles Jose Alz Torres no Livro de sua receita a f. s 172 como constou
do seu conhesim. to informa. Dado nesta C i d e de S.
Paulo aos quatro dias do mes de setembro de mil e
sete centos e vinte e sete annos. O secretr. 0 Bento
de Crasto Carn. 0 a fez. — Ant." da Silua Caldr." Pimentel.
Ileg. t0 (le liua prouizão de ffleir.» da fazenda e Alf.a da
praça de Santos passada a Josepli Barboza Fagundes
Antonio da Silua Caldeira Pimentel do Cons. 0 de S.
Mag. de que Deos G. do Gouernador e Cap. m Gen. al da
Cap. nlil de S. Paulo e das minas de Paranampanema
e Cuyabá, etc.— Faço saber aos que esta minlia prouizão virem que tendo respeito a me reprezentar por
sua petição Joseph Barboza Fagundes estar seruindo
ha muitos annos de Meirinho da Fazenda real e Alfandega da praça de Santos com boa satisfação e esperar delle que continuará daqui em diante com o
mesmo prosedim. 10 : Hey por bem fazer lhe m.°® (como
por esta lhe faço) ao dito Joseph Barboza Fagundes
cie nouamente o prouer na seruentia do referido officio de Meirinho da Fazenda Real e Alfandiga por
tempo de seis mezes se no entanto eu o ouver por
bem e Sua Mag. de q.' Deos G. de não mandar o Contr. 0
e averá o Ordenado (se o tiver) e todos os emulumentos,
proes e percalços que direitam.® lhe pertencerem e servirá debaixo cia posse e juram. 0 q.' já teue quando
entrou a servir os d.os officios. Cumprão e guardem
esta prouizão inteiram. e como nella se contem sem duvida alguma, a qual lhe mandei passar por mim asinada e sellada com o sinete de minhas armas, q.' se
registará nos L.os da Sacrtr. a deste Governo e nos mais
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a que tocar e pagou de nouos direitos tres mil trezentos e oitenta e quatro reis que se carregarão ao
Thezour. 0 delles Joseph Alz. Torres no Livro de sua
receita a f.8 173 como constou de seu conhesim. to informa. Dado nesta cedade de São Paulo aos seis dias
do mez de setembro de mil e sete centos e vinte e
sete. O secretr. 0 Bento de Crasto Carn ° a fez.— Anf."
da Silua Caldr." Pimentel.
Reg. to de hua prouizão de contador, enquiridor e destribuidor desta çid.° pasada a M.cl Yir.a da Silva
Antonio da Silua Cald. ra Pimentel do Conselho de
S. Mag. de q.' Deos G. de G. ur e Cap. m Gen al da Cap. nia
de s. Paulo e das minas do Paranampanema e Cuyabá,
etc.—Faço saber aos q. esta minha prouizão virem q.'
tendo resp. t0 a M. el Yir. a Da Silua estar seruindo Com
boa Satisfação os off.os de Contador enqueridor e destribuidor desta cid.° e esperar delle q.' daqui em diante continuará com o mesmo prosedim. 10 : Hey por
bem fazer lhe m.ce (como por esta lhe faço) ao dito
M.el Vir. a da Silua de nouamente o prover na seruentia dos referidos ofíiçios por tempo de seis mezes
se no entanto eu o ouver por bem e S. Mag. de não
mandar o contr. 0 e com os d.os off.08 averá o ordenado
(se o tiver) e todos os Emulum. t o s , proes e percalços
q.' direitam.® lhe pertencer e seruirá debaixo da posse
e juram. 0 q.' já teue quando entrou a seruir os d.08
off.08 Cumprâo e guardem esta minha prouizão enteiram.° como nella se contem sem duuida algua, a qual
lhe mandei passar por mim aSinada e sellada com o
sinete de minhas armas, que se registará nos Livros
da Sacretaria deste Gov.° e nas mais p. tos a que tocar
e pagou de nouos direitos mil nouecentos e dous reis
que se carregarão ao Thesourer. 0 delles Joseph Alz.,
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Torres no Livro de sua receita a f.s 173 como constou de seu conliesimento informa. Dada nesta cid.° de
São Paulo aos seis dias do mes de setembro anno de
mil e sete centos e vinte e sete. O secretr. 0 Bento de
Crasto Carn. 0 a fez.—Ant." da Silua Caldr." Pimentel.
Reg;.t0 de hua prouisão de escrivão dos Orpliãos desta
Cid.® pasada a Hyeronimo de Faria Marinho
Antonio da Silua Caldr. 8 Pimentel do Conselho de S.
Mag.d® q.' Deos G.d® G. or e Cap. m Gen. al da Cap. nia de
S. Paulo e das minas do Paranampanema e Cuyabâ,
etc.—Faço saber aos que esta minha prouizão virem
q.' tendo resp. 0 a Hyeronimo de Faria Marinho estar
servindo com boa satisfação ao officio de escrivão dos
Orphãos desta Cid.® e seu destrito e esperar delle continuará com o mesmo prosedim.' 0 : Iley por bem fazer
lhe m.c® (Como por esta lhe faço) ao d.° Hyeronimo
de faria Marinho de nouam.® o prouer na serventia do
referido officio de escrivão dos Orphãos desta cid.® e
seu destrito por tempo de seis mezes se no entanto
eu o ouver por bem e sua Mag.d® q.' D. 3 G.d® não
mandar o Contr. 0 e averá os emulum. 03 , proens e percalços q.' direitamente lhe tocarem e servirá clebaicho
da posse e juram. 0 q.' já teve quando entrou a servir
o dito offiçio. Cumprão e guardem esta minha prouizão inteiramente como nella se contem sem duvida
alguma, a qual lhe mandei passar por mim asinada
e sellada com o sinete de minhas armas, que se registará na Sacretar. a deste Gouerno e nas mais partes
a que tocar e pagou de nouos direitos do tempo que
seruio sem prouizão tres mil sento e vinte e sinco reis
q.' recebeo o Thezour. 0 Josepli Alz.' Torres e se lhe
Carregarão em receita no L.° delles a fs., Como constou de seu conhesemento informa. Dado na cid.® de
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S. Paulo aos dezasete dias do mes de setembro armo
de mil e sete centos e vinte e sete. O secretr. 0 Bento
de Crasto Carn. 0 a fez.—Ant.° da Silua Caldr." Pimentel.
Esta prouizão não teue effeito. São
Paulo 18 de Setembro de 1727.
Carn.0

Reg.t0 de hua patente de sarg> mór pasadaa Fran .00 de
Souza Faria
Antonio da Silua Caldr. a Pimentel do Conselho de
S. Mag. de q.' D.8 G. de G. or e Cap. m Gen. al da Cap. nia
de S. Paulo e das minas de Paranampanema e Cuyabá,
etc.—Paço saber aos que esta minha Carta patente
virem q.' atendendo aos releuantes seruiços q.' a S.
Mag. de q.' D. s G. de vai fazer Fran. 00 de Souza Faria
na aberira (1) do Carn.0 do Bio Grande de S. Pedro
p. a os camos gerais da Y. a de Curitiba e as grande
otilid. es que interessa a real faz." pellos q. tos dos
gados e cavalgaduras q.' pello d.° Caminhos e hão de
transportar p. a toda esta Cap. nia e outro sim a aver
Servido a El Bey Nosso S. r na Campanha desde o anno
de sete centos e oito atlié a de setecentos e dezaseis
no Begim. t0 de entre Douro e minho em hua das Comp. as
de q. hera Cap. m Luis Per. a de Matos do Coronel
Ant. io Joseph de Almada, do qual se passou para a
de Cavalaria em hua das Comp. as do Cap. m Pedro de
Barros Barboza da que era Coronel Felis Barreto da
Gama, pasando se na reformação g. al p. a o Reg. t0 de
tras os montes em hua Comp. a de Dragoens do Cap. m
O A sublinha não é do original, mas vai empregada para denotar
que a palavra grypliada está errada no original.
(N. <la R.)
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Pedro de Barros Barboza de q.' era Coronel Phelipe
de Souza Carn.° e por Licença q.' alcansou de S.
Mag. de se passou a noua colonia no anno de sete centos
e vinte aonde seruio de Alferes alguns annos naquelle
prezidio era liua Comp. a de Cavalaria de q.' hera
Cap. m M.®1 de Couto, aonde se ouve com grande zelo
do seru." de S. Mag.d® e por esperar de sua pessoa,
q.' dezempenhará a comfiança q.' delle faço, portando-se em tudo Como Convém: Iiey por bem fazer lhe
m.ce (como por esta lhe faço) ao d.° Fran. 00 de Souza
Faria de o nomear no posto de sarg. t0 mór da visinhança do Rio Grande de São Pedro e seus certoens,
o qual seruirá emq. t0 eu o ouuer por bem e S. Mag.d® q.'
D. G. de não mandar o Contr.° e com o d.° posto gozará de todas as honras, previligios, Liberd. us ezencoens, e franquezas, . q.' em rezâo do d.° Cargo lhe
pertenserem, e tomará posse e juram. 0 na Sacretr."
deste Gou.° de bem e direitam.® satisfazer as obrigaçoens do d.° posto de q.' se fará asento nas costas
desta patente na forma do Estillo e aos Officiais, Sold."s, e mais pessoas, q.' com elle forem á abertura
do d. ü Cam.° lhe obedeção, cumprão e guardem suas
ordens de palavra e por escrito como devem e são
obrigados em tudo o que for do Serv. 0 de S. Mag.d® e
por firmeza de tudo lhe mandei passar a prez.® por
mim asinada e sellada com o sinete de minhas armas,
q.' se cumprirá inteiram.® como nella se contem e se
Registará nos L. os da Sacrat." deste Gour.° e nos mais
a q.' tocar. Dada nesta cidade de s. Paulo aos vinte
de setr. 0 anno de mil e sete centos e vinte e sete.
O Secretr. 0 Bento de Crasto Carn. 0 a fez.—Ant." da
Silua Caldr." Pimentel.
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Reg.'0 do Regim t0 q.' Lona p.a o Rio grande o sarg.t0
inór Fran.00 de Souza Faria p.a a abertura do Ca111 inlio <i.' vai fazer.
Antonio da Silua Caldr. a Pimentel do Cons.0 de S.
Mag. d0 q.' D. G. do G. or e Cap. m Gen. al da Cap. nia de
S. Paulo e das minas do Paranampanema e Cuyabá,
etc.—Porquanto lie conveniente ao seru." de S. Mag. do
q.' l). s G. de e de grande otilidade a sua real fa2. a ,
sustentação e aum. t0 Desta Cap. nia e suas minas abrir
se Caminho de terra do Eio grande de S. Pedro da
Costa do mar pella qual possâo passar gados c cavalgaduras p. a os Cantos de Curitiba, e tendo Consideração a q.' na pessoa de Fran. 00 de Souza de Faria
Concorrem as cireunstançias nesr. as p." esta importante empreza por me Constar Sua grande actividade
e inteligência pella experiencia q.' tem daquellas Campanhas atbé a Colonia, Conhesim. t0 e amizade com
os índios com q. m tem Comerciado (como q fazem
alguas pessoas e ainda Castilhanos q.' com elles conduzem gados e cavalgaduras a Yilla de Laguna) de
onde por não haver Caminho Se não transporta p."
as mais p.tos desta Cap nia onde se faz nesr.": Hey por
bem ordenar como por esta Ordeno ao d." Fran. 00
de Souza Faria possa abrir o Caminho pella paragem
que achar mais Conveniente, possiuel, e façil p." por
elle se poder Conduzir gados e cavalgaduras p. a os
Campos gerais de Curitiba, observando e fazendo em
tudo observar as seg. tes ordens e as mais q.' me pareser conveniente mandar:
Ia
Passará Logo a villa de Santos onde reçeberá do
Almoxarifado da d. a praça as armas polvora, monição
e feram. tas e mais cousas q.' ao vedor ordeno lhe en-
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tregue dando fiança a Eestituliir no d.° Alinox. do as
armas e as feramentas; e do mais atlie constar tem
aberto o Caminho pois p. a esse fim Se lhe dá.
2

a

E logo Seguirá Viagem pella villa de Parnaguá e
Eio de S. Fran. 00 , Santa Cather.", e da Laguna das
quais e ainda da de Curitiba (Sendo uesr. 0 ) fará q."
os Capitaens inóres ou outros quaesquer offiçiais majores de guerra ou de justiça lhe dem como lhes ordeno toda a gente q.' achar ser nesr. a e presiza p. a
esta delig. a e todos os mais mantim. t o s , gados e cavalgaduras, ou embarcaçoens q." sejão nesr. a s p. a tudo
ser pago pella fazenda real e liauendo alguns Creminosos poderão liir Sem q.' a justiça os empessa durante o tempo da delig. a e por toclo o serv.° q.' nella
Constar haverem feito Serão atendiveis p. a os seus
Livram. 08 perante as justiças de S. Mag. do q. D. G. do
3. a
Partirá Logo da V. a da Laguna, Logo q.' estiver
aprestado do nesr. 0 com a brevid. 1 ' possível no tempo
mais Conveniente e abrir o Caminho e alistando a
gente que vai e pondo-a com a milhor forma de Eegimen q.' pareser mais Conveniente p. a a marcha e
me dar conta de tudo.
4. a
Fará hua grande obseruaçâo nas marchas q.' fizer,
fazendo asento dos Eios por seus nomes, fundos, e
Largura para disso e de tudo o mais me dar Conta,
especialm. u da abertura cio Cam.°, Logo q.' o Conseguir
Sem demora algua, avizando aos Cap. m s móres Com
toda a delig. a por mar e terra mo partesipe.
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5.a
Hauerá muy particular Cuicl.° a q.' se não agraue,
moleste, ou maltrate alguns índios, ou Castilhanos,
quer estejão nas nossas pouoaçoens, ou Se encontrem
em Carn.0, ou nas Campanhas, procurando paz, e amizade com elles, expendendo p. a isso do que leua o
q.' entender Ser nesr. 0 , procurando mesmo q.' conhesâo, e entendão q.' esta Marcha Se encaminha
som. te a ter com elles Comercio de negociação Conveniente a todos, e não a tirar se Couza algua com
violência.
6. a
E sendo q.' no trauesio a sahir aos Campos de Curitiba Se encontra algum Lote de gentio Sem ser do
q.' abita do Rio Grande para lá q.' não queira pax
e com obstabalid. e de Guerra empedir a pasagem, fazendo algum malefício o poderão Catiuar p. a os obrigar
a viver recionalm. 0 e se tiraria o q. to p. a El Rey,
evitando que nas partilhas não haja a minima discórdia
nem entre sy por outra qualquer Cauza.

7.a
Se algua, ou alguas pessoas dezobedeser ou fizer
Leuante ou outra qualquer Couza por q.' meresão
Castigo poderá como Cabo mayor q.' hé desta gente
q.' Comsigo Leuar, das villas afora, fazer prender, e
remeter seguros a minha ordem a villa de Santos Sendo
nesr. 0 Comforme o Cazo o pedir.
8a
E q. do alguns dezertem ou fujam serão Como tais
prezos p. a serem Castigados, o q.' os Cap. ms Mayores
farão inviolavelm.® executar, remetendo Seguram.® prezos
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a minha ordem, e o mesmo se obseruará com os q.'
pellos Cabos das d. as Villas forem nomeados p.11 hir
a tal dilig." e p. a ella notificados e inaliciosam. 0 o não
fizerem.

9.a
E Sendo q." algum Cap. m Mór ou outros quaisquer
off.cs de melicia, ou Justiça das d. as villas abuzem de
sua obrigação, liauendo se com Conhecida humição
na intr." execução das minhas ordens (o q." não espero de tão Leais Yacallos p. a tão importante Como
Conveniente delig. a do Eeal Seru.°) e se me dará
intr." e individoal Conta p. a Serem Castigados como
mereserem as Suas culpas. E como do Zelloso Cuid."
do d.° Fran. 00 de Souza de Ear. a Confio toda a boa
satisfação, Sendo intendido q.' fica obrigado a responder por qualquer humição q. haja p a serem ateu
diveis aos seus seruiços e bem asim os mais o q.'
fizerem Como bons e Liais vaçallos lhe mandei passar
a prez. c ordem e regiin. t0 q." inteiram. e se fará cumprir
e guardar como nelle se Contem Sem duvida algua,
por mim asinada e sellada com o sinete de minhas
armas, q.' se registará nos L. os da Sacretaria deste
Gou.° e nos mais a q." tocar.
Dado em S. Paulo aos dezanove dias do mez de
setb. u de mil e setecentos e vinte e sete. O secretr. 0
Bento de Crasto Carn. 0 o fez.—Ant." da Silua Caldr."
Pimentel.
Reg.t0 de hua prouizão Sobre o se cativar os índios q.'
forem apanhados em guerra.
Antonio da Silua Caldeira Pimentel do Conselho
de S. Mag. de que Deos G. do G. or e Cap. m Gen. al da Cap. nia
de s. Paulo e minas do Pranampanema e Cuyaba, etc.
— Sendo o prençipal intento dos Sereníssimos Eeis
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de Portugal, a propagação e aum. to da Beligião Catholica, e o hauerem procurado tão vastas e dilatadas
comquistas p. a reduzir ao grêmio da Igreja, a innumerauel multidão de barbaros seus abitantes e procurando por estes resp. t0S reduzir ao verdad. 0 Conhecim. 40
da fé catholica aos índios habitantes da America, p. a
o que empregarão ha tantos annos o seu zelozo fim
pouoando os Certoens de Micionarios e Soldados q.'
com instruçoens Catholicas mais do q.' com as armas
os reduzem ao verdadr. 0 Conhecim. t0 da saluaçâo das
suas almas; tem mostrado a experiençia frustar-se tão
santo intento recuzando a barbarid.® dos mesmos índios
não abraçar a L u x do Evangelho, mas Opondo se as
Conquistas e descobrim. tos tanto em prejuízo da sua
real Coroa e fazenda como da de seus vaçallos por
cujo resp. t0 e em atenção da obstinada resistençia dos
d.os índios, perdas, e danos, e mortes que executão
empedindo penetrarem se os Certoens e se fazerem os
referidos descobrimentos: I í e y por bem declarar Segundo as ordens de S. Mag. de q.' todos os moradores
desta Cap. nia poderão Cativar a todo o genero de gentio
de corço, e guerra q.' por qualquer modo violento,
não querendo recluzir-se a fé lhe empidâo o livre
passo, Comerçio e Communicação, e descobrim. to das
terras pertencentes as Conquistas da Sua Eeal Coroa
ficando os ditos índios legitimamente cativos de justa
guerra podendo os q.' os cativarem pesuhillos por
escrauos, e como tais ficarem sug. tos ao seu domínio e pasarem em administração a seus erclr. os Com
declarasão de que hauendo os d. os erdr. o s ou clesendentes se Conservará nelles a d. a administração Sem
q.' se lhe posão tirar, Sendo tão Somente obrigados
todos aquelles q.' cativarem os ditos índios a pagar
delles o quinto a S. Mag. de e p. a a firmeza do Eeferido lhe mandei passar a prez. e prouizão por mim
asinada e Sellada Com o Sinete de minhas armas q.' se
5
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registará nos Livr. o s da Sacretr." deste Gou.° e nas mais
partes a q.' for Conveniente aos moradores desta Cap. nm
Dada nesta Cid. e de s. Paulo aos vinte e sinco dias
do mes de setembro anuo de mil e sete centos e vinte
e sete. O secretr. 0 B. t o de Crasto Carn. 0 a fez. —
Ant." da Silua Caldr.'1 Pimentel.
Reg> de hua prouizão passada a M.cl da Silveira Espada
dos off.os da villa de Jacaraliy
Antonio da Silua Caldr. a Pimentel do Conselho de
S. Mag. de q.' D. s G. de G. or e Cap. m Gen. al da Cap. Ilia
de s. Paulo e minas de Paranampanema e Cuyaba, etc.
- F a ç o saber aos q.' esta minha prouizão virem q.' tendo
consideração a se achar vagos os off.' s de escriuão da
Camera Almotasaria, Orphãos, judicial e notas, da
villa de Jacarahy e ser Conveniente prover em pessoa
q.' seja intelig. 10 e Capaz e encerrão os requezitos q.'
se requer, e por que na pessoa de M.tíl Silur. a Espada
se achão os referidos e estar por nomeação da Camera
da cl.a Yilla seruindo os cl.os offiçios e por esperar
delle q.' nas obrigaçoens delles se hauerá Como espero : Hey por bem fazer lhe m. ce (Como por esta
lhe faço) ao d.° M. el Silueira Espada de o nomear e
prouer 11a seruentia dos referidos offiçios da villa de Jacarahy e seu destrito por tempo de seis mezes se 110
entanto eu o ouver por bem e S. Mag. de não mandar
e Contr. 0 e hauerá o ordenado Se o tiver e todos os
mais e emulum. tos , proes e percalços que direitam. te
lhe pertencerem, e seruirá de baicho da posse e juramento que teue quando entrou na seruentia dos d. os
offiçios. Cumprão e guardem esta minha prouizão inteiram. 0 Como nella se Contem Sem duvida alguma
a qual lhe mandei passar por mim asinada e Sellada
çom o sinete de minhas armas, que se registará nos
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Livros da Sacretr. 8 deste Gou.° e nos mais a que tocar,
e pagou de nouos direitos mil duzentos e quarenta
e oito reis do tempo q.' seruio sem prouim. to e dons
mil e quinhentos dos nouos direitos do tempo desta
prouizão, que se carregarão ao Thezour. 0 delles Joseph
Alz.' Torres no Livro de sua reçeita a fs. 136 Como
Consta do seu conliesim.10 informa. Dada nesta cid. e
de S. Paulo aos vinte noue de setembro anno de mil
e sete centos e vinte e sete. O secretr. 0 Bento de
Crasto Carn.° a fez.—Ant." da Silua Caldr." Pimentel.
Reg.1" de liua prouizão de escrivão de todos os oft'.os da
villa de Pernaguá pasada a Joseph Ferr.a de Sá
Antonio da Silua Caldr." Pimentel do Conselho de
S. Mag. de q.' D. G. de G. o r e Cap.111 Gen. al da Cap. nia
de S. Paulo e minas do Paranampanema e Cuyabá,
etc.—Faço saber aos que esta minha prouizão virem
que tendo concideração aos meresimentos de Joseph
Ferr. a de Sá e ser presizo prover se os offiçios de
Tabalião do publico judicial e notas, escrivão da Camera è almotaçarias, Orphãos e execuçoens da villa
de Pernaguá, e esperar da sua pessoa e Capasid. 0 que
se averá na seruentia dos referidos offiçios Com todo
o zello, Cuidado e bom prosedim.' 0 : Hey por bem
fazer lhe m.cc (Como por esta lhe faço) ao d.° Joseph
Ferr. a de Sá de o nomear e prouer nos officios de
Tabalião do publico judicial e notas escrivão da Camera e Almotaçarias, Orphãos e execucoens da villa
de Pernaguá e seu destrito, por tempo de seis mezes
Se no entanto eu o ouver por bem e S. Mag. do q.'
D. G. d0 não mandar o Contr.°, e Com os d. os ofí'.os
averá o ordenado Se o tiver e todos os emulumentos,
proes e percalços que dereitam. e lhe pertencer e a
pessoa a q.' tocar lhe dará posse dos d. os officios e o

— 36 —
juram. t o dos S. tos Evangelhos p. a Cumprir e guardaias obrigaçoens delles, e o direito as p. tes de q.' se
fara asento na costas desta como lie Estillo. Cumprão
e guardem esta prouizão inteiram. e como nella se
Contem Sem duvida alguma, a qual lhe mandei passar
por mim asinada e sellada Com o Sinete de minhas
armas e se registará na Sacretaria deste Gou.° e nas
mais p. tes a q.' tocar e pagou de nouos direitos quatro
mil reis que se carregarão ao Thez.1'0 delles Joseph
Alz.' Torres 110 L.° de sua receita a fs. 175, Como
constou de seu Conhesimento informa. Dada nesta
cid. e de são Paulo aos quatro dias do mes de Outubro
anno de mil e sete centos e vinte e sete. O Secretr. 0
Bento de Crasto Carn.° a-fez. —Ant." da Silua Caldr."
Pimentel.
lteg;.to d'hua prouizão de es cri uã o da Camara e Aluiotasaria e Tabalião do publico q a Villa de Itu
pasada a Ant." Nunes queiros.
Ant.° da Silua Caldr." Pimentel do Conselho de S.
Mag. de q.' D. s G. do G.01' e Cap. m Gen. al da Cap. nia de
S. Paulo e minas do Paranampanema e Cuyaba, etc.—
Eaço saber aos que esta minha prouizão virem que
tendo consideração a Ant. 0 Nunes de Queiroz me reprezentar por sua petição estar seruindo os. officios de
Tabalião do publico judicial, e notas, escrivão da Camera e Almotasarias da Yilla de Itu e querer continuar na dita Seruentia, e por esperar delle q.' daqui
em diante se averá Com o mesmo procedim. to : Hey
por bem fazer lhe m.ce (Como por esta lhe faço) ao
d.° Ant. 0 Nunes de Queiroz de novam.® o prouer na
seruentia dos off. os de Tabalião do publico Judicial e
notas, escrivão da Camera e Almotasaria da Villa de
Itu por tempo de seis mezes Se 110 emtanto eu o ouver
por bem e Sua Mag. de que Deos G. de não mandar o
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Contrario, e Com os ditos officios auerá os emulum. t o s ,
proes e percalços que em rezão dos d. 08 ofF.°s llie pertencer. Pello que ordeno a pessoa a que tocar o cleiche seruir debaiclio da posse e juram. 0 que já teue
quando os entrou a seruir. Cumprão e guardem esta
minha prouizão inteiram. e Como nella se Contem Sem
duvida algua, a que lhe mandei passar por mim asinada e sellada com o sinete de minhas armas, que
se registará nos L.QS da Sacretr." deste Gou.° e nas
mais partes a que tocar e pagou de nouos direitos do
tempo que Seruio Sem prouizão tres mil trezentos e
trinta e dons reis que se carregarão ao Thezour. 0 delles
Joseph Alz.' Torres a fs. 175 do L.° de sua reçeita,
Como também sinco mil reis do tempo desta provizão
que também se carregarão ao d.° Tliezour. 0 no dito
Livro a f. s 175, Como Constou do seu conhesimento
informa. Dada nesta Cidad.L' de S. Paulo aos onze dias
do mes de Outubro anno de mil e sete centos e vinte
e sete. O Secretr. 0 Bento de Crasto Carn." a fez.—
Ant,.° da Silua Catdr." Pimentel.

Reg.t0 de hua patente passada a M.el Ulz.' da Costa (lo
posto de sarg.to mór da Villa de Curitiba
Antonio da Silua Caldr. a Pimentel do Cons." de S.
Mag. de que D. s G. de e Cap. m Gen. al cia Cap. nia de s.
Paulo e minas do Paranapanema e Cuyaba, etc —Faço
saber aos que esta minha patente virem q.' por se
achar vago o posto de sarg. 1 mór de Villa de Curitiba e ser Conveniente prouer se em pessoa capas e
suficiente em q. m Concorrão todos os requesitos nesr." 8
p." a tal ocupasão e por q.' na pessoa de M. el Giz.'
da Costa se achão toda a Capasid.'', honra e bom prosidim. t0 p. a ocupar o tal posto, atendendo juntam. t 0
aos Seru.ÜS que a Sua Mag. de fez nas minas gerais no

— 38 —
principio cie seu descobrira.' 0 , por ser elle hum dos
mais apossados dellas pagando considerável q. tia de
ouro de q.t,:'s, e outrosim Leval-os ao Rio de Janr. 0 ,
fazendo com esta jornada grande dispenclio de sua
faz. a Sem q.' Se valese da real p. a couza algua, Ilauendo se em tudo com grande zello, fazendo outro sim
no anno de Sete Centos e vinte e Sinco Com os Seus
Lanços creser os disimos desta Cap. nia Como também
rematar por m. to inayor preço ao em q.' andaua a
pasagem da Villa de Jacarahy, fazendo desta sorte
aumentar a real fazenda, e por esperar de sua honrada pessoa dezempenhará a Confiança que delia faço,
em tudo o q.' lhe for encarregado do Seru. 0 de S.
Mag. d e : H e y por bem fazer lhe m. ce (Como por esta
lhe faço) ao d." M. el Giz.' da Costa de o nomear e
prouer no posto de sarg. t0 mór de Infantaria da Ordenança da V. a da Curitiba e todo o sen destrito em
q. t0 eu o Ouver por bem e S. Mag. do não mandar o
Contr. 0 , e com o dito posto Logrará de todas as honrras,
Liberdades, previlegios, izenções, e franquezas, q . ' e m
rezão do dito posto lhe hé consedido do q. al tomará
posse na Sacretr. a deste Gou. 0 e o juram. 0 dos S.tos
Evangelhos p. a bem cumprir e guardar Com todas
as suas obrigaçoens ao Seru. 0 a S. Mag. de de que se
fará asento nas Costas desta na forma do Estillo. Pello
que Ordeno a todos os offiçiais de Guerra desta Cap. nia
Conhesão ao d.° M. el Giz.' da Costa por Sarg. t0 molda Infantaria da Ordenança cia V. a de Curitiba e seu
destrito, e Como a tal, honrrem e estimem, e os seus
offiçiais Subalternos e Soldados Cumprão e guardem
Suas ordens de palavra e por escrito Como devem e
são obrigados em tudo que pertencer ao Seru. 0 de S.
Mag. de e por firmeza de tudo llie mandei passar a prez.°
por mim aSinada e Sellada com o Siuete de minhas
armas, que se registará lios L. os da Sacretr. a deste
Gou. 0 e nas mais p. tos a que tocar, que se cumprirá
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inteiram. e Como nella se contem Sem duuida algua.
Dada nesta Cidad. e de são Paulo aos sete dias do mes
de Outubro anno de mil e sete centos e vinte e sete.
O Secretr. 0 Bento do Crasto Carn. 0 a fez. - Ant,.° da
Silua Caldr." Pimentel.
Reg.'0 de hua prouizão de Tabalião da Y.a de Santos
pasada a Fran.00 Xauier da Silua
Antonio da Silua Caldeira Pimentel do Conselho de
S. Mag.d® q'. Deos G. do G. or e Cap. m Gen. al da Cap. nia
de S. Paulo e minas do Paranampanema e Cuyabá, etc.
— Faço saber aos que esta minha prouizão virem que
tendo consideração a Fran. 00 Xauier da Silua estar
seruindo de tabalião do publico judicial e notas da
villa de Santos com boa aseitação. e por esperar da
sua pessoa que daqui em diante se averá com o mesmo prosedimento: Hey por bem fazer lhe m.co (Como
por esta lhe faço) ao dito Fran. 00 Xauier da Silua de
nouamente o prouer na seruentia do offiçio de Tabalião do publico judicial e notas da villa e praça de
Santos por tempo de seis mezes se no entanto eu o
ouver por bem. e sua Mag. do q". D. s G. de não mandar
o Contr. 0 , e com o dito offiçio hauerá os emulum. tos ,
proes e percalços que direitam.® lhe pertençer, e seruirá de baicho da posse e juramento que já teue quando
entrou a seruir o dito oíiçio. Cumprão e guardem
esta minha prouizão inteiram.® como nella se contem
Sem duuida alguma, a qual lhe mandei passar por
mim asinada e sellada com o sinete de minhas armas,
que se registará nos Livros da Sacretr. a deste Gouerno e nos mais a que tocar, e pagou de nouos direitos do tempo que seruio sem prouizão quinhentos reis,
q'. se carregarão ao Thezour. 0 delles Josepli Alz.' Torres no L.° de sua reçeita a fs , e tres mil reis do tempo
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desta prouizão que se llie carregarão a fs. do L.°
dos ditos nouos direitos, como constou de seu conhesim. t0 informa. Dado nesta cidade de são Paulo aos
treze dias do mes de outubro anno de mil e sete centos e vinte e sete. O secretr. 0 Dento de Crasto Carn."
a fez. — Ant." da Silua Caldr,a Pimentel.
Keg.t0 de liua prouizão de Tabalião do publico da Praça
de Santos pasada a M.el Teix.a de Figr.do
Antonio da Silua Caldeira Pimentel do Conselho
de S. Mag.d® q \ Deos G. de G. or e Cap. m Gen. al da
Cap. nia de s. Paulo e minas de Paranampanema e
Cuyaba, etc. — Faço saber aos que esta minha prouizão virem que tendo consideração a Manoel Teix. a de
Figr. do estar seruindo com bom prosedim. to o officio
de Tabalião do publico Judicial e notas na Praça de
Santos e por esperar da sua pessoa que daqui era
diante se averá com o mesmo prosedim. to : Hey por
bem fazer lhe m.oe (Como por esta lhe faço) ao d.°
M. el Teixr. a de Figr. do de nouamente o prouer na seruentia do referido ofiç.io de Tabalião do publico Judiçial e notas da Praça de Santos por tempo de seis
inezes se no entanto eu o ouuer por bem e s. Mag. de
que Deos G.du não mandar o contr. 0 , e com o dito
officio hauerá os emulum. tos , proes e percalços que
direitam.® lhe pertenserem, e seruirá o dito offiçio debaicho da posse e juram. t0 que já teue q. do entrou a
seruir. Cumprão e guardem esta minha prouizão inteiramente como nella se contem Sem duuida alguma, a qual lhe mandei passar por mim asinada e
sellada com o sinete de minhas armas, que se registara nos Livros da Sacretr. a deste Gouerno e nas
mais partes a que tocar, e pagou de nouos direitos
mil tresentos e trinta e seis reis do tempo que seruio
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sem prouim. to e tres mil reis do tempo desta prouizão
que se carregarão ao Thezoureiro Joseph Alz'. Torres
no Livro de sua reçeita a fs., como constou do seu conhesimento informa. Dada nesta cidade de são Paulo
aos catorze de Outubro anno de mil e sete centos e vinte
e sete. O Sacretario Bento de Crasto Carn. 0 a fez. —
Antonio da Silua Caldeira Pimentel.
Heg.to de hua Prouizão de escriuão da Camara, Alniotasaria, Tabalião e Orphãos da Y.a de (Juaratinguetá
pasada a João Ferr.a de Caru.o
Antonio da Silua Caldr. 3 Pimentel cio Conselho de
S. Mag. de que Deos G. do G. or e Cap. m Gen. al da Cap. nia
de s. Paulo e minas do Paranampanema e Cuyabá,
etc.—Paço saber aos q'. esta minha prouizão virem
que tendo consideração a João Ferr. a de Caru.° estar
seruindo com boa satisfação e prosedim. 0 os officios
de escriuão da Camara, Almotasaria, Tabalião do publico Judicial e notas, e horphãos da Villa de Guaratingueta, e esperar da sua pessoa que nos ditos officios se auerá com o "mesmo prosedimento: Hey por
bem fazer lhe m.00 (Como por esta lhe faço) ao dito
João Ferr. a de Caru.° de nouamente o prouer na seruentia dos referidos officios por tempo de seis mezes
se no entanto eu o ouver por bem e S. Mag. de não
mandar o Contr. 0 , e com elles hauerá os emulum. tos ,
proes e percalços quo direitamente lhe pertençer e
seruirá debaicho da posse e juram. t0 que já teue quando entrou a seruir os ditos officios. Cumprão e guardem esta prouizão inteiram.® como nella se contem
Sem duuicla alguma, a qual lhe mandei passar por
mim asinada e sellada com o sinete de minhas armas
que se registará na Sacretr. a deste Gou.° e nas mais
partes a que tocar e pagou de nouos direitos do tempo
6
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q \ seruio sem prouim. to sento e oitenta e quatro
reis, e quatro mil e duzentos e sincoenta reis do tempo desta prouizão que tudo Eecebeo o Tliesoureiro
delles Joseph Alz'. Torres e se lhe carregarão em reçeita no Livro delia a fs. 176, como constou do seu
conhesimento informa. Dada nesta Cidade de S. Paulo
aos vinte e hum de Outubro anno de mil e sete centos e vinte e sete. O secretr. 0 Bento de Crasto Carn. 0
a fez.—Ant." da Silua Caldr." Pimentel.

Reg.to de liua Carta patente de sarg.o mor da V.a de
S. Seb.m passada a João Nunes de Freitas
Antonio da Silua Caldr." Pimentel do Conselho de
Sua Mag.' ,c que Deos G. do G. or e C a p m Gen. a l da
Cap. nia de S. Paulo e minas do Paranampanema e
Cuyabá, etc. — F a ç o Saber aos que esta minha Carta
patente virem que tendo respeito aos meresim. t0S de
João Nunes de Freitas e atender ser de hua das prencipais familias desta Cap. niil e ter seruido Varias vezes de juiz ordinário, procurador, e mais Cargos da
Republica, Como também na Infantaria da Ordenança
e se hauer em tudo Com grande zello do seru. 0 da
El-Rey a codindo outrosim, em varias ocazioens, e
m. t,,s rebates Com armas e gente p. a defença da própria terra, Com vários parentes e Ir. 08 que a companhauam, e porque não só pellos referidos meresim . tos ,
mas pella Confiança que faço da sua pessoa, e esperar
delia a dezempenhará em tuclo o q'. lhe for encarregado do Seru.° de Sua Mag. do q'. D. 3 G. de : Hey por
bem fazer lhe m. ce (Como por esta lhe faço) ao dito
João Nunes de Freitas de o nomear e prouer no posto
de sargento mor da villa de São Sebastião da Infantaria da Ordenança delia, e todo o seu destrito emq. t0
eu o ouver por bem e Sua Mag. de q'. D. 8 G. de não
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mandar o Contr. 0 , e Com o dito posto Logrará de
todas as honrras, Liberdades, preuilegios, izensoens e
franquezas q'. em rezão do d.° posto lhe hé consedido,
do qual tomará posse na Camara da dita Yilla, e os
offiçiais delia lhe darão o juram. t o dos S. t , s Euangelhos p. a bem Cumprir e guardar Com as obrigasoens
do d.° posto e o seruiço a S. Mag.1'0 de q \ se fará
asento nas Costas desta como hé Estillo. Pello q \
Ordeno a todos os offiçiais de Guerra desta Cap. nin
Conhesão ao dito João Nunes de Freitas por sarg. to
mor da Yilla de S. Seb. m e seu destrito e Como tal
o honrrem, bem tratem e estimem, e os seus offiçiais
Subalternos e Sold. os Cumprão e guardem suas ordens
por escrito e de palavra Como deuem e são obrigados
em tudo o q \ por elle lhes for mandado do seru. 0
de S. Mag. do e por firmeza de tudo lhe mandei passar
a pres. te por mim asinada e Sellada Com o sinete de
minhas armas, q'. se registará nos L. os da Sacretr."
deste Gou.° e nas mais partes a q'. tocar, q'. se Cumprirá entr. a m. e Como nella se Contem Sem duuida alguma. Dada desta Cid. e de s. Paulo aos vinte e oito
dias do mes de Outubro anno de mil e sete centos
e vinte e sete. O Secretr. 0 Bento de Crasto Carn." a
fez. — Ant." da Silua Caldr." Pimentel.

líeg. t0 de liua prouizão de Tabalião desta Cid.c
passada a Pedro Matliias Sigar
Antonio da Silua Caldr. a Pimentel do Cons.° de
S. Mag. de q.' D s . G de G. or e Cap.'" Gen. al da Cap. niu
de S. Paulo e minas do Paranampanema e Cuyaba,
etc.—Faço saber aos q,' esta minlia prouizão virem
q.' tendo Consideração ao bom prosedim. 0 intelig. a e
prestimo Com q.' atualm. e está seruindo Pedro Matliias Sigar o offiçio de Tabalião do publico judiçial
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e notas, nesta Cid. e , e por esperar da Sua pessoa q.'
daqui era diante Se kauerá Com o mesmo prosedimento: Iley por bem fazer lhe m. ce (Como por esta
lhe faço) ao d." Pedro Matliias Sigar de nouam. e o
prouer na seruentia do referido offiçio de Tabalião do
publico judicial e notas desta Cid. e por tempo de seis
mezes Se no entanto eu o ouver por bem e Sua Mag. do
não mandar o Contr.°, e com o d.° officio hauerá os
emulum. tos , proes e percalços que direitam. e lhe pertencerem, e seruirá debaicho da posse e juram. t o que
já teue q. do entrou a seruir. Cumprão e guardem esta
minha prouizão inteiram. e Como nella Se contem Sem
duuida alguma, a qual lhe mandei passar por mim
asinada e sellada Com o sinete de minhas armas que
se registará nos L. os da sacretr. a desde Gou.° e nas
mais partes a q.' tocar, e pagou de nouos direitos do
tempo q,' seruio Sem prouim. to quatro Centos e dés
reis, e sete mil e quinhentos reis dos Seis mezes desta
prouizão q.' tudo recebeo o Thezour. 0 delles Joseph
Alz.' Torres e se lhe Carregarão em receita e no L.°
delia a f. 13S, Como Constou do seu Conhesimento
informa. Dada nesta Cid. e de s. Paulo aos trinta dias
do mes de Outubro anno de mil e sete Centos e vinte
e sete. O Secretr." Bento de Crasto Carn. 0 a fez. —
Antonio da Silua Caldeira Pimentel.
Reg.t0 de hua prouizão de Juis dos Orphãos da V.a de
Pundamunliengaua, passada a André do Prado
Leme.
Antonio da Silua Caldr. a Pimentel do Conselho de
S. Mag. de que Deos G. de G. or e Cap. m Gen. al da Cap. nia
de S. Paulo e minas do Paranampanema e Cuyaba.
— Faço saber aos q.' esta miuha prouizão virem q.'
tendo resp. t0 a André do Prado Leme estar seruindo
de juis dos Orphãos da Yilla de Pindamunhengaba

Cora boa satisfação, e me pedir queria Continuar na
dita ocupasâo e por esperar da sua pessoa se hauerá
nella com o mesmo prosedim. 1 " Com q.' atbé o presente Se tem auido: Hey por bem fazer lhe m.co (Como por esta lhe faço) ao dito André do Prado Leme
de nouamente o prouer na seruentia do oíficio de Juis
dos Orphãos da Villa de Pundamunhengaba por tempo
de seis mezes se no entanto eu o ouver por bem e
S. Mag. de q.' Deos G. dc não mandar o Contr. 0 , e hauerá os emulum. tos , proes e percalços q.' direitam. e lhe
pertenserem, e seruirá debaixo da posse e juram. 0 que
ja teue q.do entrou a seruir o dito officio. Cumprão e
guardem esta minha prouizão inteiram. e Corno nella
se Contem Sem duvida alguma, a qual lhe mandei
passar por mim asinada e sellada Com o sinete de
minhas armas q.' se registará nos Livros da Sacretr."
deste Gou.° e nas mais partes a que tocar, e pagou
de nouos do tempo desta prouizão mil réis q.' se Carregarão ao Thezoureiro delles Josepli Alz.' Torres em
o Livro de sua receita a fs. 178, Como também dous
mil oito sentos e trinta, de nouos direitos que não
hauia pago da prouizão porque seruia, q.' também
recebeo o dito Thezour. 0 e se lhe Carregarão a fs. 178
do L.° de sua receita, Como Constou do seu conhesim. to
informa. Dada nesta Cid. e de S. Paulo aos tres dias
do mes de Nobr.° de mil e sete centos e vinte e sete
annos. O Secretr. 0 Bento de Crasto Carn." a fez. —
Antonio da Silua Caldr." Pimentel.
Reg.t° de hua prouizão de escriuão da Camara e Alma
tasaria da praça de Santos passada a M.cl Cardo
zo de Matos.
Antonio da Silua Caldr." Pimentel do Conselho de
S. Mag. de q.' Deos G. do G. or e Cap. m Gen. al da Cap. nia
de s. Paulo e minas do Paranampanema, e Cuyaba,
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etc. — Faço saber aos que esta minha prouizão virem,
que tendo Consideração a estar seruindo M. el Cardozo
de Matos os offiçios do escriuâo da Camara e Alinatasaria da praça de Santos Com bom prosedim. to , Como me Constou por informação do D.01' Juis de fora
da d. a praça, e por esperar q.' daqui em diante Se
hauerá Com o mesmo prosedim. to : Iley por bem fazer
lhe m.00 (Como por esta lhe faço) ao d.° M. el Cardozo de Matos de nouam. e o prouer na seruentia de
escrivão da Camara e Almatasaria da praça de Santos
por tempo de seis mezes Se no entanto eu o ouver
por bem e S. Mag. dc não mandar o Contrario; e Com
os d." s offiçios hauerá o ordenado Se o tiver e todos
os emulum. ÜS , proes e percalços, que direitam. 6 lhe
pertenserem, e Seruirá debaixo da posse e juram. 0 q.'
ja teue q.1'0 entrou a seruir. Cumprão e guardem esta
minha prouizão inteiram. e Como nella se contem sem
duvida algua, a q. al lhe mandei passar por mim asinada e sellada Com o sinete de minhas armas, que
se registará nos Livros da Sacretr.' 1 deste Gou.°, e
nas mais partes a q.' tocar, e pagou de nouos direitos
tres mil duzentos e sincoenta reis, do tempo que seruio sem prouim. to e do desta prouizão, que recebeo
o Thezoureiro delles Joseph Alz.' Torres e se llie Carregarão em Eeçeita no Livro delia a fs. 179, Como
constou de seu Conhesimento informa. Dada nesta
Cidad. e de s. Paulo aos quinze de Novembro anuo
de mil e sete Centos e vinte e sete. O Secretr. 0 Bento
de Crasto Cara. 0 a fez. — Ant.0 cia Silua Calclr."
Pimentel.
Ueg.40 de hua prouizão de superintend.0 das minas do
Paranampanema passada a Aut.io da Cunha de Abreu
Antonio da Silua Caldr. a Pimentel do Conselho
de Sua Mag. de que Deos G. d e G. o r e Cap. m Gen. al da
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Cap.ma de s. Paulo e minas do Paranampanema e
Cuyabá.—Faço saber aos que esta minha prouizão virem
q.' tendo Consideração a ser presizo prouer se o Cargo
de Superintend. 0 das minas do Paranampanema, tanto
por estar exercendo Ant.° de Camargo Ortis, por
prouim.tos incompetentes dos Dez. ies Ouvidores Fran. 00
da Cunha Lobo, e Fran. 00 Galuão de Affn. oa por este
pertencer aos Gou. res Como sempre se praticou, q.'
por me constar do rigurozo excesso com o d.° Ant.°
de Camargo Ortis Se ha com as p. tes passando a termos indecorozos Com cilas, q.' poderá obrigar a danozas Consequençias e ruinas; e por que na pessoa
de Ant. 0 da Cunha de Abreu Concorrem todas as
partes, e requezitos nesr.08 p. a o d.0 Cargo, e se liauer
em o d.0 Prouedor dos q.tos Com toda a satisfação,
e entiligençia, e de prez.0 passar as d. as minas a Cobrança delles, e atendendo ao bem q.' tem seruido a
S. Mag. de q.' I). s G.de em os empregos q.' se lhe tem
carregado: Hey por bem fazer lhe m. ce (Como por
esta lhe faço) ao d.° Ant. 0 cia Cunha de Abreu de o
nomear, e prouer na oCupação de superintend. 0 das
minas do Paranampanema, por tempo de seis mezes
se no entanto eu o ouver por bem e S. Mag.lio não
mandar o Contr. 0 , e gozará de todos os preuilegios,
q.' em rezão do d. 0 Cargo lhe são consedidos e guardará em tudo o seu r e g i m f a z e n d o se Cumpra inteiram.0 em tudo o q.' for do Seru. 0 d'El liey, e bem
das p.os Cumprão e guardem esta minha prouizão intr. a in.° Como nella se Contem Sem duvida algua a
qual lhe mandei. .
Esta prouizão não teue efleito.
São Paulo, 18 de Nobr.° de 1727.
Carn. °
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lieg.tu de hua Prouizão passada Sobre o tratam.to que
se devia ter Com S. Illm.a
Antonio da Silva Caldr. a Pimentel do Cons.° de
Sua Mag. de que I).s G. do Gou."r e Cap. m Gn. al da capp. nia
de S. Paullo e Minas de Parananpanema e Cuyaba,
etc. — Faço saber que S. Mag du que Deos g. do foi
servido ordenar que*toda a pessoa que encontrar
na rua a sua Ilustricima, ou em outra q. al q. er pr. t0
ponha os joelhos em terra, e espere asim athé passar
S. 111.ma, e asim se estiver em algum Lugar parado
faça o mesmo, e recebida abencd se Levantarão e
hiram Seguindo o seu Caminho, e q.' outro Sim toda
a pessoa de qualq. er graduação q.' seja lhe haja de
dar o tratam. t0 de 111.ma e que o tp.°, Lugar e ocazião
Se lhe haja de dar a mão dirt. a . e que entre primr."
pellas portas das Cazas, que tenha a milhor Cadr. a ,
e ainda em Caza, de S. ILm. a aseitará a que lhe mandar pôr da p. te de fora defronte da em que estiuer
S. ILm, a da p. t 0 da parede q.' seja recebido a porta
da rua, e se acomp. a atlió a mesma q. do se dezpidir
não se recolhendo emq. t0 S. ILm. a não partir, pello
que aSim o tenhão todos entendido p." o abseruarem
prompta, e exaquetam.® alias se procederá contra q. al
q. er dos transgreçores na forma que S. Mag. de ordena,
e p. a que venha a not. a de todos, e em tp.° algum
possão alegar ynorançia mandei Lançar este Bando
que depois de publicado Será Registado nos L. os da
Sacretr. a deste gouerno e nos mais a q.' tocar, e serã
fichado na parte custumada. Dada nesta cid.° de S.
Paullo Sob meu Signal, e sello de minhas armas aos
treze de Janr.°, anno do Naçimento de Nosso Snor
Jesus Christo de 1728. O Secretr. 0 Bento de Crasto
Carn. 0 a fes escreuer.—Ant." da Silua Caldr.'1 Pimentel.
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Reg.t0 do hua patente (le C. inór da Ilha de S. Catlier.a
pasada a Seb.m Roiz Bragança
Antonio da Silva Caldr. a Pimentel do Conselho de
S. Mag. do gouernador e capp. m gn. aI da capp. nia de
S. Paullo, e Minas de Parananpanema e cuyabâ, etc.—
Faço Saber aos q.' esta minha carta patente virem
q.' p. r Ser Conviniente ao Seruiço de S. Mag. dc q.'
Deos g. de comseruar no posto de Cap. m Mor da Ilha
de S. ta catherina p. a augmentar o nomr.° dos moradores delia p. r ser hua das ultimas pouoaçoens da
Costa do mar do Sul e imbaraçai' q. aI q er dezembarque q.' queiram fazer algum Navios estrangeiros, e
proliibir q.' não Lançem faz. das em terra por ser contra
as ordens reais, e tendo atenção aos miresim. t 0 S , requizitos e mais partes q.' comcorrem em Seb. a m Eoiz
Bragança e hauer Seruido a S. Mag. de q.' D. s g. do
vinte e seis annos em Praça de Sold. 0 no Prez.° de
Santos ocupando o posto de Cabo de escoadra Sarg.°
Supra e do numr.°, Ajud.° Supra da Praça de S. tos
Com patente do g. or e cap. m gn. al do Bio de Janeiro
Ayres de Saldanha de Albuquerque, e no posto do
Ajud.® do pr.° na mesma Praça p. r Patente do g. or e
cap. m gen. al Rodrigo Sezar de Menezes em q.' Comthinuou mais de hum anno, e p.'° d.° foy nomeado
no d.° posto de Capp. m Mor da Ilha de S. ta Catherina, e se lhe deu baicha do Posto de Ajud.° por vir
Prouido nelle p. r S Mag. dc Fernando Pr. a de Castro
aclarando o Supp. t e outra vez Praça de Sold.° na
Comp. a do Cap. m Fr.°° Frz' Montanha hua das da
goarniçâo do d.° Prez.° de Santos, tendo se kauido
no dizeurso dos ditos vinte annos digo vinte e seis
annos Com notor. 0 proçedim. to em todos as delig. a s
de q.' foi Carregado do Seruiço Beal, ASim no tempo
q.' seruio de Ajud." Supra e do num. 0 Como nas
mais do Real Seruiço o q.' millior consta de sua feê
7
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de offiçios e certidoens e mais Papeis q.' apresentou
na Secretr. a deste gou.°, e por me constar que se
tem liauido com todo o cuidado nas obrigaçoins do
seu posto, e p.r esperar delle e daqui em diante se
hauerá com o mesmo proçedim.' 0 e satisfação em todas
as delig. as de q.' for encarregado do Seruiço de S.
Mag. de e muy conforme a confiança q.' faço de sua
pessoa: Hey por bem fazer lhe m.c® (Como por esta
lhe faço) ao d.° Seb. am Eoiz Bragança de Nouamente
o nomear no posto de Cap. m Mór da Ilha de S.ta
Catlierina, e Seruirá emq. t0 eu o ouuer por bem e
S. Mag. de q.' D. s g. de não mandar o contrario, e vencera o Soldo de Sold. 0 11a forma athé quy Praticada,
e gozará de todas as honrras, Previllegios, Liberdades.
Izençoinz e franquezas q.' em rezâo do d.° posto lhe
pertencer e Seruirá debaixo da posse e Juram. t 0 que
teue q. do o entrou a Seruir, p.'° q.' ordeno ao Prouv.01'
da faz da real llie m. de fazer Seu pagam. t0 de Praça
de Sold.°, e outro Sim aos seus of.es Subalternos,
Soldados e m.ores da d. a Ilha lhe obedeção, Cumprão
e guardem suas ordens de palavra e p.1" escripto, em
tudo o que for do Real Seru. 0 Como deuem e sam
obrig. dos , e p. r firmeza de tudo lhe mandei passar a
prezente p. r mim aSyn. da e Sellada com o sinete de
m. as armas, q.' se cumprirá inteiram.® Como nella se
contem Sem duvida alguma, e se registará nos L. os
desta Secretr. a , e nos mais a q.' tocar. Dada nesta
cid. e de São Paullo aos treze dias do mes de Junho,
Anno do Nascim. to de Nosso S.r Jesus Christo de
mil e sette sentos e vinte e oito. ü Secretr. 0 Bento
de Crasto carn.° a fes escreuer.—Ant. 0 da 8." Caldr.a
Pimentel.
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Reg.to de hua Prouizão de todos os off.os dá V.a de
Curitiba passada a Thomé Pacheco de Abreu
Antouio da Silua Caldr. a Pimentel do Cons.° de
S. Mag. de q.' Deos g. de G.01' e Cap. m Gen. al da Cap. nia
de s. Paulo, e minas do Paranampanema, e Cuyabá,
etc.—Faço saber aos que esta minha prouizão virem
que tendo Consideração a Thomé Pacheco de Abreu
estar seruindo os off.03 de escrivão da Camara, Orphãos e Tabalião do publico da Villa da Curitiba
Com bom prosedimento e aseitaçâo, e por esperar
da sua pessoa, que daqui em diante se hauerá na
seruentia dos ditos off.08 Com o mesmo Cuidado: Hey
por bem fazer lhe m.co (Como por esta lhe faço) ao
dito Thomé Pacheco, e Abreu de nouamente o prouer
na seruentia dos ofEcios de escrmão da Camara Orphãos, e Tabalião do publico da V. a de Curitiba por
tempo de seis mezes Se no entanto eu o ouuer por
bem e S. Mag do que D.8 G. de não mandar o contr.°,
e averá o Ordenado se o tiver, e todos os mais proes,
e percalços que direitamente lhe pertenserem, e seruirá debaixo cia posse, e juram. 0 q.' ja teue q. do entrou a seruir os d.08 off.08 Cumprão e guardem esta
minha prouizão inteiram. 0 Como nella se contem a
qual lhe manuei passar por mim asinada e sellada
Com o sinete de minhas armas, que se registara nos
Livros da Sacretr. a deste Gou.°, e nos mais a que
tocar e pagou de nouos direitos dous mil reis que
recebeu o Thezour. 0 delles Joseph Alz Torres, e se
lhe Carregarão em reçeita 110 L.° dellas a fs., Como
Constou do seu conhesimento informa. Daclo nesta
Cicl.e de S. Paulo aos Catorze dias do rnes de Jan.°,
Anuo do Nasimento de N. S. Jezus christo de mil e
setecentos e vinte e oito. O secretr. 0 Bento de Crasto
Carn." a fez escreuer.— Ant." da Silua Caldr.a Pimentel.
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líeg. t0 de hua prouizão dos off.08 da V.u de Sorocaba
passada a João de Ag.ar Brandão
Antonio da Silua Caldr. a Pimentel do Cons. 0 de
S. Mag. de que Deos G. de G. or e Cap. m Gen. al da Cap. nia
de S. Paulo, e minas de Paranampanema, e Cuyaba.—
Faço Saber aos que esta minha prouizão virem q.'
tendo resp. t0 a João de Aguiar Brandão morador na
Y. a de Sorocaba e me reprezentar estarem vagos os
oíf.0S de escriuão da Gamara, Orphãos, e Tabalião do
publico da mesma Villa, e por esperar de sua pessoa
os seruirá com boa satisfação: Hey por bem, fazer
lhe m.co (Como por esta lhe faço) ao d.° João de
Aguiar Brandão de o prouer na seruentia cios referidos
off.os por tenpo de seis mezes, Se no entanto eu o
ouver por bem, e S. Mag. de não mandar o contr.°
e com o ditos off.05 hauerá o ordenado se o tiver e
todos os mais proes e percalços que direitamente lhe
pertencer, e a pessoa a que tocar lhe dará posse dos
ditos off.os e o juram. c dos Santos Evangelhos de
que se fará termo na forma do estillo. Cumprão,
e guardem esta minha prouizão inteiramente Como
nella se Contem a q. al lhe mandei passar por mim
asinada e Sellada Com o sinete de minhas armas que
se registará nos L. os da Sacretr. a deste Gou.° e nos
mais a que tocar e pagou de nouos direitos dous mil
e quinhentos reis, q.' reçebeo o Thesour. 0 clelles
Joseph Alz.' Torres e se lhe Carregarão em receita
110 L." delles a fs., Como constou de seo conhesim. 40
informa. Dada nesta cid.° de S. Paulo aos 13 dias
do mes de janr.°, anno do Nasim. u de Nosso S. r Jezus
Christo de 1728. O Secretr. 0 Bento de Crasto Car.°
a fez escrever.—Ant.° da Silua Caldr." Pimentel.
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Reg.t0 de hua Patente de Oap.m das ordenanças passada
a Thonié Gomes Marzagão
Antonio da Silva caldr. a Pimentel do eomcelho de
S. Mag. do q.' D. 8 G. do gou.° r e capp. m Gn. al da capp. nia
de S. Paulo, e Minas de Parananpanema e Cuyabá,
etc.—Faço saber aos q u e esta minha carta patente
virem q.' tendo comçideração aos merisimentos de
Tliomé Gomes Marzagão huma das prinçipais pessoas
da Y. a de S. Seb. m e nella estar Seruindo o posto
de capp.™ de infantaria da ordenança de huma das
companhias da d. a Y. a , e se hauer em tudo o q. lhe
hé encarregado ao Seruiço de S. Mag. de Com gr. de
cuid.° e zello, e p. r esperar da sua pessoa q.' daqui
em diante Se hauerá com o mesmo proçedim. 40 e pella
confiança que delle faço: H e y por bem fazer lhe
m.06 (como por esta lhe faço) ao dito Thomé Gomes
Marzagam de nouam.® o nomear no posto de C. de
infantaria da ordenança de huma das comp. as da Villa
de S. Seb m o qual Seruirá emq. t0 eu o ouver por
bem e S. Mag. de q.' I). 8 g. de não mandar o contr. 0 ,
q.' não vençerá Soldo mas sim gozará de todas as
honrras, graças, Preuillegios, Liberd. es e franquezas
q.' em rezão do d.° posto lhe pertenserem. Pello que
mando a todos os cabos, e off.cs de guerra, Ministros
e off.es de justiça Conhessam ao d.° Thomé Gomes
Marzagão, e hajam p. r capp.'" de infantaria da ordenança da d. a Villa, e como a tal honrrem, estimem,
e obedeçam em tudo o q. m. dar e for da sua jurisdição e em expecial aos seus Subalternos e Soldados,
e Seruirâ o d.° posto debaixo da posse e juram. t 0 q.'
ja teue q. do entrou a seruir e p. r firmeza de tudo lhe
mandei passar a prez. te por mim asignada e Sellada
com o sinete de minhas armas, q. se cumprirá entr. a
m.e Como nella se contem sem duuida alguma, e se
registará nos L. os da Secretr. a deste Gou.° e nas mais
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p. tes a que tocar. Dada nesta cid.° de S. Paulo aos
13 dias do mes de Jan.°, Anuo do Nascimento de
Nosso Senhor Jesus Christo de mil e sette sentos e
vinte e oito. O Secretr. 0 Bento de Crasto Carn. 0 a
fes escreuer. — Antonio da S." Cahlr." Pimentel.

Reg.t0 de hua Patente de Cap.m Mor das entradas
passada a Siluestre Per.a da Silua
Antonio da Silva Caldr. a Pimentel do Cons." de
S. Mag. de q.' I). s g. do gou. or e capp. m gn. al da cap.llia
de S. Paullo e Minas de Parananpanerna e cuyabá.
—Paço saber aos que esta minha carta Patente virem q.' tendo comcideração a se achar vago o posto
de Capp. ra Mor das emtradas desta capp. nia por abz. a
de Pedro, Roiz e Ser conuiniente prouer o dito posto
em pessoa do Satisfação e Comfíança a q. m se encarregue as delig\ as e prizoins de negros fugidos q.' ha
nella, e por q.' na pessoa de Silvestre Pr. a da S.a
concorre as partes necessarias, e pela confiança que
delle faço, e ter por certo q.' se hauerá com bom
procedim.' 0 nas delig. as q.' se lhe encarregarem: Iley
por bem fazer lhe m.ee de o nomear (como por esta
o nomeyo) ao d.° Silvestre Per. a da S.a no posto de
Cap. m Mor das entradas desta cap. nia , que seruirá
emq. to eu o ouver por bem, e S. Mag. do q.' Deos g.do
não mandar o contrario e fará sua asistencia nesta
cidad. 0 , ou seu destrito, e nem por isso ficará izento
de alguma obrigação a q.' estiuer, e Hauerá os sellarios p.los escrauos q.' prender na forma do estillo
do q. al se tirarão os q.*os como hê uzo e custume p.a
a faz. a real, e hauendo capitaens de matto se repartira com elles os Sellarios q.' se lhes dér. e logo que
o d.° Silvestre Pr. a da S.a prender q. s q. er escrauos
fugidos entrara a cadea desta cid.°, dando-me p.t0, e
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o carser. 0 da d. a eadea tomará conta delles, e os não
soltará sem escripto do d.° Silvestre Pr. a da S.a por
q.' conste tem pago os quintos com recibo do Tliizour.° delles, e q. do o d.° Cap. m Mor das entradas,
ou q. a l q. e r cappitão do mato oculte algum dos fugidos sem logo dar p. te a resp. t0 dos q.toa pagara sem
mil reis a metade p. a o denunçiante, e a outra p. a
a faz. a Real, e perderá o posto, e Sudendo achanrem-çe
alguns escrauos fugidos sonegados, ou em roças, ou
em cazas de q. a l q. e r moradores lhe pagarão estes
20$000 r. 8 e 40 p. a a faz. da real, e os trará prezos
a minha prez. a , e o d.° Cap. m Mor mostrará por todas
as Y. as e Sitios esta minha ordem p. a q.' seja notoria,
e se ausentem viollauelm.® e terá p. ar cuid. 0 de saber
se os q.' trazem armas contra a Ley tem Licença
minha, averiguando-o outro Sim, e se a não tiver os
prenderá. Pello q.' mando a todos os moradores desta
cap. nia , off.es de guerra e de just. a conhessão ao d.°
Silvestre Pr. a da S. a por Capp. m Mor das entradas
de todo este destrito do q. al , o Hey por metido de
posse, e se lhe dará p. a as Suas delig. aa toda a ajuda
e fauor q.' pedir, e hauerá o juram." dos Santos Evangelhos cie guardar em tudo o Seruiço de S. Mag. do
de q.' se fará aSento nas costas desta patente na
forma do estillo, e gozará de todas as franquezas, e
Liberdades, e preuilegios q.' em rezão do d." posto
lhe pertencer, e por firmeza de tudo lhe mandey
passar a prez. tc por mim asignada e sellada com o
sinete de minhas armas, q.' se registará nos Livros
da Secretr. a cleste Gouerno, e no mais a que tocar.
Dada nesta Cidade de S. Paullo aos 15 dias do mes
de janr.°, Anno do Nacimento de Nosso Senhor Jesus
christo de mil e sete sentos e vinte e oito. O Secretr. 0 Bento de Crasto Carn ° a fez escreuer. —Ant."
da S." Caldr." Pimentel.
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lleg. t0 da patente de Ânt.° da S.a Leme <le Cap.m de
Curitiba
Ant.° da Silua Caldr. a Pimentel do Cons." de S.
Mag.1'® q.' D. s g. do G. or e Cap. m Gen. al da Cap. nia de
S. Paulo, e minas de Paranampanema e Cuyabà, etc.
—Faço saber aos q.' esta minha carta patente virem
q.' tendo resp. to e consideração a ser conveniente
prouer se pessoa capas em q. m concorrão os requezitos nesr. 03 p. a o posto de Cap. m de Infantaria da
Ordenança de hua das Comp. as delia, da Yilla de Curitiba, e por q.' todos se achão na pessoa de Ant.°
da Silua Leme, hua das prençipaes pessoas da dita
Yilla, atendendo q.' em tudo dezempenliará a Coufiança q.' delle faço em tudo o q.' llie for mandado
do seru." de S. Mag. de q.' D. 3 g. d e : H e y por bem
fazer lhe m. ce (como por esta lhe faço) ao d.° Ant.°
da Silua Leme de o nomear e prouer no posto de
Cap. m de Infantaria da Ordenança de hua das Comp. as delia da Villa de Curitiba, q.' seruirá emq. t0 eu
o ouver por bem, e Sua Mag. do q.' Deos G. de não
mandar o Contr. 0 , e não vencerá Soldo mas sim gozará de todas as honrras, graças, Preuilegios, Izençois
e franquezas q.' em razão do d 0 posto lhe pertençerem. Pello que mando a todos os Cabos, off.es de
Guerra, Ministros e off.03 de Justiça Conhesão ao d.°
Ant.° da Silua Leme por Cap. m de Infantaria da Ordenança da d. a Villa, e Como a tal honrrem," estimem, e obedesão em tudo o q.' mandar e for de sua
Jurisdição, e os seus offiçiais Subalternos e soldados
cumprão suas ordens de palavra, e por escrito como
deuem e são obrigados, e seruirá o d.° posto debaixo
da posse e juram. 0 q.' se lhe dará de cumprir, e
guardar o seru. 0 de S. Mag. de , de q.' se fará termo
nas Costas desta na forma praticada, e por firmeza
de tudo lhe mandei passar a prez.® por mim asinada
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e sellada com o sinete de minhas armas, que se cumprirá intr. a m. e como nella se contem sem duuida alguma, e se registará nos L.08 da Sacretr. a deste Gou.°
e nos mais a q.' tocar. Dada na cid.° de São Paulo
aos 17 dias do mes de janr. 0 , anno do Nasim. 0 de
N S. Jesu Christo d e ' 1728. O secretr. 0 B. t0 de
Crasto Carn.° a fes escreuer. — Ant.0 da S." Caldr.a
Pimentel.
Provisão nomeando João Carneiro de Assunipção capitão
de infantaria da Y.a de Curitiba
Ant. 0 da Silua Caldr. a Pimentel do Conselho de
S. Mag. do q.' D.8 G. do G. or e Cap."1 Gen. al da Cap. nia
de S. Paulo e minas de Paranampanema e Cuyabá, etc.—Faço saber aos q.' esta minha Carta patente virem q.' tendo resp. t0 e consideração a ser
conveniente prouer se pessoa capas em q. m concorrão
os requezitos nesr. 08 p. a o posto de cap. m de Infantaria da Ordenança de hua das comp. as delia da Yilla
de Curitiba, e porque todas se achão na pessoa de
João Carn.° de Asumpsão hua das prinçipais pessoas
daquella Yilla, atendendo q.' em tudo dezempenhará
a comfiança q.' delle faço em tudo o q." lhe for mandado do seru. 0 de S. Mag. dc q.' D. 3 g. do : Iíey por
bem fazer-lhe m. ce (como por esta lhe faço) ao d.°
João Carn." de Asumpsão de o nomear e prouer no
posto de Cap. m de Infantaria da Ordenança em hua
das Comp. as delia da Y. a de Curitiba, q.' seruirá
emq. t0 eu o ouuer por bem e Sua Mag. de não mandar
o Contr. 0 e não vencerá soldo, mas sim gosará de
todas as graças, honrras, preuilegios, izençõis e franquezas q.' em razão do d.° posto lhe pertencerem.
Pello q.' mando a todos os Cabos, offiçiais de Guerra,
Ministros e off.es de justiça conhesão ao d.° João
Carn. 0 de Asumpsão por Cap.111 de Infantaria da Or8
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denança da d. a Yilla e como a tal konrrem, estimem
e obedesão em tudo o que mandar e for de sua obrigação, e os seus off.es subalternos e sold.03 cumprão
suas ordens de palavra e por escrito como devem e
são obrigados, e seruirá o d.° posto debaixo da posse
e juram. 40 q.' se lhe dará de cumprir e guardar o
seru. 0 de S. Mag. de de q.' se fará termo nas Costas
desta na forma praticada, e por firmeza de tudo lhe
mandei passar a prezente por mim asinada e sellada
Com o sello de minhas armas, q.' se comprirá intr. a
m.° como nella se contem Sem duvida alguma, e se
registará nos L. os da Sacretr." deste Gou.° e nas mais
p. tes a q.' tocar. Dada nesta cid.6 de S. Paulo aos 17
dias do mes de Jan.°, anno do Nasim. t0 de N. S.
Jezus Christo de mil e setecento e vinte e oito. O
secretr." Bento de Crasto Carn.° o fez escreuer.—
Ant." da Silua Caldr." Pimentel.

Carta do Secretr.o de Estado Sobre a Licença (le Pr.
Gerg.o de S. Anua Leigo de S. Bruno
A' Fr. Gerg." de S. Anna Converço dos Monges
de S. Bruno consedeo S. Mag. de Li. ca no anno de
1728 p. a passar ao Brazil a pedir esmolas por tempo
somente de quatro annos e sendo lhe nesr.° p. a este
effeito o fauor e ajuda de Y. S. a lhe dará p. a q.'
Consiga o fim a q.' se encaminha o seo intento e
ordenará q.' esta se registe nos L.HS da Sacretr. a p. a
Constar o tempo da Licença q.' prencipiou no anno
de 1728, e o não poder excedei'.
Deos G. de a Y. S. a Lix. a o cid. al 22 de Abril de
1727.—Diogo de Mendr
Corte Beal— S. r Ant. 0 da
Silua Caldr." Pimentel.
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Reg.t0 de luia prouizão de G.da Mor passada a Josepli
Quaresma
Antonio da Silua Caldr. a Pimentel do cons. 0 de
S. Mag. dc q.' D. s G. de gouernador, e capp."' gn. al da
capp. nia de S. Paulo, e Minas de Parananpanema, e
Cuyaba, etc.—Faço saber aos q.' esta minha prouizam
virem q.' tendo resp. t0 a gr. de atipvidade, emtellig. cia
e desvello com q.' Josepli quaresma de Alm. da se tem
empregado nos nonos discubrimentos das vertentes de
Paranapanema, e ser o pr.° descubridor dellas, a
quem como tal seg.do as ordens de S. Mag. do se deuia
dar a Comquista e ser o guarda Mor das Minas que
se acharem na d." conquista, e p. r esperar da sua
pessoa se hauerá em tudo com gr. dc emprego no q.'
for do seru. 0 de S. Mag. de e administração da justiça
q.' lhe pertencer seg. do a confiança q.' delle faço :
Iley por bem fazer lhe m.oe (como por esta lhe faço)
ao d.° Joseph quaresma de Alm, da de o prouer no
off.0 de goarda mór dos nonos descubrimentos das
vertentes de Parnanpama, q.' exercitará com todas
as jurisdicoins a elle pertençentes q.' seruirá pellos
reff.doa respeitos emq. tü eu o ouuer por bem, e S.
Mag. de não mandar o contr. 0 , e seruirá debaixo da
posse e juram. 10 q.' lhe será dado na secretr.11 deste
gour.° de cumprir, e goardar o seru. 0 de S. mag. de e
o dir. t0 as partes, de q.' se fará aSento nas costas
desta na forma do estillo, e não paga nouos direitos
por não estar aval liado. Pello q.' ordeno aos ministros, e off.03 de Just. a desta Cap. nia , aos moradores
das ditas Minas conhessam ao d.° Joseph quaresma
de Alm. da p. r guarda Mor dos Nouos descubrim, tos das
vertentes da madre de Pernanpanema, Cumprão, e
goardem esta Prouizão, e a fação cumprir, e goardar
intr. a m. t e como nella se contem Sem duvida algua,
a q. al lhe mandei passar por mim asignada e sellada
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com o sello de minhas armas, q.' se registará nos
L. os da Secretr." deste gour.°, e nos mais a q.' tocar.
Dada na cidade de S. Paulo aos 26 dias do mes de
Jan. ro , Anno do Nacim. t0 de Nosso S.or Jezus Christo
de mil e sete sentos e vinte e oito. O Secretr. 0 Bento
de Crasto Carn." a fez escreuer.—Ant." da Silua
Caldr." Pimentel.
Reg. t0 de hua prouizão de escriuão das execusois da
V.a de Mogi pasada a Fran.00 de Almd.a Costa
Antonio da Silua Caldr. a Pimentel do Cons. 0 de
S. Mag.d® q.' Deos G. de G. or e cap. m Gen. al da Cap. nia
de s. Paulo, e minas de Paranampanetna, e Cuyaba,
etc.—Faço saber aos q.' esta minha prouizão virem
que tendo consederação a se achar vago o offiçio de
escrivão das execusões da Y. a de Mogi e ser presizo
prouer se em pessoa capaz, e suficiente, p. a seruir o
d.° off.°, e por q.' na de Fran. 00 de Alm. da Costa
concorrem as p.tos e requezitos nesr. os p. a poder seruir
o d.° off.0 e fiar delle o seruirá como convém e deve
a sua obrigação : Hey por bem fazer m.00 (como por
esta faço) ao d." Fran. 00 de Almeida Costa de o prouer
no off." de escriuão das execusões da Y. a de Mogi
por tempo de seis mezes se no entanto eu o ouver
por bem e Sua Mag. de não mandar o contrario, e
com o d." off.0 hauerá todos os proes e percalços
q.' em razão delle direitam.® lhe pertenserem, e seruirá debaixo do juram. t0 dos S.tos Euangelhos q.' receberá da mão do Juiz orclin." cia d. a Yilla, de que
se fará asento nas costas desta e na forma do estillo.
Cumprão, e guardem esta minha prouizão intr. a m.°
Como nella se contem Sem duvida alguma, a q,aI lhe
mandei passar por mim asinada e sellada Com o
sello de minhas armas, q.' se registará nos L. os da
Sacretr. a deste Gou. 0 e nos mais a que tocar. Dada
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nesta eicl.c de S. Paulo aos 27 dias do mes de Janr.°,
anno do Nasim. t0 de N. S. Jesus Christo de mil e
sete centos e vinte e oito. O secretr." Bento de
Crasto Carn.° a fez.—Ant." cia Silua Caldr." Pimentel.
Ileg.t0 de hua patente de Ajud.6 da Ordenança da praça
de Santos passada a Luis Camello
Antonio da Silua Caldr.' 1 Pimentel do Cons.° de
Sua Mag. de que Deos G. do G. or e Cap. m Gen. al da
Cap."ia de s. Paulo, e minas de Paranampanema, e
Cuyabá, etc.—Faço saber aos q.' esta minha carta
patente virem q.' atendendo a ser conveniente ao
seru.° de S. Mag. de q.' D.8 G. de prouer no posto de
Ajud. 6 de Infantaria da Ordenança do Begim.° de
q.' hé Coronel Pedro Roiz Sanches, da Praça de
Santos, pessoa de capasid. 0 inteligençia, prestimo e
zello, e porq.' na pessoa de Luiz Camello se achão
todas essas Circunstancias, e esperar delle se hauerá
em tudo o q.' lhe for encarregado do Beal Seruiço
com a pontualidade que se espera: Hey por bem
fazer m.ce (Como pella prez. e faço) ao dito Luis Camello de o prouer no posto de Ajud. 0 de Infantaria
da Ordenança da praça de Santos do refferido regim. t0 , o q. al exercitará emq. t0 eu o ouuer por bem,
e S. Mag. do não mandar o Contr.", e com elle não
vencerá soldo algum, mas sim gozará de todas as
honrras, graças, preuilegios, Liberdades, izençois, e
franquezas q.' em razão do d." posto lhe tocarem.
Pello q.' mando ao Coronel Pedro Boiz Sanches lhe
dê o Juram. t 0 dos S. t0i Euangelhos de bem e verdadr. a m.° Cumprir com as obrigacois do d.° posto, e
o sarg. t0 mor da d. a Ordenança lhe dará posse delle,
e de tudo se fará asento nas costas desta na forma
do estillo, e ordeno a todos os Cabos e off.68 de
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Guerra Conhesão ao d.° Luís Camello por Ajud.® de
Infantaria da Ordenança da d. a praça, e como a tal
lionrrem, e estimem, e os off.es Subalternos, e soldados delia lhe obedesão e guardem Suas ordens, asim
de palaura Como por escrito, Como deuem e são obrigados no q.' tocar ao seru. 0 de S. Mag. tle , e por firmeza de tudo lhe mandei pasar a prezente por mim
asinada e sellada Com o sello de minhas armas q.'
se cumprirá intr. a m.® como nella se Conten Sem duvida algua, e se registará nos L. os da Sacretr." deste
Gou.° e nos mais a que tocar. Dada na cidad.® de
S. Paulo aos 28 dias do mes de Janr. 0 , Anno do
Nasem. t0 de Nosso Senhor Jezus Christo de 1728.
O secretr. 0 Bento de Crasto Carn. 0 a fez.—Ant. 0
da Silua Caldr." Pimentel.

ltes,.t0 de hua patente de sarg.t0 mor da fortaleza de >.
S. do Monserrate da V.a de Santos, passada a Leonardo de Maçedo.
Antonio da Silua Caldeira Pimentel do Conselho de
S. Mag. de q.' Deos G. dc G. or e Cap. m Gen. al da Cap. nia
de S. Paulo, e minas de Paranampanema e Cuyabá,
etc. — Faço saber aos que esta minha patente virem
que tendo respeito a se achar vago o posto de Sarg.'°
Mor, da fortaleza de N. S. do monserrate hua das da
guarnição da praça de Santos, por aus. a de seu ultimo,
e imediato suceçor Mig.®1 Ant.° de Sobral, e Ser presizo prouer se em pessoa capas, e sufficiente em q. m
concorrão as partes e requizitos nesr. 0S e por q.' todos
se achão na de Leonardo de Maçedo e Moura, e hauer
juntam.® Seru. do a S. Mag.d® q.' D. s g. do noue annos,
Seis mezes, e dezoito dias no posto de cap.1" de Infantaria da Ordenança dos moradores da praya da
Bertioga da mesma villa por patente do G.01' do Rio
r

—

77

—

de Janr." Ant. 0 de Brito de Menezes, q.' exercitou
Com todo o Cuid. 0 e Zollo, executando prontam. te tudo
o que se Uie encarregou do Beal Seru.", e esperar do
seu honrado proseclim." se hauerá daqui em diante
com o mesmo prosedim. 1 ", digo satisfação e prestimo:
Hey por bem fazer m.co (como por esta faço) ao dito
Leonardo de Macedo e Moura de o nomear no posto
de sarg. 1 ' mór da fortaleza de N. S. do monserrate
da praça de Santos, q.' seruirá emq. to eu o ouuer por
bem e S. Mag. dc q.' D. 8 G. de não mandar o contrario
e tomará o juram. t u , e homenagem nas mãos do M. e
de Campo G.01' da d. a praça, de q.' se fará o asento
nas costas desta na forma do Estillo. Pello q.' ordeno
a todos os Cabos e off.es de Miliçia e justiça desta
cap. nia couhesão ao d.° Leonardo de Maçedo e Moura
por Sarg. to mór da d. a fortaleza, e como tal honrrem,
estimem e o contratem, e com o dito posto não vençerá Soldo, mas sim gosará de todas as graças, lionrras,
previlegios, izençõis, e franquezas q.' lhe tocarem, e
por firmeza de tudo lhe mandei passar a presente por
mim asinada e sellada Com o sello de minhas armas,
q.' se cumprirá inteiramente Como nella se contem
Sem duvida alguma, e se registará na Sacretaria deste
Gou." e nas mais p. tes a q.' tocar. Dada na cicl.e de
S. Paulo aos 8 dias do mes de Fevr.°, Anno do Nasim." de N. S. r Jesus Christo de mil e sete centos e
vinte e oito. O secretr. 0 Bento de Crasto Carn." a
fes. — Ant.0 da Silua Caldeira Pimentel.

Heg.t0 de hua patente pasada a Hyeronimo Pantoja de
Cap.m dos pardos da praça de Santos
Antonio da Silua Caldeira Pimentel do Cons." de
s. Mag. do q.' D. 6 G. do G. or e Cap. m Gen. al da Cap.nitt
de S. Paulo, e minas de Paranampanema, e Cuyaba,
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otc.—Faço saber aos q.' esta minha patente virem que
tendo consideração a Hyeronimo Pantoja estar actualinente ocupado no posto de Cap. m de Infantaria dos
homens pardos da praça de Santos com boa satisfação,
e Cuid.°, e por esperar da sua pessoa que daqui cm
diante se hauerá com o mesmo prosedim. 10 em tudo
o que lhe for mandado do seru." de S. Mag. de , e conforme a confiança q.' clelle faço: Hey por bem fazer
m.00 (como por esta faço) ao d.° Hyeronimo Pantoja
de nouamente o nomear no posto de cap. m de Infantaria da Ordenança dos homens pardos cia praça de
Santos que seruirá emq. to eu o ouver por bem, e S.
Mag. de não mandar o Contr.", e com o d." posto gozará de todas as honrras, e franquezas q.' em razão
do d.° posto lhe são consedidos, e seruirá debaixo da
posse e juram. t o q.' já teue quando entrou a seruir,
e os Seus off. es Subalternos e sold.' s lhe obedeserão,
Cumprirão e guardarão Suas ordens de palavra e por
esCrito, em tudo o q.' for do Eeal Seru. 0 , tão pontualm. e Como deuem e são obrigados, e por firmeza
de tudo lhe mandei passar a prezente por mim asinada
e sellacla Com o sollo de minhas armas que se Cumprirá inteiram. e Como nella se Contem Sem duvida
alguma e se registará nos L. os da sacretr." deste Gouerno e nas mais partes a que tocar. Dada na cidade
de S. Paulo aos 8 dias do mes de Feur.° Anno do
Nasim. t0 de N. S. Jezus christo de 1728. O Secretario Bento de Crasto Carn.° a fes.—Ant." da Silua
Caldr." Pimentel.
I{eg.tü de hua prouizão dos oit'.os da Y il de Mogi pasada
a D.os Friz' da Cruz
Antonio da silua Caldeira Pimentel do Cone." de
s. Mag. de que Deos G. de G. or e Cap. m Gen. a l da Cap. nia
cie S. Paulo, e minas de Paranampanema e Cuyaba,
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etc.—Faço saber aos q.' esta minha prouizão virem
q.' tendo consideração a Se achar Suspenço Caetano
Soares Yianna dos off.08 de escrivão da Camara, Almotasaria, Tabalião do publico judicial, e notas, e dos
Urphãos, da Y. a de Mogi por Se achar Sem melhoram. 10 a hum crime de erros delles, Cauza de se lhe
liauer falado a sua folha sufisticam. te e ser preciso
* prouer se pessoa p. a Servir os ditos off.os, Capas, e
sufiçiente em q. ra Concorrão os requezitos nesr. tS , e
por q.' todos se achão na de Domingos Friz' da Crus
e esperar delle os Seruirá como deue e hé obrigado:
Hey por bem fazer m.CB (Como por esla faço) ao dito
D. os Friz da Crus de o prouer na seruentia dos off."s
de escriuão da Camara, Almotasaria Tabalião do publico judicial e notas, e dos Orphãos da Y. a de Mogi
por tenpo de seis mezes Se 110 entanto cil o ouuer
por bem e S. Mag. de q.' D. s G.t,c não mandar o contrario, e com os d. os off. os hauerá o ordenado Se o
tiuer e todos os mais proes e percalços q.' direitam. e
lhe pertencerem, e os juizes da d. a Yilla lhe clarão
posse e o juram. t o de q.' se fará ascnto nas costas
desta como hé estillo. Cumprão e guardem esta minha
prouizão inteiram. e como nella se contem Sem duvida
alguma, a qual lhe mandei passar por mim asinada
e sellada com o sello de minhas armas q.' se registará nos L. o s da sacretr. a deste Gou.° e nos mais a
q.' tocar e pagou de nouos direitos quatro mil reis
q.' reçebeo o Thezour. 0 delles Joseph Alz.' Torres e
se lhe carregarão no L.° de sua reçeita a f. s 189,
como consta de seu conhesim. to informa. Dada nesta
cid. e de S. Paulo aos 14 dias do mes de Fevr.°,
anno do Nasim. to do N. S.1' Jezus Christo de 1728.
O secretr. 0 Bento de Crasto Carnr.° a fez.—Ant." da
S.a Caldr:1 Pimentel.
o
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lteg. to de liua prouizão (le Alcaide e carser.» da \r.a de
Mogi pasada a M.el Giz.'
Antonio da Silua Caldr.'1 Pimentel do Cone." de S.
Mag. de q.' D. s G. do G. or e Cap. m Gen. al da Cap. nia de
S. Paulo, e minas de Parauampanema e Cuyabá, etc.—
Faço Saber aos q.' esta minha prouizão virem q.' tendo
consideração a M. el Giz' estar seruindo os off.os de
Alcaide e Carser. 0 da V. a de Mogi Com bom proseclimento e esperar delle que daqui em diante Se hauerá Com a mesma Satisfação: Hey por-bem fazer
m.00 (como por esta faço) ao d.° M.cl Giz' de nouamente o prouer na seruentia dos offiçios de Alcaide
e carser." da Y. a de Mogi por tempo de seis mezes
Se no entanto eu o ouver por bem e Sua Mag. de q.'
D. s G.do não mandar o Contr.", e Com elles hauerá
o ordenado Se o tiuer e todos os mais proes e percalços q.' lhe tocarem e seruirá debaixo da posse e
juram. t 0 q.' já teue q. do prinçipiou a seruir os d. os
off. os e os juizes ordinr. 08 da d. a Yilla asim o fação
observar. Cumprão e guardem esta minha prouizão
inteiramente, como nella se contem Sem duvida alguma, a qual lhe mandei passar por min asinada c
Sellada Com o sello de minhas armas, q.' se registará
nos Livros da Sacretr. a deste Gou." e nas m. s partes
a q.' tocar e pagou de nouos direitos mil duzentos e
cincoenta reis que reçebeo o Thezoureiro delle Joseph
Alz.' Torres e se lhe carregarão em reçeita no L.°
dellas a f. s 190, Como constou de seu Conhesimento
informa. Dada na cid. e de S. Paulo ao 24 de Feur.°
de 1728. O secretr." Bento de Crasto Carn. 0 a fez.—
Ant.0 da Silua Caldr." Pimentel.
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l{eg.to de hua patente de Coronel das Villas deN.S. da
Conseição, Iguape, e Cananea passada a Fr.co Xauier
Pizarro.
Ant.° da Silua Caldeira Pimentel do Cone. 0 de S.
Mag. do q.' D. 8 G. do G. ü r e Cap. m Gen. al da Capitania
de S. Paulo, e minas de Paranampanema e Cuyabá,
etc.—Faço saber aos que esta minha patente virem
que tendo Conçideração a se achar vago o posto de
Coronel das Villas de N. S. a da Conseição de Itanhaen,
Iguape, e Canenea, e ser presizo ao Seru. 0 de S. Mag. dc
prouer-se em pessoa de Satisfação prestimo, e intelig. a e tendo resp. t 0 a q.' na de Fran. 1 ' 0 Xauier Pissarro Concorrem todas as referidas circunstançias, e
alem destas hauer seruido a S. Mag. de em praça de
Sold.° q." asentou voluntariam. e . na Comp. nia do Cap. m
Fran. 00 Rodrigues de Carn." hua das do Regim. t o
de Dragoens da Prouinçia de Tras-os-Montes de que
hera Coronel Phelipe de Sousa de Caru.°, q.' exercitou por tempo de tres ãnos, acliando-se no discurso
delles na batalha de Campo do Godinho, em sete de
Mayo de mil e sete centos e noue em que recebeo
na cabeça hua grande cutilada, e asim mesmo na tomada das praças da Pueblo de Sanabria, Caruajales,
o Alcaniços e na restauração de Miranda, obrando
em todas estas ocàzioens com grande vallor, e brio,
despendendo m. t0 de sua faz.", hauendo juntamente
ocupado nesta Cap. nia por patente de S. Magestade
q." l). s g. de o posto de Cap. m mór das ordenanças da
V." de Curitiba q.' exercitou por tempo de oito annos,
com toda a satisfação e prosediin. to em tudo o q.' llie
foi encarregado do real seruiço, passando nelle por
ordem do Gouernador desta Cap." ia Rodrigo Cezar de
Menezes, a fazer vários descobrim. tos de ouro, e hindo
a V. a da Laguna, e dalvi a Serra negra, com brancos, e
escravos a sua custa, em cuja delig." gastou tempo
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eonsiderauel com despeza a sua custa Só por fazer
Seru.° a S. Mag. do , cobrando os reaes q.'°8 e remetendo-os ao Prouedor delles clesta Cap. ma tudo com
grande zello do real seru. 0 ; e por esperar do seu honrado Nasimento obrará daqui em diante em tudo o
q.' lhe for encarregado do Seru." de El-Rey, conforme
a Confiança q.' da sua pessoa faço: Iley por bem fazer
m.c0 (Como por esta faço) ao d." Fran. 00 Xauier Pissarro cie o nomear no posto de Coronel das ordenanças
das Villas de X. S.a de Conseição de Itanhaem, Iguape,
e Cananea, o qual exercitará em quanto eu o ouver
pôr bem e S. Mag. do q.' D. 8 G. do não mandar o contrario, e com o d." posto não vencerá Soldo, mas sim
gozará de todas as honras previlegios, izençois, e franquezas, q.' em razão do d.° posto lhe são consedidos,
e off.es da Camara da Y. a de N. S.il da Conseição,
Como cabeça das mais lhe darão posse e juram. t o de
q.' se fará asento nas costas desta patente na forma
do Estillo. Pello q.' ordeno a todos os Cabos e off.08
de Meliçia desta Cap. ma , Ministros, e mais pessoas
delia conhesão ao d.° Fran. 00 Xauier Pissarro por Coronel das referidas Villas e como a tal honrem, estimem e bem tratem, e o deiehem Seruir o d." posto,
e aos Seus Off. es , e Soldados das d."8 Villas ordeno
também q.' em tudo lhe obedeção e Cumprão Suas
ordens, de palaura, e por escrito, Como devem, e Sam
obrigados, e por firmeza de tudo, lhe mandei passar
a prezente por mim asinada e sellada Com o sello de
minhas armas, q.' se cumprirá inteiramente como nella
se contem, e se registará nos L. os da Sacretr." deste
Gou. 0 e nas mais p. te8 a q.' tocar. Dada nesta cid. e
de S. Paulo aos vinte e sete dias do mes de Fevr.°
Anno do Nasim. to de Nosso Senhor Jezus christo de
1728. O secretr. 0 Bento de Crasto Carn. 0 a fez. Ant." da Silua Caldr." Pimentel.
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Reg.t0 de hua patente de sarg.t0 mor da Com.a de Pernaguá passada a Antonio Roiz Lara
Antonio da Silua Caldeira Pimentel do Conselho
de Sua Mag. de q.' 13 s G. de G. o r e Cap. m Gen. a l da
Cap." ia de S. Paulo, e minas do Paranampanema, e
Cuyabá, etc.—Faço Saber aos q.' esta minha patente
"Virem q.' tendo resp. t o a se achar Vago o posto de
sarg. t0 mor da Comarca de Pernaguá, e ser preciso
ao seruiço de S. Mag. do prouer-se em pessoa capas e
sufiçiente, e por q.' na de Ant." Roiz Lara Concorrem
as partes e mais requezitos nesr. o s p. a ocupar o d."
posto, e alem disso hauer já seruido na d. a V. a o
Cargo de Juis Ordinr. 0 , procurador, da Camara, Almotasé, hauendo-se, sempre com grande rectidão na administração da justiça, e Com grande Zello do Real
Seru.° como se vio na ocazião em q.' prenderão a
Carllos chauil de Valerant, Cap."1 de hum nauio Françes
q.' naquelle porto Se prendeo por hauer hido a elle
a seo negocio contra as ordens de El-Rey, hauendo
se de fazer preza no d." Nauio, Se offereceo Com hua
Sumaca Sua q." 110 d.° porto tinha, p. a q.' com gente
se efeituasse a delig. a ofereçendo-a não Só, mas dinheiro e toda a sua faz. a , em cuja acção mostrou a
generosidade com que sempre p. a o Seru. 0 de S. Mag. d e
costumaua empregar se, fazendo-o não Só de palaura,
mas ainda por escrito asinado; e por esperar q.' na
ocupasão do dito posto, Se hauerá Com grande Vigilançia e Cuid.° em tudo o q.' lhe for encarregado
do Real Seru." pella confiança q.' de sua pessoa faço:
I l e y por bem fazer m.oe (como por esta faço) ao d."
Ant." Roiz Lara de o nomear no posto de sarg. t o mor
da Comarqua de Pernaguá, q.' seruirá emq. t0 eu o ouuer
por bem e S. Mag. de q.' D. 8 G. do não mandar o eontr.°, e Com o d." posto não Vencerá Soldo, mas Sim
gozará de todas as honrras, previlegios, izençoins e
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franquezas, q.' em razão delle lhe pertencerem e liauerá a posse e o juramento da mão do Cap. m mór da
d. a villa, de q.' se fará asento nas costas desta na
forma do Estillo. Pello que ordeno a todos os Cabos
e Off. es de milícia e justiça desta Cap. niil Conbesão ao
d.° Ant. 0 Boiz Lara por Sarg. to mór da dita Comarqua
e Como a tal honrrem, estimem, e bem tratem, e aos
seus subalternos Ordeno lhe obedeção como deuem e
são obrigados e por firmeza de tudo lhe mandei passar
a prezente por mim asinada e Sellada Com o Sello
de minhas armas, q.' se registará na Sacretaria deste
Gou.° e nos mais a q.' tocar, a qual se cumprirá inteir. n m. e como nella se contem Sem duuida alguma.
Dada na Cidad. 0 de S. Paulo aos 29 de Eevr." de
1728. O Secretr. 0 Bento de Crasto Carn.° a f e z . Ant." da Situa Caldeira Pimentel.

Keg;.t0 de hua prouizão dos oft'.os da Villa de
S. Seb.m pasada a Ant.o de Amaral
Antonio da Silua Caldr n Bimentel do Cone. 0 de
S. Mag\ de q.' D. s G. de G. or e Cap. ra Gen. al da Cap. nia
de s. Paulo, e minas de Paranainpanema e Cuyabá,
etc.—Eaço Saber aos q.' esta minha prouizão virem
que tendo consideração a Ant. 0 do Amaral estar
seruindo com boa satisfação os off.03 de Tabalião do
publico judicial e notas, escriuão dos Orphãos, execucoens da Y. a de S. Seb. m e esperar delle que daqui
em diante se hauerá na sua seruentia com o mesmo
prosedim. t0 : Hey por bem fazer m. ce (como por esta
faço) ao d.° Ant. 0 de Amaral de nouamente o prouer
na seruentia dos referidos offiçios por tempo de seis
mezes se no entanto eu o ouver por bem e S. Mag. do
não mandar o Contr. 0 e seruirá debaixo da posse e
juram. t 0 q.' teue q. do entrou a seruir os d.os off.os Com
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os quais hauerá o Ordenado Se o tiuer e todos os
emulum. tos , proes e percalços q.' lhe tocar. Cumprão,
e guardem esta minha prouizão intr. a m.° Como nella
se contem Sem duvida alguma, a qual lhe mandei
passar por mim asinada e Sellada Com o sello de minhas
armas que se registará nos L. os da saCretr. a deste Qou.°
e nos mais a q.' tocar e pagou de nouos direitos mil
e quinhentos reis q.' recebeo o Thezour. 0 delles Joseph
Alz'. Torres e se lhe carregarão em reçeita no L.°
delia a f. s 192, Como constou de seu conliesimento
informa. Dada nesta Cid. e de S. Paulo ao primeiro
dia do mes de M.co Anno do Nasimento do N. S.
Jesus christo de 1728. O secretr." Bento de Crasto
Carn. 0 a fez.—Ant." cia Silua Caldr." Pimentel.

Reg.t0 de hua patente de Cap.m das Barras da V.a de
S. Seb.m passada a André Corrêa Telho
Antonio da Silua Caldr. a Pimentel do Cone. 0 de
S. Mag. de que Deos G. de , G. or e Cap. m Gen. al da Cap. Ilia
de s. Paulo, e minas do Paranampanema, e Cuyabá,
etc.—Faço saber aos que esta minha patente virem
q.' tendo consideração, ao m. to q.' convém ao Real
Seru. 0 hauer na villa de S. Seb. m hua pessoa Com o
posto de Cap. m das Barras da d. a Yilla q.' tenha a
seu cargo o cuidado de saber as embarcasoens q.'
por cilas entrão, sejão naturaes ou estrangeiras, p. a
por este conhesim. to se poder a d. a villa milhor se
defender de qualquer invazão de Inimigos, e ser presizo prouuer se em q. m concorrão as p. tes e requezitos
nesr.0S p. a o dito posto e por que estes se achão na
de André Corrêa Yelho, atendendo alem disso hauer
seru.° a S. Mag. de no posto de ajud. e de Infant. a da
ordenança das villas de Angra dos Reis da Ilha
Grande, e Paraty por alguns annos q.' exercitou Com
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patente do G. or do E.° de Janr.° Ayres de Sald. a e
Albuq. 0 Cout. 0 Matos, e Nor. a e sendo nellas 8arg. t0
foi mandado pello Alf. es de Infantaria pago Joseph
Eoiz Coelho a empedir o passo com hua esquadra aos
Fran. e s q.' pertendiao hir a d. a Y. a estando na ponta
de leste tempos bastantes Com grande risco de sua
vida, dando p. a isso negos armados e mantimentos p. a
todos os q.' o aCompanhauão, hauenclo se outro sim
Com grande zello na oCazião q.' aCompanhou ao
Alf.6S Ant. 0 Mendes na expulção q.' forâo fazer de
hum nauio Françes q.' na Ilha grande Se achaua e
por esperar da Sua pessoa q.' nas obrigasois do d.°
posto Se haverá com todo o zello e obseruancia do
q.' lhe for mandado do real seru. 0 pella confiança
q.' lhe faço: Iley por bem fazer m.ce (como por esta
faço) ao d.° André Corrêa Velho, de o nomear 110
posto de Cap. m das Barras cia V. a de S. Seb. m q.'
seruirá emq. t0 eu o ou ver por bem e S. Mag. do q.'
j) s g de n a o m a i l ( l a r o Contr.°, e com o d.° posto não
vencerá Soldo, mas sim gozará de todas as graças,
preuilegios, Liberdades e franquezas q.' em razão do
d.° posto lhe pertençer, e hauerá a pose e o juram. 0
do Sarg. t0 mor da d. a Villa de q.' se fará asento nas
Costas desta na forma do estillo. Pello q." ordeno a
todos os off.es de miliçia e justiça Conliesão ao d."
André Corr. a Velho por Cap. m cias Barras, da V. a
de S. Seb. m e como a tal honrrem, estimem e bem
tratem. Cumprão e Guardem esta minha patente inteiram. 0 Como nella se contem Sem duuida alguma,
a qual lhe mandei passar por mim asinada e sellada
com o sello de minhas armas, q.' se registará na
Sacretr. a deste Gou. 0 , nos da d. a V. a e mais p.tes a
q.' tocar. Dada 11a cid. e de s. Paulo ao pr.° dia do
mes de M. ço Anno do Nasim. t0 de N. S.or Jesus
christo de 1728. O secretr. 0 13.t0 de Crasto Carn. 0 a
fez.—Ant. 0 da S." Caldr." Pimentel.
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Reg.tH de liua prouizão dos off:08 da Y.a de Pindamunhangaba pasaila a Fran.00 Roiz' dos Santos
t

Antonio da Silua Caldeira Pimentel do Cone. 0 de
S. Mag. dc q.' D. 8 G. do G. or e Cap. m Gen. al da Cap. nia
de s. Paulo, e minas de Paranampanema, e Cuyabá.—
Faço saber aos q.' esta minha prouizão virem q.'
tendo respeito ao q.' me reprezentarãd os off.es da
Camara da Y. a de Pindamunhangaba p. a effeito de
se prouerem os oíF."s da d. a Yilla, e hauendo consideração a q.' na pessoa de Fran. 0 0 Roiz' dos S. tos Se
achão as partes, requezitos suüçientes, e nesr. 0S p. n
os seruir, e esperar da sua pessoa se hauerá com
entilig. a , e expedição as p. tos Como Convém: H e y
por bem fazer m. ce (Como por esta faço) ao d.° Fran. 0 0
Roiz' dos S.tos de o nomear na Çeruentia dos off.os de
Tabalião do publico judiçial e notas, escriuão da Camara
e Almotasarias, e Escriuão dos Orphãos, e execuçoens
da V. a de Pindamunhangaba, por tempo de seis mezes,
Se no entanto eu o ouver por bem, e Sua Mag. do q.'
D. 8 G. do não mandar o Contr. 0 , e com elles hauerá
o ordenado Se o tiuer, e todos os mais proes e percalços q.' direitamente lhe tocarem, e os juizes ordinr. 08 da d. a Yilla lhe darão posse e juram. t 0 dos
S. tos Euangelhos de Cumprir com as obrigaçoens dos
d.os off.08 e o direito as p. tes de q.' se fará asento
nas costas desta na forma do Estillo, as quais comprirão, e guardarão, esta minha prouizão inteiramente
como nella se contem Sem duuida alguma, a qual lhe
mandei passar por mim asinada e sellada Com o Sello
de minhas armas q.' se registará na Sacretr. a deste
Gour. 0 e nas mais partes a q.' tocar e pagou de nouos
direitos dous mil e quinhentos reis q." recebeo o
Thezour. 0 delles Josepli Alz'. Torres e se lhe carregarão em reçeita 110 L.° delia a f. s 192, corno constou
10
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do seo conkesimento informa. Dada 11a cid.e de S. Paulo
aos 3 de M.ço de 1728. O secretario Bento de Crasto
Carn.° a fez.—Ant." da Silua Caldr." Pimentel.
Keg.t0 de hua prouizão de Juis dos Orphãos desta eid.e
pasada a Luiz de Abreu Leitam
Antonio da Silua Caldr. a Pimentel do Conselho de
S. Mag. d0 q.' D.8 G. de G.01" e Cap. m Gen. al da Cap. nia
de S. Paulo, e minas de Paranampanema e Cuyabá,
etc.—Faço saber aos q.' esta minha prouizão virem
q.' tendo resp. t0 a Luis de Abreu Leitam estar Seruilido de juis dos Orphãos desta cid.0 Com boa satisfação, zello, e Cuid. 0 , dando pronta expedição as
p. tos Sem que nenliua delle tenha queixa, e por esperar do seo honrrado prosedim. to q.' daqui em diante
Se hauerá como athé o prez. te Se tem banido, pella
Confiança q.' de sua pessoa faço: Hey por bem fazer
m.00 (como por esta lhe faço) ao d.° Luis de Abreu
Leitam de nouam.® o prouer na oCupaçâo de juis dos
Orphãos, desta cid. 0 de S. Paulo, e seu termo por
tempo de seis mezes Se 110 entanto eu o ouver por
bem e S. Mag. do não mandar o Contr. 0 , e com ella
hauerá todos os emulum. tos , proes e percalços q.' direitam. 6 lhe tocarem, e seruirá debaixo da posse e
juram. t 0 q.' ja teue q. do entrou a exercitar a d." oCupasão, e os ministros, e mais pessoas a q.' tocar,
cumprirão e guardarão esta minha prouizão inteiram.®
como nella se contem Sem duuida alguma, a q. al llie
mandei passar por mim asinada e sellada com o sello
de minhas armas, q.' se registará nos L.08 da Sacretaria deste Gou.° e nos mais a q.' tocar; e pagou
de nouos direitos tres mil e quinhentos reis, q.'
recebeo o Thezour." delles Joseph Alz'. Torres e se
lhe carregarão em reçeita no L.° delia a fs., Como
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constou de seu conliesimento informa. Dada nesta
cid.° de s. Paulo aos 5 dias do mes de M. co Anno
do Nasimento de N. S. Jezus christo de 1728. O
secretr. 0 B. t0 de Crasto Carn. 0 a fez.-—Ant." da Silua
Caldr." Pimentel.
Reg.t0 do hua prouizão dos off.03 da Y.a de Taubaté
pasada a Pedro de Souza de Affon.a
Antonio da Silua Caldr." Pimentel do Cons.° de
S. Mag. de q.' D. s G. de G. or e Cap. ,n Gen. al da Cap." ia
de S. Paulo, e minas de Paranampanema, e Cuyabá,
etc.—Faço saber aos q.' esta minha prouizão virem
q.' tendo consideração a Pedro de Souza de Affon. a
estar seruindo os off'.os de escriuão da Camara, Almotasarias, Tabalião do publico, escriuão dos Orphãos,
e execusoins da Yilla de Taubaté com boa Satisfação
e prosedim. to e por esperar que daqui em diante seruirá com a mesma satisfação: Hey por bem fazer
lhe m.ce (Como por esta lhe faço) ao d.° Pedro de
Souza de Affon. ca de nouam. 0 o prouer na seruentia
dos offiçios asima declarados da villa de Taubaté, por
tempo de seis mezes, q.' seruirá emq. t0 eu o ouver
por bem, e S. Mag. do q.' D. s G. de não mandar o
contr. 0 e com elles hauerá o ordenado Se o tiuer, e
todos os emulum. tos , proes, e percalços q.' lhe tocar,
e seruirá debaixo da posse e juram. t 0 q.' ja teue q. do
entrou a seruir. Cumprão e guardem esta minha
prouizão inteiram. 6 como nella se contem Sem duvida
alguma, a qual lhe mandei passar por mim asinada
e sellada com o sello de minhas armas, q.' se registará na Sacretar. 3 deste Gou.° e nos mais a q.' tocar,
e pagou de nouos direitos oito mil e quinhentos reis
q.' recebeo o Thezour. 0 delles Joseph Alz'. Torres, e
se lhe Carregarão em Reçeita no L.° delia a fs. 192,
Como Constou de seu conhesim. to informa. Dada na
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cidade de São Paulo aos 6 dias do mes de Março,
Anuo do Nasimento de Nosso Senhor Jezus christo
de 1728. O secretr. 0 Bento de Crasto Carn. 0 a fez.—
Ant." da Silua Caldr." Pimentel.

Reg.t0 de hua prouizão de aduogado pasada a
Jorge da S. a Nobre
I)om João por graça de Deos Eey de portugal, e
dos Algarues daq. m e clalem Mar em África, Senhor
de Guiné, da Conquista, nauegação, comerçio, de liytiopia, e Arabia, Perçia e da índia, etc.-—Faço saber
aos q.' esta minha prouizão virem q.' tendo resp. t0 a
Jorge da Silua Nobre me reprezentar lhe fizeçe m.co
mandar pasar prouizão da seruentia do off.0 de Aduogado dos auditorios da cid.0 de S. Paulo, porq.' se
achaua vago, e nelle Sup.° Concorrião os requezitos
nesr. 08 p. a o seruir, e visto seu requerim. t0 , e o q.'
sobre elle informou o I). or chançeler da Relação deste
Estado da boa intelig." do d.° Jorge da S.!> Nobre:,
e esperar delle q.' nas obrigaçoens, q.' lhe tocarem
Se hauerá com bom prosedim. 40 , guardando em tudo
o meu seru. 0 , e o direito as partes: Hey por bem,
e lhe faço m.oe de o prouer na ceruentia do d.° off'.0
por tempo de hum anno não tendo Crime algum,
emq. t0 eu não mandar o Contr. 0 , e com ella hauerá
o ordenado, se o tiuer, e todos os mais proes, e percalços, q.' direitamente lhe pertencerem. Pello que
ordeno ao G. or e Cap. m Gen. al da Cap. nia de S. Paulo
o tenha assim entend. 0 , e o Ouvidor G. al delia lhe dè a
posse, e o juram. t0 de q.' se fará o aSento nas costas
desta Como hó estillo; e porq.' constou do escriuâo das
mezas anadas hauer dado fiança no L." 4 o delles a f. 68
a pagar o nono direito conforme avaliação q.' se fizer
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do d.u off.0, lhe mandei passar a prez.° da q. al pagará
na chanc. a o q.' conforme o seu Eegim. t0 deuer a
minha real faz. a , e satisfeito este dir. t0 se registará nos
L. os da Sacretr. 8 do Estado (sem o q." não terá effeito
esta prouizão) e nos mais a q.' tocar, e se guardará
e Cumprirá, tão pontual, e inteiram. 0 Como nella Se
coutem Sem duvida alguma. João de Souza de Matos
a fez nesta cid.° do Saluador da 13.a de todos os Santos
em os 18 dias do mes de Dezbr. 0 de 1727; pagou
desta mil e seis centos na forma do Regim. 10 da sacretr/ 1 do Estado do Brazil. D.0* Luis Mor. a a fes escreuer.— Vasco Friz Cezar de Menezes.

lleg:.to de hua patente de Ajud.0 do N.o da
pasada a M.cl Gomes da Costa

de Otú

Antonio da Silua Caldr. a Pimentel do Cone." de
Sua Mag. do q.' Deos G. do G. or e Cap. ,n Gen. al da Cap." ia
de S. Paulo, e minas do Paranampanema e Cuyabá,
etc. — Faço saber aos q.' esta minha carta patente
Yirem q.' tendo resp. 10 aos meresim. tos , requezitos e
mais p. tes q.' concorrem na pessoa de M. el Gomes da
Costa, e hauer seruido athé o prezente com boa intilig. a o posto de Ajud. e Supra das ordenanças da Y. a
de X. S.a da Candelaria de Otú q.' exercitou com
pontualid. e , principalm. e 110 q.' tocaua ao Beal Seru.",
esperando da sua pessoa q.' daqui em diante Se hauerá com o mesmo prosediin. tü , e satisfação conforme
a Confiança q.' delia faço: Hey por bem fazer-lhe m.co
(como por esta lhe faço) ao d.° M. el Gomes da Costa,
de o nomear, como por esta o nomeyo, 110 posto de
Ajud. 6 do X." da Infantaria das ordenanças da V. a
de X. S.a da candelaria de Otú e seu destrito, o q. al
seruirá emq. to eu o ouver por bem e S. Mag. dc não

inundar o contr.°, c com o d.° posto não vencerá Soldo,
mas sim gosará de todas as honrras Privilégios, Liberdades, izençoens, e franquezas, q.' em razão do d."
posto lhe são consedidos. Pello q.' ordeno ao Cap."1
mór da d. a Yilla deiche seruir ao d.° M eI Gomes da
Costa debaixo da posse e juram. t o q.' já teue q. do
entrou a seruir o d.° posto, e os off.cs de Guerras desta
Cap. ma o respeitem, estimem, e bem tratem, e como
a tal conhesâo e outrosim aos off.0i menores, sold. os e
moradores da d. a Villa lhe obedesão, Cumprão, e guardem Suas ordens como deuem e são obrigados em tudo
o q." for do Seru. 0 de S. Mag. do e por firmeza de tudo
lhe mandei passar a prezente por mim asinada e sellada Com o sello de minhas armas, q.' se registará
nos L. os da Saeretr. a deste Gou.° e nos mais a q.'
tocar, e se cumprirá inteiram. 0 como nella se contem.
Dada na cid. 0 de S. Paulo aos 28 dias do mes do Março,
Anno do Nasim. to de N. S. Jesus christo de 1728.
O secretr. 0 Bento de Crasto Carn.° a fez.—Ant." da
Silua Caldeira Pimentel.

Beg.t0 de hua patente de Cap.m da Ordenança pasada a
M.ot da Costa, do bairro de Arar.vtaguaba
Antonio da Silua Caldr." Pimentel do Cons." de S.
Mag. d0 G. or e Cap.'" Gen. al da Cap. nia de S. Paulo, e
minas do Paranampanema e Cuyabá, etc.—Faço Saber
aos q.' esta minha carta patente virem q.' tendo resp. to
ao m. to q.' hé conveniente ao seru. 0 de S. Mag. do q.'
D. s G. dc criar nouamente duas Comp. as das ordenanças
no bairro de X. S.a da Penha de Aritaguaba (*) desta
Cap. nia , e ser presizo prouer-se os postos dellas, em
(') Hoje cidade de Porto-Feliz, na margem esquerda do rio Tietê;
pertencia naquelle tempo ao município de Ytú.
(N. da H.J
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pessoa do satisfação, prestimo, e entelig. a , e mais requezitos nesr. 0S e por q.' todos estes se achão na de
Manoel da Costa, alem de liauer seruido a Sua Mag. do
Yarios annos, e esperar delle q.' daqui em diante Se
hauerá com o mesmo prosedimento em tudo o q.' lhe
for encarregado do Real Seru." pella Confiança q.' da
sua pessoa faço: Hey por bem fazer lhe m.ce (Como
por esta lhe faço) ao d.° M. el da Costa de o nomear
110 posto de Cap. m de Infantaria da ordenança do bairro
de N. S.!l da Penha de Aritaguaba, e seu clestrito, o
qual seruirá emq. to eu o ouver por bem e Sua Mag.'1®
não mandar o Contr." e com o d.° posto não vencerá
Soldo, mas sim gozará de todas as honrras, Privilégios, Liberdades, izencoens, e franquezas, q.' em razão
do d.° posto lhe pertencer. Pello q.' mando ao Cap. m
mor da Yilla de Otú, lhe dê posse e o juram. t o dos
g tos Evangelhos de q.' se fará asento nas costas desta
patente na forma do estillo, a aos off.es de Guerra
desta Cap. nia ordeno conhesão ao d." M. el da Costa por
Cap. m de Infantaria da Ordenança dos moradores do
bairro de Nossa S.a. da Penha de Aritaguaba, e como
a tal estimem e bem tratem, a aos Seus Off.es Subalternos, e soldados mando, q.' em tudo lhe obedeção,
Cumprão e Guardem suas ordens de palavra e por
escrito em tudo o q.' for do Real Seru. 0 como deuem
e são obrigados, e por firmeza de tudo lhe mandei
passar a prezente por mim asinada e sellada Com o
Sello de minhas armas, q.' se cumprirá inteiram.® Como
nella Se Contem Sem duuida alguma, e se registará
nos L. os da Sacretaria deste Gou.° e nos mais a q.'
tocar. Dada na cicl.® de S. Paulo aos 29 de Março
Anno do Nasimento de N. S. Jezus christo de 1728.
O secretr." Bento de Crasto Carn.° a fez. — Antonio
da Silua Caldeira Pimentel.
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lleg. to de hua patente de Cap.m pasada a Joseph Cardozo
Pimentel, do bairro de Ararytaguaba
Antonio da Silua Caldr. a Pimentel do Cone." de S.
Mag. do q.' Deos G. do G.01' e Cap. m Gen. al da Cap. nia de
S. Paulo e minas de Paranampanema e Cuyabá, etc.
- -Faço saber aos que esta minha carta patente virem
q.' tendo resp. to ao m. to q.' hé conveniente ao Seru."
de S. Mag. do q.' D. s G. de criar nouam.® duas comp. as
das ordenanças 110 bairro cie Nossa S. a da Penha de
Aritaguaba desta cap. m i e ser precizo prouer se os
postos clellas em pessoa de satisfação, prestimo e entilig. a , e mais requezitos nesr. 08 e por q.' todos estes
se achão na de Joseph Cardozo Pimentel e espellur
delia q.' em tudo o que lhe for encarregado do Eeal
Seru. 0 Se hauerá Com bom prosedim. to pella Confiança
q.' de sua pessoa faço: Hey por bem fazer lhe 11100
(como por esta lhe faço) ao d.° Joseph Cardozo Pim. tcI
de o nomear no posto de Cap. m cie Infantaria da Ordenança do bairro de N. S. a da Penha de Aritaguaba,
e seu destrito, o q. al Seru." emq. t0 eu o ouver por
bem e S. Mag. dc não mandar o Oontr. 0 e com o d."
posto não vencerá Soldo, mas Sim gozará de todas as
honrras, preuilegios, Liberdades, izençoens, e franquezas, q.' em razão do d.° posto lhe são consedidos,
pello q.' ordeno ao Cap. m rnór da Y. a de Ytü lhe dè
posse, e juram. t 0 dos S.tos Evangelhos, de q.' se fará
asento nas costas desta 11a forma do estillo; e aos off.08
de guerra desta Cap. ma ordeno Conhesão ao d. 0 Joseph
Cardoso Pim. e l por Cap. m de Infantaria da Ordenança
dos moradores cio bairro de Aritaguaba e como a tal
o estimem, e bem tratem, e aos Seus Off.es Subalternos
e soldados, mando q.' em tudo lhe obedeção, cumprão e
guardem suas ordens de palavra, e por escrito em tudo
o q.' for do Eeal Seru. 0 , como deuem, e são obrigados,
e por firmeza de tudo lhe mandei passar a prezente

*
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por mim asinada e sellada Com o sello de minhas armas,
q.' se Cumprirá inteiramente como nella se contem
Sem duvida alguma, e se registará nos L. os da Sacretaria deste Gou.° e nos mais a que tocar. Dada na
r, cid.e de S. Paulo aos 29 dias do mes de M..co, Anno
do Nasim. to de N. S. Jezus christo de 1728. O secretario Bento de Crasto Carn. 0 a fez.—Ant." da Silua
Caldr." Pimentel,

I{eg.t0 de hua prouizão passada a Ant.o Nunes de Queiroz
dos off.03 da V.a de Itú
Antonio da Silua Caldr. a Pimentel do Cons. 0 de S.
Mag.rto q.' D. s G. de G. or e Cap.™ Gen. al da Cap. nia de
S. Paulo e minas de Paranampanema e Cuyabá, etc.
—Faço saber aos q.' esta minha prouizão virem q.'
tendo consideração a Ant. 0 Nunes de Queiroz estar
seruindo com boa Satisfação e inteligência os off."s de
Tabalião do publico judicial e notas, escriuão da Camera, e Almotasaria da V. a de Itú e esperar delle
q.' daqui em diante se hauerá com o mesmo prosedim. t0 : Hey por bem fazer m.ce (Como por esta lhe
faço) ao d." Ant. 0 Nunes de Queiroz de nouamente
o prouer na seruentia dos referidos oíf.os da villa de
Itú, os quais seruirá emq. t0 eu o ouver por bem e S.
Mag.1,0 não mandar o contrario e com elles hauerá o
ordenado, se o ouver, e todos os emulum. tos , proes e
percalços q.' direitam.® lhe pertençerem e seruirá debaixo da posse, e juramento q.' ja teue q.do entrou
a seruir os d. os off.03 Cumprão e guardem esta minha
prouizão inteir. a m.° como nella se contem Sem duuida
algua, a q. al lhe mandei passar por mim asinada e
sellada com o sello de minhas armas, q.' se registará
nos L. os da Sacretr. a deste Governo, e nos mais a
q.' tocar, e pagou de nouos direitos Sinco mil reis
u

— 82 —
q.' recebeo o Tliezoureiro clelles Joseph Alz.' Torres
o se lhe Carregarão em reçeita 110 L." delia fs., como
constou do seu Conhesim. 0 informa. Dada na cid.° do
S. Paulo aos doze dias do mes de Abril Anno do
Xasimento de N. S. r Jezus Christo de 1728. O secretr. 0 Bento de Crasto Carn. 0 a fez.—Ant." da Silua
Caldr." Pimentel.
Reg. t0 de hua prouizão de Thezour.0 dos <i tos reais
passada a M.cl Yellozo
Antonio da Silua Caldeira Pimentel do Cons. 0 de
S. Mag. de q.' D. s G. d o G. or e Cap.'" Gen. al da Cap. nia de
S. Paulo, e minas de Paranampanema, e Cuyabá, etc.
— Faço saber aos que esta minha prouizão virem q."
tendo resp.° ao m.t0 que hé conveniente ao Real Seruiço nomear-se pessoa capas, e benemerita p. a seruir
ao off.0 de Tliezoureiro dos quintos reaes em q. m concorrão as p. tes e requezitos nesr.08, e porque todos
estes se achão na de M. el Yellozo, e ser hua das
prençipaes pessoas desta cid.°, e esperar delle q.' no
d.° off.0 se hauerá com toda a intilg. a como convém
ao real seru. 0 , e conforme a confiança q.' de sua pessoa faço: Iley por bem fazer lhe m.06 (como por esta
lhe faço) ao d.° M. el Yellozo de o nomear na seruentia do off.0 de Thezour. 0 dos quintos reais e Caza
da fundição desta Cap. nla por tempo de seis mezes
Se 110 entanto eu o ouver por bem e S. Mag.<le q.'
D. s G. dc não mandar o contr. 0 , e vençerá o ordenado,
Se o tiuer, e gozará de todos os Previlegios, e liberdades q.' em razão do dito posto deue ter. Pello q.*
ordeno ao Prouedor dos q. tos e caza da fundição lhe
dê juramento dos Santos Evangelhos de cumprir e
guardar com as obrigaçoens do d.° offiçio e seru. 0 de
S. Mag. do de q.' se fará termo nas Costas desta. Cumprão e guardem esta minha prouizão intr. a m.° como
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nella se contem Sem duuida algua, a qual lhe mandei
passar por mim asinada e sellada com o sello de minlias armas, q.' se registará nos L. us da Sacretaria
deste Gou.° e nos mais a q.' tocar; deu fiança aos
»nouos direitos, por se esperar nona resolução de S.
Mag. do Sobre o acresimo de seu ordenado. Dada na
cid. 0 de S. Paulo aos 15 dias do mes de Abril, Anno
do Nasim. t0 de Nosso senhor Jezus christo de 1728.
—Antonio da Silua Caldr." Pimentel.

lleg. t0 de hua prouizão de escriuão da Oonierençia, <m
Caza da fundição passada a Pedro Mathias Sigar
Ant. 0 da Silua Caldr." Pimentel do Cons. 0 de S.
Mag.dB q.' Deos G.do G . o r e C a p . m Gen."1 da Cap.™ de
S. Paulo, e minas de Paranampanema e Cuyabá, etc.—
Faço saber aos q.' esta minha prouizão virem q.' S.
Mag. do q.' D. 8 G.do foi seru." ordenar por rezolução de
8 de Janr.° de 1727, q." na Caza da fundição e q. tos
desta Cid.° ouvese hum escriuão da Conferençia, e
ser presizo nomear-se pessoa capas, e Suficiente p."
a seruentia do d." off.0 em q. m concorrão as partes e
requezitos nesr.0S, e porq.' todos estes Se achão na de
Pedro Mathias Sigar, e esperar delle q.' em tudo o
que pertençer a sua obrigação Se hauerá com o prosedim. to , intilig." e Satisfação q.' convém ao real Seru. 0
e Conforme a confiança q.' de sua pessoa faço : Hey
por bem fazer-lhe m.co (Como por esta lhe faço) ao
d.° Pedro Mathias Sigar de o nomear na seruentia
do off.0 de escriuão da Conferençia da Caza da fundição e q. tos desta cidade einq.1" eu o ouver por bem
e S. Mag. do rezolver o de q.' neste p."1' lhe dei conta
e vencerá o ordenado Se o tiuer. Pello q.' ordeno ao
Prouedor dos q. tos e Caza de fundição lhe dê o juram.' 0 dos S.tos Euangelhos de Cumprir e guardar Com
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as obrigaçoens do d.° off'.0, e o Seru. 0 de S. Mag. de
de q.' se fará termo nas costas desta na forma do Estillo. Cumprão e guardem esta minha prouizão intr. a m.° Como nella se contem sem duuida algua, a q. al
lhe mandei passar por mim asinada e sellada com o
sello de minhas armas, q.' se registará nos L. os da
Sacretr. a deste Gòu.° e nos mais a q.' tocar. Deu fiança aos nouos direitos (por se esperar sobre o ordenado q.' deue ter Rezolução de S. Mag. do ) no L.° delia
a f. s 194 como constou do Bilhete que aprezentou.
Dada na cid.° de S. Paulo aos dezanoue dias do mes
de Abril Anno de mil e sete centos e vinte e oito.
O Secrtr. 0 Bento de Crasto Carn. 0 a fez. — Ant,0 da
Silua Caldeira Pimentel.
Reg.'0 de hua prouizão de Juis de Orphãos da villa
de Jacarahy passada a M.el P.t0 Barboza
Antonio da Silua Caldr. a Pimentel do Cons.° de
S. Mag. de q.' D.8 G. de G. or e Cap. m gen. al da Cap. nia
de S. Paulo, e minas de Paranampanema e Cuyabá,
etc.—Faço saber aos que esta minha prouizão virem
q.' tendo consideração a M. cI P. t0 Barboza estar seruindo Com bom prosedim. 10 o off.0 de Juis dos Orphãos da Yilla de Jacarahy, e esperar da sua pessoa
q.' daqui em diante Se hauerá Com a mesma satisfação: Iley por bem fazer lhe m.ce (como por esta lhe
faço) ao cl.° Manoel Pinto Barboza de nouam e o prouer na Seruentia do off ° de Juis dos Orphãos da
Yilla de Jacarahy por tempo de seis mezes, se 110
entanto eu o ouver por bem, e S. Mag. de q.' Deos'
G. de não mandar o Contr.°, e hauerá os emulum. tos ,
proes, e percalços q.' em razão do d.0 off.0 lhe tocar
e seruirá debaixo do juram. t0 q.' ja teue q. do entrou a seruir. Cumprão e guardem esta minha prouizão
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intr. a ra. e como nella se contem sem dVivida algua,
a q.lU lhe mandei passar por mim asinada e sellada
com o sello de minhas armas e se registará nos L. os
da Sacretr. a deste Gou.°, e nos mais a q.' tocar e
pagou de nouos direitos do tempo q.' seruio sem
prouizão Seis sentos e dezoito reis, e dos Seis mezes
porq.' vai prouido quatro centos reis, q.' tudo fas
Soma de mil e dezoito reis q.' recebeo o Thezour. 0
delles Joseph Alz.' Torres e se lhe carregarão em
receita no L.° delia a fs. 198, Como constou do seu
conhesim.40 informa. Dada nesta cid.ü de S. Paulo aos
dezanoue dias do mez de Abril Anno do Nasim. t0 de
Nosso Senhor Jezus Christo de mil e setecentos e
vinte e oito. O Secretr. 0 Bento de Crasto Carn. 0 a
fes.—Ant. 0 ãa Silua Galdr.a Pimentel.

Reg.t0 de hua prouizão de escriuão da reçeita da Caza da
fundição desta cid 6 pasada a Manoel Yir.a da Sylua
Antonio da Silua Caldr. a Pimentel do Cons. 0 de
S. Mag.(le q.' D. 8 G. do Gou. or e Cap m Gen. a] da Cap. nia
de S. Paulo, e minas de Paranampanema e Cuyabá,
etc. —Faço saber aos q.' esta minha prouizão virem
q.' S. Mag. de q.' Deos G. do foi seru. 0 ordenar por Rezolução de sinco de Janr. 0 de mil e sete centos e
vinte e sete, q.' na Caza da fundição e q. tos reaes
desta cid.® ouvesse hum escriuão da reçeita, e ser
precizo prouer-se em pessoa Capas e suficiente em
q. m concorrão as p. tes e requezitos nesr. 0S , e porq.'
todos estes se achão na pessoa de M. el Yir. a da Silua,
e estar seruindo Com bom prosedim. to , na d. a caza
o off." de escriuão delia, e por esperar delle q.' daqui em diante se hauerá Como deue: Hey por bem
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fazer lhe in. ce (como por esta lhe faço) ao d.° M.el
Yir. il da Silua de o prouer na seruentia do oíf.° de
escriuão da reçeita da Caza da fundição e q.tüS reaes
desta cid. 0 de S. Paulo emq. t0 eu o ouver por bem,
e S. Mag. de rezoluer o de que neste particular lhe
dei conta e vencerá o ordenado se o tiuer e seruirá
debaixo da posse e juram. t o q.' ja teue q. do entrou
a seruir o off.0, q.' ocupa. Cumprão e guardem esta
minha prouizão intr. a m.° Como nella se contem sem
duvida algua, a q. al lhe mandei passar por mim asinada, e sellada Com o sello de minhas armas, q.'
se registará nos L. os da Sacretr. a deste Gou. 0 e nos
mais a q.' tocar, e pagou de nouos direitos do tempo
da primeira prouizão Seis mil reis, por liouer dado
fiança delles, os quais reçebeo o Thezour. 0 Josepli
Alz.' Torres, e se lhe carregarão em reçeita 110 L."
delia a f 5 . 197, Como constou de seu conhesimento
informa, e deu noua fiança aos direitos desta prouizão
110 L.° dellas a fs. 396 Como Constou do Bilhete q.'
aprezentou por se esperar Sobre o ordenado q.' deue
ter, rezolução de s. Mag. do Dada na çid.° de S. Paulo
aos vinte e hum dias do mes de Abril Anno do Nasim.° de Nosso Senhor Jezus Christo de mil e sete
centos e vinte e oito. O Secretr. 0 Bento de Crasto
Carn. 0 a fez.—Antonio da Silua Caklr." Pimentel.

Iteg.t0 de hua prouizão de Tabalião do publico judicial,
e notas desta cid.° passada a Pedro Mathias Sigar
Ant, 0 da Silua C!aldr.a Pimentel do Cons." de S.
Mag. de que Deos G. do Gou. or e Cap. m Gen. al da Cap. nia
de S. Paulo e minas de Paranampanema, e Cuyabá,
etc.—Faço saber aos que esta minha prouizão virem
que tendo Consideração ao bom prosedim. 40 , intelig. a
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e prestimo, Com q.' atualmente está seruindo Pedro
Matkias Sigar o offiçio de Tabalião do publico judiçial e notas desta cid. e , e por esperar cie sua pessoa
q.' daqui em diante Se hauerá com o mesmo prosedim. to : Hey por bem fazer llie m.oe (como por esta
lhe faço) ao d.° Pedro Mathias Sigar de nouamente
o prouer na seruentia do off.0 de Tabalião do publico
judicial e notas desta cid.° de S. Paulo, por tempo
de seis mezes, se no entanto eu o ouver por bem, e
Sua Mag. de q.' Deos G. do não mandar o Contr. 0 e
com o d.° off.0 hauerá os enmlumentos, proes e percalços q.' direitam. 0 lhe tocar, e seruirá debaixo da
posse, e juram. 0 q.' já teue quando entrou a seruir.
Cumprâo e guardem esta minha prouizão inteiramente
Como nella se Contem, Sem duvida algua, a q. al lhe
mandei passar por mim asinada e sellada Com o sello
de minhas armas, q.' se registará nos L. os da Sacretr."
deste Gou. 0 e nos mais a q.' tocar e pagou de nonos
direitos Sete mil e quinhentos Eeis q.' recebeo o
Tliezour. 0 delles Joseph Alz.' Torres, e se lhe carregarão em reçeita 110 L.° dellas a f. s 198, Como
constou de seu conhesimento informa. Dada na Cid.°
de S. Paulo aos trinta dias do mes de Abril, Anno
do Nasim. t0 de Nosso Senhor Jezus Christo de mil e
sete centos e vinte e oito. O Secretr. 0 Bento de
Crasto Carn. 0 a fez.—Ant." da Silua Caldr.'7 Pimentel.

Reg.t0

]nia prouizão de Prouedor dos q.tos passada
ao Sarg.t0 mor Seb.m Frz.' do Rego

Antonio da Sylua Caldeira
de S. Mag. de q.' ])eos G. de
Cap. nia de S. Paulo, e minas
Cuyabá, etc.—Faço saber aos

Pimentel do Conselho
G. or e Cap. m Gen. al da
do Paranampanema, e
q." esta minha prouizão
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virem q." tendo atenção ao sarg. t0 mór Seb. m Frz.' do
Rego estar seruindo o Cargo de Prouedor dos Quintos
e Caza da fundição desta Cid.° de S. Paulo hauerá
dous annos Com todo o cuid. 0 , zello, intelig. a , e limpeza de mãos (*), e se lhe hauer encarregado por
duas vezes a cobrança dos q. tos do ouro vindo das
minas desta Cap. n i a , a cid. e do Rio de Janr. 0 , dando
se lhe Soldados, índios, p. a a sua condução, e hum
cabo p. a os acompanhar athe os entregar ao Prouedor
da faz. a real daquella cid.® p. a se remeterem nos
Cornbois como lié estillo, e por esperar de sua pessoa
Se hauerá daqui em diante em tudo o q.' for do Real
Seru. 0 Com o mesmo prosedim. t o : Iley por bem fazer
lhe m. co (como por esta lhe faço) ao d.° Sargento Mor
Sebastião Frz.' do Rego de nouamente o prouer no
Cargo de Prouedor dos q. tos e caza da fundição desta
cid. e q.' ocupará em q. t0 eu o ouver por bem, e Sua
Mag. de resoluer o de que neste particular lhe dei
Conta, e vencerá o ordenado se o tiuer, e gozará de
todas as preminençias, q.' em razão do d.° lugar lhe
forem premetidas, e do seruiço q.' fizer Será atendido, asim como o são os off.os da faz.!l Real do Reino,
Cuja declaração se ias por ordem do d.° S. r , e seruirá
debaixo da posse e juramento q.' teue quando entrou
a ocupar o dito Cargo. Cumprão e guardem esta minha prouizão inteiram. e como nella se contem sem
duvida algua, a qual lhe mandei passar por mim
asinada e sellada com o sello de minhas armas, e se
registará nos L. os da Sacretr. a deste Gou.°, e nos mais
a que tocar, e pagou de nouos direitos do tempo da
primr. a prouizão oito mil reis, por hauer dado fiança
(') Gaba aqui
gatuno, que foi
anuo os roubos
Vide annexo B

o govermidor a limpeza de mãos deste formidável
seu socio nos roubos dos quintos reaes. Neste mesmo
foram descobertos e o socio atirado aos cárceres.
do vol. XIII.
(N. da II.J
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a elles, os quais reçebeo o Thezour. 0 Joseph Alz.'
Torres, e se lhe carregarão em reçeita no Liuro delia
a fs. 197 Como constou de seu conhesimento informa,
e deu nouamente fiança aos direitos no L.° dellas a
fs. 397 por se esperar noúa resolução de S. Mag. de
Sobre o ordenado q.' deue ter. Dada na cid.® de S.
Paulo aos vinte e dous de Abril. Anno do Nasim. 0
de Nosso Senhor Jezus Christo de mil e sete centos
e vinte e oito. O secretr. 0 Bento de Crasto Carn. 0 a
fes.—Ant. 0 da Sylua Caldr." Pimentel.

Reg.t0 de hua prouizão de Alniox. e da faz. a real desta
Cap.nia pasada ao sarg.t0 mor Leonardo de Macedo e Moura.
Antonio da Sylua Caldr. a Pimentel do Cons. 0 de
s. Mag. de q.' Deos G. de G. or e Cap. m Gen. al da Cap. nia
de S. Paulo, e minas de Paranampanema e Cuyabá,
etc.—Faço saber aos que esta minha prouizão virem
q.' tendo consideração me reprezentar João Fran. 00
Espiur. 0 q.' haueria noue annos Com pouca deferença
estaua servindo de Almox. 0 da faz. a real da praça
de Santos, não o deuendo mais que tres annos na
forma do regimento da fazenda, e por atender ao seu
requerimento e ser presizo prouer-se o d.0 off.0 em
pesoa capas, e benemerita, Ordenei aos off.os da Camera da d. a villa me perpuzessem sujeitos idonios,
e hauendo resp. t0 as p. tos e requezitos que Concorrem
na pessoa de Leonardo de Maçedo. e Moura de o prouer
no off.0 de Almox. 0 da faz. a real desta Cap. nia pello
tempo que dispõem o regim. t0 da faz. a se no entanto eu
o ouver por bem, e Sua Mag. de não mandar o Contr. 0 ,
e com o d.° ofíiçio hauerá o ordenado se o tiuer.
Pello q." ordeno ao Prouedor da faz.0, real da praça
de Santos o deiche seruir, e lhe dê o juram. t0 dos
12
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S.tos Euangelhos, de bem e verdadeiramente Cumprir
e guardar em tudo o q." for de sua obrigação, Seru. 0
a El-Rey e direito as partes de q.' se fará asento
nas costas desta na forma do Estillo. Cumprão e
guardem esta minha prouizão inteiram. 0 Como nella
se contem Sem duvida algua, a q. al lhe mandei passar
por mim asinada, e sellada Com o sello de minhas
armas que se registará 11a Sacretr." deste Gou.0, nos
da faz. a real da praça de Santos, e nos mais a que
tocar, e não pagou nouos direitos, por não ter avaliação. Dada 11a cid.° de S. Paulo aos vinte e sete
dias do mes de Abril, Anno do Nasimento de Nosso
Senhor Jezus Christo de mil e sete centos e vinte
e oito. O Secrtr. 0 Bento de Crasto Carn. 0 a fez. —
Ant." da Silua Caldeira Pimentel.

Reg.to de hua prouizão de escriuão dos Orphãos, pasada
a João Pinto de Ar.0 da praça de Santos
Antonio da Sylua Caldr. a Pimentel do Cons.0 de
S. Mag. de que Deos G. de G. or e Cap. ra Gen. al da Cap. nia
de S. Paulo e minas do Paranampanema, e Cuyabá,
etc.—Faço saber aos que esta minha prouizão virem
que liauendo respeito ao que me reprezentou João
Pinto de Ar. 0 aserca de se lhe hauer acabado o tempo
da Prouizão com que fora prouido 11a seruentia do
offiçio de Escriuão dos Orphãos da praça de Santos,
pedindo me lhe fizesse m.co mandar passar noua prouizão, e por me constar de q.' alega a da boa Satisfação com que thé o prezente Se tem mostrado, e
esperar delle q.' daqui em diante Se hauerá da mesma
maneira e m. t0 como deue, guardando em todo o
seru. 0 de Sua Mag. de que Deos G. de e o direito as
partes, Conforme a Confiança que faço de seu prosedim. t0 : Iley por bem de o prouer (como por esta faço)

— D i ria seruentia do sobredito offiçio, por tempo de sei
mezes Soin.e 11a forma do regimento Se no entanto
eu o ouver por bem, e Sua Mag. dc que Deos G.d® não
mandar o contr. 0 , e com a dita seruentia hauerá os
proes e percalços que direitam.® lhe pertenserem. Pello
que Ordeno ao I). or Juis de fora da d. a praça de
t a n t o s o deiche Continuar a seruentia do dito offiçio
debaixo da mesma posse e juramento que se lhe deu;
que por firmeza de tudo lhe mandei passar a prez.®
por mim asinada e sellada com o sinette de minhas
armas, a qual se registará nos L. os cia sacretr. a deste
Gou.° e nos mais a que tocar e se guardará, e cumprira tão pontual e enteiramente como nella se contem
sem duvida algua; visto constar por certidão do escrivão dos nonos direitos Bento Lopes Aleixo haver
pago dous mil e quinhentos e trinta reis de chancelaria que se carregarão ao Tliezou.™ delle Joseph
Alz.' Torres no Livro de sua receita a fls. 198. Dada
na Cid.° de S. Paulo aos vinte e nove dias do mez
de Abril. Anuo do Nassimento de Nosso Senhor Jesus
Christo de mil e setesentos e vinte e oito. O secret.™
Bento de Crastro Carn.™ a fes.—Ant." da Silua Caldeira Pimentel.

Reg.to de hua Prouizão de Tabalião da praça de Santos
passada a Fran.®0 Xauier da Silua
Antonio da Silua Cardeira Pimentel do conselho de
Sua Mag.d® que Deos G.d® Gou.° r e Cap. m Gen.íl1 da
Cap. nia de São Paulo, e minas de Paranampanema e
Cuyaba, etc.—Faço Saber aos que esta minha prouizão uirem que havendo resp. tn ao que me reprezentou
* Francisco Xauier da Silua a serca de se lhe hauer
acabado o tempo da prouizão com q.' fora prouido

— 92 —
11a Seruentia do officio do Tabalião do Publico Judicial, e notas da praça de Santos, pedindo me llie
fizese 111.ce mandar passar noua prouizão e por me constai- do que alega, e da boa Satisfação, com que atlie
o prezente se tem mostrado, e esperar delle que daqui endiante se hauerá com o mesmo prosedim. 10 ,
em tudo o serviço de S. Mag. de e o direito as partes:
Iley por bem de o prouer, como por esta faço, ao dito
Fran. 00 Xauier da Silua na Seruentia do Sobredito
offiçio por tempo de seis mezes som. te na forma do
regim. t0 , se no entanto eu o ouuer por bem, e S. Mag. de
que Deus G. de não mandar o contr. 0 , e com a dita
Serventia hauerá os proes e percalços q.' diretam. e
lhe pertenserem. Pelloque ordeno ao D.1' Juiz de fora
da praça de Santos o deiche continuar a seruentia do
d.° off'.° de baixo da posse, e juram. t 0 q.' se lhe deu;
e por firmeza de tudo lhe mandei pasar a prezente
por mim assinada e sellada com o sinete de minhas
armas, a q. al se registará na Sacretr. a deste Gouerno,
e nas mais partes a que tocar, e se guardará, e cumprirá, inteiram. te como nella se contem sem duvida
algua; visto constar por certidão do escrivão dos nouos
direitos hauer pago trez mil trezentos, e trinta e seis
reis, que se carregarão ao Thezour. 0 delles Joseph
Alz.' Torres no Liuro de sua reçeita a lis. Dada na
cid. c de São Paulo aos quatro dias do mez de Mayo.
Anno do Nasimento de Nosso Senhor Jesus Christo
de mil e sete Centos e uinte e oito. O Secret- r0 Bento
de Crasto Carn. ro a fes. — Antonio da Silua Caldr."
Pimentel.
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Keg.t0 do liua prouizão do escrivão da Matricula da praça
de Santos passada a Jozeph Ilib.™ de And.™
Antonio da Silua Caldeira Pimentel do Conselho
de S. Mg'.de que Deos G. de Gou.° r e Cap.™ Gen. a l
da Cap. nia de São Paulo, e minas de Paranámpanema
'e Cuyabá, etc. Faço saber aos que esta minha prouizão uirem que hauendo resp. to ao que me reprezentou
Joseph Eib. r o de And. ro a serca de se lhe hauer acabado o tempo da Prouizão com q.' fora prouido na
seruentia do offiçio do Escriuão da Matricula da praça
de Santos pedindo lhe flzese m.ce p. a poder continuar
na seruentia do dito offiçio, mandar passar noua prouizão e por me constar do que alega, e da boa satisfação,
intelig. a , e limpeza de mãos, com q.' athe o prezente
se tem mostrado, esperando nelle que daqui endiante
se hauerá da mesma maneira e m. t 0 como deue guardando em tudo o seruiço de S. Mag. de , e o direito as
partes conforme a confiança que faço de seu prosedim. to H e y por bem de o prouer como pella preze. te
faço ao dito Jozeph Rib. r o de Andr. e na serventia do
offiçio de escriuão da Matricula da praça de Santos
por tempo de seis mezes som. te , na forma do regim. t o
se no entanto eu o ouuer por bem e S. Mag. de não mandar o contra. 1 ' 0 e com o d.° off. 0 haverá ordenado se
o tiuer, e todos os emulum. tos , proes, e percalços q.'
lhe tocarem. Pello que ordeno ao Yedor Geral da d. a
praça Santos o deiche continuar na Serventia do referido offiçio debaixo da posse, e juram. t o q.' teue q. do
entrou a seruir, e por firmeza de tudo lhe mandei
passar a prezente por mim asinada e sellada com o
sinete de minhas armas, que se registará, na Sacretr. a
deste Gouerno e nas mais p. tes a que tocar e seguardará e cumprirá tão puntual, e inteiram. e como nella
se contem sem duvida algua; e não pagou nouos direitos por não ter o d.° off." aualiação. Dada na Cid. e de
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S. Paulo
Nassim. to
setecentos
Carnr.° a

aos seis dias do mes de Mayo. Anno do
de Nosso Senhor Jesus Christo de mil e
e uinte e oito. O secret.1'0 Bento de Crasto
fes.—Ant." da Silua Caldr." Pimentel.

Reg. to de hua prouizão de Prouedor dos q.tos e caza de
fundição passada a Luiz de Abreu Leitão
Antonio da Sylva Cardr. a Pimentel do Conselho de
S. Mag. de que Deos G. de G.01' e Cap."1 Gen. ül da Cap. nia
de S. Paulo, e minas do Paranainpanema, e Cuyaba,
etc.—Faço saber aos que esta minha prouizão virem
que tendo consideração a se achar empedido o Sarg. to
mor Seb. ,n Friz' do Rego p." continuar na asestencia
de Prouedor dos q. tos Reaes e casa de fundição desta
Cap. nia e ser importante ao Seru. 0 de S. Mag. de , como
também a comodid. 0 das p. tes a expedição de quintar
e fundir todo o ouro que a ella uier e ser precizo
prouer 110 dito cargo durante o empedim. t0 do dito
Sarg. t0 mor Seb. ni Friz' do Rego em pessoa capas e
sufeciente em q. m concorrâo as partes e Requezitos
nesr. os , e porque este se achão na de Luiz de Abreu
Leitão e esperar delle que em tudo o que pertencer
ao Seru." de El-Rey se hauerá com o procedim. 1 " que
delle se espera, e hé obrigado: Hey por bem fazer
lhe m.ce, como por esta lhe faço, ao d.° Luiz de Abreu
Leitão de o nomear e prouer 110 Cargo de Prouedor
da caza da fundição e q. tos Reaes desta Cap. nia emq. t0
durar o empedim. t0 do dito Sarg. t0 mor Seb.111 Frizj
do Rego, se no entanto, eu o ouuer por bem, e S. Mag. de
q.' D. 8 G. de não mandar o contrai-.0, e do tempo que
seruir hauerá o ordenado se o tiuer; e seruirá debaixo do juram. 10 que já teue q. do entrou a seruir o
officio que ocupa, e por firmeza de tudo lhe mandei
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passar a presente por mim asinada, e sellada com o
sinete de minhas armas que se cumprirá e guardará
inteiram. 16 como nella se comtem sem duuida algua,
e se registará nos L.oa da Sacret.™ deste Gou.", e nos
mais a que tocar. Dada na Uilla de Sorocaba aos catorze
dias do mes de Mayo. Anno do Nassim.' 0 de Nosso
Senhor Jesus Christo de mil e setecentos e uinte e
oito. O Secretr. 0 Bento de Crasto Carn.1'0 a fes.—Ant."
da Silua Caldr." Pimentel.

líeg. t0 de liua patente (le Cap.™ passada a M.el dos
Santos líoballo
Antonio da Silua Car. dl ' a Pimentel do conselho de
S. Mag. de q.' Deos G.do G. ur e Cap. ,n Gen. al da Cap."Ul
de S. Paulo, e minas do Paranampanema, e Cuyaba,
etc. — Faço saber aos q.' esta minha carta patente
uirem q.' tendo consideração, aos meresim. t0S e mais
partes q.' comcorrein na pessoa de Manoel dos Santos
líoballo, e esperar delie q.' emtudo o q.' for encarregado do Beal Seru. 0 se hauerá com o prosedim. 10 ,
satisfação, e zello q.' espero da sua pessoa. Sou soruido nomealo, como por esta nomeyo. no posto de
Cap. m de Infantaria da ordenança de hua das quatro
Companhias desta Uilla de Sorocaba, agergadas ao Begim.1" que nouam. te levantei na Uilla de Nossa Senhora da
candelaria deOtu e nesta mesma Uilla, e bairro de N. S.a
da Penha de Aritaguaba. Pello q.' mando ao Coronel,
Ten. t0 Coronel e Sarg. t0 mayo do d. 0 Begim. t0 tenhão,
e conhesão ao d. 0 M.cl dos S.tos Boballo por Cap. m do
dito Eegim. t0 , e como tal conhesão, estimen e deichem
exercitar o dito posto, com o q. al não vencerá soldo,
emq. t0 eu oouuer por bem e S. Mag. do não mandar o
Contr. 0 , mas gozará de todas as honrras, e preuilegios,

-
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Liberdades, Izençaoens, e franquezas, q.' em razão
delle lhe pertence; e o Ten. te Coronel do d.° Regiin. t0
lhe dará posse e juram. t o de cumprir e guardar com
as obrigaçoens do mesmo posto, de q.' se fará asento
nas costas desta Patente na forma do Estillo; e os
mais off.us e Sold.os da sua Comp. a cumprão, e Guardem suas ordens tão entr. u m. t0 como deuem, e são
obrigados; e por firmeza de tudo lhe mandei passar
a prez. te por mim aSinada, e sellada com o sinete
de minhas armas q.' se registará na Sacretr.® deste
Gouerno, e nas mais partes a q.' tocar. Dada na
Uilla de Sorocaba, aos 17 dias do mez de May o. Anno
do JSassimento de N. S. r Jesus Christo cie 1728. 'O
Secretr. 0 Bento de Crasto Carn.1'0 a fes.—An.'° da Silua
Caldr
Pimentel.
Keg.t° de hua patente de Cap.m passada a Ant."
Cardozo Pissarro
Antonio da Silua Card.™ Pimentel do conselho de
S. Mag. de q.' Deos G. de G.01' e Cap. m Gn. al cia Cap, ni "
de S. Paulo, e minas do Paranampanema, e Cuyabá,
etc.— Faço Saber aos q.' esta minha carta Patente
virem q.' tendo consideração aos meresim. tos e mais
p. tes que concorrem na pessoa de An. t 0 Cardozo Pissarro, e esperar delle que em tudo o que for encarregado do real serviço se hauerá com o prosedim. to ,.
satisfação e zello q.' espero da sua pessoa: Sou seruido notnealo (como por esta nomeyo) no posto de
Cap. m de Infantaria das ordenanças de hua das quatro
comp. as da Yilla. de Sorocaba, agregadas ao Reginj. 10
q." nouam. to leuanto na villa de N. S.a cia Candelaria de Otu. e nesta mesma Yilla, e Bairro de N. S.il
da Penha de Aritaguaba. Pello q.' mando ao Coronel,
Ten. te Coronel, e Sarg. t0 Mayor cio d.° Regim. t0 tenhão

e conhesão ao d.° An. t0 Cardozo Pissarro, por Cap. m
do seu Regim. t0 emq. t0 eu o ouuer por bem, e Sua
Mag. de não mandar o eont. r °, e como tal o estimem
e d e i x e m exercitar o d.° posto, com o q. al não vencerá soldo, mas gozará de todas as honrras, Previlegios,
Liberd. cs , izencoens, e franquezas, q.' em razão delle
lhe pertençe; e o Tn. te Coronel do d.° Regim. t0 lhe
dará posse, e juram. 40 de cumprir com as obrigaçoens
do mesmo posto, de q.' se . fará asento nas costas desta Patente na forma do Estillo; e aos mais off.es e
sold.05 da sua comp. a ordeno cumprão, e guardem suas
ordens tão inteiram.1® como devem, e são obrigados; e
por firmeza de tudo lhe mandei passar a prez. te por
mim aSinada, e sellada com o sinete de minhas armas
q.' se Eegistará na Sacret. ra deste Governo, e nas mais
p. tes a q.' tocar. Dada na Yilla de Sorocaba aos dezaseis dias do mes de Mayo. Anno do Nassim. t0 de Nosso
Senhor Jesus Christo de mil e setecentos e uinte e
oito. O Secret.™ Bento de Crasto Car. nro a fes escrever.
— Ant,0 da Silva Caldr
Pimentel.

Hg.tn e hua Patente de Cap.m passada a Jozeph Leme
Antonio da Sylua Caldeira Pimentel do conselho de
S. Mag. de q.' Deos G. de G. or e Cap. m Gen. al da Cap. nia
de S. Paulo, e minas do Paranainpaneina e Cuj^abá,
etc. — Faço saber aos que esta minha carta Patente
uirem que tendo consideração aos merecem. tos , e mais
partes q.' concorrem na pessoa de Jozeph Leme, e
esperar delle q.' em tudo o q.' for emcarregado do
seru. 0 de S Mag. do se hauerá com o prosedim. 10 , satisfação e zello q.' espero da sua pessoa: Sou Seu.0 nomealo (como por esta nomeyo) no posto de Cap. m de
Infantaria da ordenança de hua das quatro companhias
7
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da Yilla de Sorocaba agergados ao Begm. t0 q.' novam. te Levanto na Yilla de N. S. a da Candelaria de
Otú, e nessa mesma Yilla, e bairro de N. S. a da Penha
de Aritaguaba. Pello q.' mando ao Coronel, e Ten. t0
Coronel, e Sarg. t0 mor, do d.° Regim. t0 tenhão e conhesão ao d.° Jozeph Leme, por Cap.m do seu Regim. t0
em q. t0 eu o ouver por bem e S. Mag. do não mandar
o Contr. 0 ; e como tal o estimem, e deichem exercitar
o d.° posto com o q. al não vençerá soldo, mas gozará
de todas as honrras, Previlegios, Liber. d a s , Izençoens,
e franquezas q.' em razão delle lhe pertence; e o
Tn. t e Coronel do d.° Regim. t0 lhe dará posse e juram. t0
de cumprir com as obrigaçoens do mesmo posto de
q.' se fará asento nas costas desta patente na forma
do Estillo; e aos mais off.03 e Sold.os da sua Comp.a
ordeno cumprão e guardem suas ordens, tão inteiram. te
como devem, e são obrigados; e por firmeza de tudo
lhe mandei passar a prezente por mim aSinada e sellada com o sinete de minhas armas, q.' se Registara
na Sacret. ra deste Gou. 0 e nas p. tes a que tocar. Dada
na villa de Sorocaba aos dezasete dias do mez de
Mayo. Anno do Nassim. t0 de N. S. Jesus Christo de
mil e sete centos e vinte e oito. O Sacret.™ Bento de
Crasto Carn. ro a fes.—Ant." da Silua Cald.ra Pimentel.

Reg.t0 de hum Numeram.40 de Ten.te passado a Sebastião
Bicudo
Por quanto bé conveniente ao serviço de S. Mag. de
que DEOS G. de Se Eegimenten as ordenanças desta
Capp. nia fui servido Levantar na Yilla de Sorocaba quatro
Companhias de infantaria da mesma ordenança, e constando me da capacidade de Sebt. m Bicudo, e mais
partes q.' nelle concorrem: Hey por bem nomealo no
posto de Ten. t0 de infantaria da Companhia do Cap. m
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Ant. 0 Cardozo Pissarro, cujo posto exercitara em q. t0
eu o ouver por bem, e Com elle não vencerá soldo,
más gozará todos os previlegios q.' em razão do dito
posto lbe são concedidos; e o Cap. m da dita companhia
o conheça por Tn. te delia e como tal o honrre, e estime e os mais off.es mayores do d.° Regim. t0 ; o deichem
exercitar o d.° posto de que lhe passey a prezente
nomeação q.' se Registará no Livro da Sacret. ra deste
Gou.°, e aonde mais tocar, por mim aSinada e sellada
com o sinete de minhas armas, que se cumprira inteiram. te como nella se conthem. Dada na Yilla de
Sorocaba aos dezoito dias do mez de Mayo Anuo do
nascim. t0 de Nosso Senhor Jesus Christo de mil e setectos, e vinte e outo. O Sacret. ro Bento de Crasto
Carn.1'0 a fes. —Ant," da SyJua Calã.ra Pimentel.

Reg.t0 de hum Numeram.40 de Alferes da ordenança passado a Fran.00 Soares de Aguiar
Porquanto lie conveniente ao Serviço de S. Mag. do
que DEOS G. de que na V. a de Sorocaba se levantem
alguas companhias de Infantaria, atendendo a capasidade, e bom procedim. to de Francisco Soares de Aguiar:
Hey por bem de o nomear em o posto de Alferes da
Companhia do Capitão Ant. 0 Cardozo Pissarro, o qual
o exercitará em q.t0 eu o ouver por bem e com elle
não vencerá Soldo, mas gozará de todos os previlegios, q.' em razão do dito posto lhe são concedidos,
e o Cap. m da d. a companhia o honrre e estime e como tal lhe dê posse, e os mais off.os mayores do d.°
Regim. t0 o deixem servir e exercitar, e esta se Registará nos livros da sacretr. a deste Gov. 0 e aonde
mais tocar, e se cumprirá inteiram. te como nella se
contem. Dada na Vil. a de Sorocaba Sob meu signal
e sello aos dezoito dias do mez de Mayo Anno do
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Nascim. to de Nosso Senhor Jesus Christo de mil e seteçentos e vinte e oito. O Saeret. r0 Bento de Crasto
Carn.™ a fez.—Antonio da Sylua Calã.ra Pimentel.
lleg. t0 de liuni Numeram.40 de In. te de ordenança passada
a Tliomé de Lara e Ahreu
Porquanto hé conveniente ao servisso de sua Mag. de
q.' DEOS G. de se regimentem as ordenanças desta
Capp. nia fui servido Levantar na Y. a de Sorocaba quatro
comp. as da mesma ordenança, e constando me da capacidade de Thome de Lara e Abreu e mais partes
q.' nelle se concorrem : Hey por bem nomealo no posto
de Tn. te de Infantaria da ordenança da comp. a do Cap. m
M. cl dos Santos Roballo cujo posto exercitara em q. t0
eu o ouver por bem e como elle não vencerá soldo
mas gozará de todos os previlegios q.' em razão do
d.° posto lhe pertencerem; e o Cap. am da d. a comp. a
o conheça por Ten. te delia, e como tal o honrrem e
estimem e os mais off.es mayores do d.° Begim. t0 deichem
exercitar o d.° posto; e esta se registará nos Livros da
Sacret. ra deste Gov.0, e aonde mais tocar; e se cumprirá inteiram. 10 sem duvida algua. Dada na Y. a de
Sorocaba sob meo signal e sello aos dezoito dias do
mez de Mayo de mil e setecentos e vinte e oito o Sacret. ro Bento de Crasto Carn. ro a fez.—Ant." da Sylua
Cald.ra Pimentel.

Re.t0 de hum Numeram.'0 de Alferes da ordenança passado a Vito Ant.°
•>
Porquanto hé conveniente ao serviço de sua Mag. de
q.' DEOS G. de q.' na Y. a de Sorocaba Se levantem
alguas comp. as de infantaria atendendo a capaçidade
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de Yito Ant. 0 : Hey por bem de o nomear, como por
esta o nomeo, no posto de Alferes de infantaria cia
ordenança na comp. a do Cap. au) M. el dos S.tos Roballo
cujo posto exercitará em q. t0 eu o ou ver por bem, e
não vençerá Soldo, mas gozará de todos os previlegios
q.' em razão delle lhe são concedidos, e o cap. m da
d. a companhia o conheça por Alferes delia e como tal
o honrrem e estimem e lhe dê posse e os mais off.es
mayores do d.° regim. t0 o deicliem servir e exercitar;
e esta se registará nos Livros da Sacret. ra deste Gov.°
e aonde mais tocar e se cumprira sem duvida algua
como nella se conthem. Dada na V. a de Sorocaba Sob
meo signal e sello aos dezoito dias do mez de Mayo
Anno do nascim. t0 de Nosso Senhor Jesus Christo de
mil e setecentos e vinte e oito. O Sacretr." Bento de
Crasto Carn.™ a fes.—Ant. 0 da Sylua Cold.ra Pimentel.

Reg.t0 de hiun numeram.40 da ordenança do posto de
Ten.te passado a B.al de Godoy
Porq. to hé conveniente ao serviço de S. Mg. do q.'
D. G. do se regimentem as ordenanças desta Capp. ma
fui servido levantar na Y. a de Sorocaba quatro comp. as
da mesma ordenança e constando me da capacidade
de Baltézar de Godoy e mais p. tes q.' nelle concorrem:
Hey por bem nomealo no posto de Ten. te de infantaria
da mesma ordenança da comp. a do Cap. m Jozeph Leme
cujo posto exercitará em q. t0 eu o ouver por bem, e
com elle não vencerá Soldo mas gozará de todos os
previlegios q.' em razão do d.° posto lhe pertençerem,
e o cap. m da dita comp. a o conheça por Ten. te delia
e como tal o estime e lionrre e os mais off.es mayores
do d.° Regimento o deichem exercitar o dito posto,
e esta se registará nos livros da sacretaria deste Gou. 0 ,
s
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e onde mais tocar e se cumprirá inteiram. te sem duvida algüa. Dada na Y. a de Sorocaba sob meo signal
e sello aos dezoito dias do mes de Mayo Anno do
Nascim. t0 de Nosso Senbor Jesus christo de 1728.
O Sacret.™ Bento de Crasto Carn. r0 a fes.—Ant. 0 da
Sylva Cold.ra Pimentel.

Reg.t0 de hum Numeram.t0 de Alferes da ordenança passado a Kaymundo Gomes
Porq. to hé conveniente ao Serviço de sua Mag. d e q.'
D. G. de que na Y. a de Sorocaba se levantem alguas
comp. as de infantaria da ordenança, e atendendo a capacidade de Baymundo Gomes: Hey por bem nomealo
como por esta nomeyo no posto de Alferes de infantaria da mesma ordenança da comp. a do Capitão Jozeph Leme cujo posto exercitará em q.t0 eu o ouver
por bem e não vencerá Soldo, mas gozará de todos
os previlegios q.' em razão delle lhe são concedidos;
e o Cap. m da d. a Comp. a conhesa por Alferes delia,
e como tal o honrre e estimem e lhe dê pose e os
mais off.68 mayores da d. a ordenança digo do dito Begim. to o deichem servir e exercitar, e esta se registará nos livros da Sacret. ra deste Gou. 0 , e aonde mais
tocar. Dada na V. a de Sorocaba sob meo signal e sello
aos dezoito dias do mez de Mayo Anno do nascimento
de Nosso Senhor Jesus Christo de 1728. O Sacret. ro
Bento de Crasto Carn. ro a fez.—Ant." da Sylva Cald.ra
Pimentel.
8

Reg.t0 de hum Numeram.40 de Tn.te de ordenança passado a João Antunes Paes
Porquanto hé conveniente ao Serv. 0 de Sua Mag. do
que DEOS G. de se Eegimentem as ordenanças desta
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Cap. n,a fui servido Levantar na Y. a de Sorocaba quatro
Companhias de infantaria da mesma ordenança, e constando me da capacidade de João Antunes Paes, e mais
partes q.' nelle concorrem: Hey por bem nomealo no
posto de Ten. t0 de infantaria da mesma ordenança da
comp. a do Ten. te Coronel Mathias de Madu. ra Calheiros,
cujo posto exercitara emq. t0 eu o ouver por bem e com
elle não vencerá soldo, mas gozará de todos os previlegios q.' em razão delle lhe são concedidos, e o
Ten. te Coronel Sobredito o conheça por Tenente da
sua comp. a e como tal o estime e honrre, deixe servir
e exercitar o dito posto, e os Soldados, e mais off.es
da d. a comp. a lhe obedeção, e cumprão e guardem
suas ordens como são obrigados, e esta se Registara
nos livros da Sacretr. a deste Gou.° e onde mais tocar,
e se cumprirá inteiram. te sem duvida algúa. Dada na
Y. a de Sorocaba sob meo signal e sello aos dezoito
dias do mes de Mayo anno do nascim. t0 de Nosso Snr.'
Jesus Christo de mil e setecentos e vinte e oito. O
Sacret. ro Bento de Crasto Carn.™ a fez escrever. —
Ant." da Sylua Cald.ra Pimentel.

Reg.t0 de hum Numeram.'0 de Alf. es da ordenança passado a Filipe de Alm.da
Porq. to hé conveniente ao Serv. 0 de sua Mag. de q.'
D. G. de que na V. a de Sorocaba se levantem algumas
companhias de infantaria da ordenança, e atendendo
a capacidade e merecim.40 de Phelipe de Alm. da : Hey
por bem nomealo no posto de Alferes de infantaria
da mesma ordenança da comp.a do Ten. te Coronel Mathias de Madureyra Calheyros cujo posto exercitara
emq. t0 eu o ouver por bem, e não vencerá soldo, mas
gozará de todos os previlegios que em razão delle lhe
s

— 104 —
são consediclos, e p Ten. te Coronel Sobredito o conheça por Alferes da dita sua comp. a , e como tal o
honrre e estime, e deiche servir, e exercitar o d.° posto,
e esta se Registará nos L. os da Sacretaria deste Gou.°
e aonde mais tocar, e se cumprirá Sem duvida algua
como nella se contem. Dada na Y. a de Sorocaba Sob
meo Signal, e sello aos dezoito dias do mez de Mayo
Anno do nascimento de N. Senhor Jesus Christo de
mil e setecentos e vinte e oito. O Sacretr. 0 Bento de
Crasto Carneiro a fez escrever. — Antonio da Sylva
Caldeira Pimentel.

Ueg.t0 de liuma Patente de Ajud.e das ordenanças passada a Fran.00 Paes de Mendoça
Antonio da Sylva Caldeyra Pimentel do cons." de
S. Mag. do que DÈOS G. de Governador e Cap am Gen. al
da Capp. ma de S. Paulo e Minas de Paranampanema,
e Cuyaba, etc.—Porquanto hé conveniente ao Serviço
de Sua Mag. do que DEOS G. de , que na Yilla de Sorocaba se alistem as ordenanças e se dividão em companhias p. a melhor servirem e se dar expedição as
ordens q.' lhe encarregarem e tendo consideração aos
merecimentos e outras partes q.' concorrem na pessoa
de Fran. 00 Paes de Mendôça e esperar delle daqui
pordiante se empregue com zello no Serviço de S.
Mag. de e me constar tem servido ao d.° Senhor algun's
annos militarm. te no Reyno do Algarve, e achandoce
em varias occazions com bom procedim. to e ter inteligências p. a exercitar as coatro companhias q.' novam. t0 formo na Y. a de Sorocaba: Hey por bem de
o nomear para Ajudante das d. as coatro companhias
e ordeno ao Ten. t 0 Coronel Mathias de Madureiras
Calheiros o deichem servir e exercitar o d.° posto
emq. t0 eu o ou ver, com o qual não vencerá soldo,

-
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mas sim gozará de todos os previlegios excesões q.'
em razão do d.° posto lhe pertencem, pello que mando
ao Coronel e Sarg. t0 do d.° Regim. t0 o conheça por
ajudante, e como tal o honrrem e estimem e aos
capitães guardem suas ordens q.' lhe der da p. t e
de seus off.es mayores e aos soldados lhe obedeção tão
inteiram. te como devem e são obrigados, e por firmeza
de tudo lhe mandei pasar a prez. te por mim asignada, e
sellada com o sinete de minhas armas, e desta se tomará
razão nos livros da Sacretr." deste Gou. 0 e nas mais partes
a q.' tocar. Dada na V. a de Sorocaba aos dezoito dias do
mez de Mayo no Anno do nascim. t0 de N. Senhor Jesus
Christo cie 1728. O Sacretario Bento de Crastro Carneiro
a fez escrever. —Antonio da Sylva Caldeira Pimentel.

Reg.to de huma Patente de Ten.te Coronel das ordenanças
passada a Mathias de Madur.a Callir.03
Antonio da Sylva Caldeyra Pimentel do cons.0 de
sua Mag. de que DEOS G. de G. or e Cap. am Gen. al da
Capp. nia de Sam Paulo e Minas de Paranampanema e
Cuyabá, etc.—Eaço saber aos que esta minha carta
patente virem q.' tendo resp. t0 aos serviços, merecim.*05,
e mais partes que concorrem na pessoa de Mathias
de Madur. a Calheiros, pesoa principal da Y. a de Sorocaba, e ter occupado os cargos honrrozos na Camara
da d. a V. a como tãobem por ter exercitado o posto
de Cap. am de Infantaria das ordenanças alguíís annos
nas minas do Cuyabá trazendo dellas os Reais quintos
a sua custa, e esperar delle q.' daqui em diante se
averá com satisfação e zello o q.' for emcarregado
do Beal serviço; conforme a gr. do confiança q.' faço
da sua pessoa: Iiey por bem de o nomear, como por
esta o nomeyo, no posto de Ten. te Coronel de Infantaria das ordenanças no Regim. t0 q.' novam. te Levanto

— 106 —
na Y. a de N. S. ra da Candelaria de Otu, e nesta
mesma V. a , e Bayrro de N. S. ra da Penha de Aritaguaba, como tãobem ficar regente na Yilla de Sorocaba p. a a expedição das ordeíís que lhe mandar, cujo
posto exercitará emq. t0 eu o ouver por bem e sua
Mag. de q.' D. 8 G. de não mandar o contr. 0 , e com elle
não vençerá soldo e só gozará de todas as honrras,
privilégios, liberdades, izenções, e franquezas q.' lhe
pertencerá e ordeno ao Coronel do d.° Regim. t0 o conheça por Ten. te Coronel delle e ao Sarg. t0 mayor,
Capitães, e seus subalternos guardem suas ordeíís por
escripto, e de palavra pontualm. te e aos Sarg. tos e
Soldados do seu regim. t0 lhe obedeção em tudo o que
for do Eeal Serviso como elevem e são obrigados, e
jurará nas m. as mãos aos Santos evangelhos de cumprir inteiram. te com as obrigações de seu posto, de
q.' se fará asento nas costas desta da qual se tomará razão na Sacretr. 3 deste Gou. 0 e nas mais p.tus,
a que tocar, e por firmeza de tudo lhe mandei pasar
a prez. te por mim asignada e Sellada com o sinete
de minhas armas. Dada na V. a de Sorocaba aos dezoito dias do mez de Mayo no anno do nascim. t0 de
Nosso Senhor Jesus Christo de 1728. O Sacretr. 0
Bento de Crasto Carn. ro a fez escrever.—Ant. 0 da
Sylva Calã:'" Pimentel.
Reg'.t0 de hua Patente de Cap.m Mor Reg.te passada a
João Coelho Duarte
Antonio da Sylva Caldr. 3 Bimentel cio Cons.0 de
sua Mag. de que Deus G. de G. or
Cap. am Gen. al da
nia
Capp.
de São Eaulo, e minas de Faranampanema,
e Cuyabâ, etc.—Faço Saber aos q.' esta minha carta
patente virem q.' tendo respe. t0 aos serviços, merecimentos, e mais p. tes q.' concorrem na pesoa de João
Coelho Duarte pesoa prinçipal, e abonada, e ser o
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que com seus escravos tem estabelecido as minas de
Paranampanema, estando vários annos nas Gerais de
bonde pagou conçideraveis quantias de quintos, e
esperar delle q.' daqui endiante se haverá com satisfação, e zello em tudo o q.' for encarregado no Eeal
serviço conforme a grande confiança q.' faço da sua
pesoa: Hey por bem de o nomear (como por esta
nomeo) ao dito João Coelho Duarte no posto de Cap. am
mor das minas de Paranampanema, e seus destritos,
q.' exercitará emq. to eu o ouver por bem e sua Mag. de
que Deus G. de não mandar o contr. 0 , e com elle não
vencerá soldo, mas sim gozará de todas as honrras,
privilégios, izençois e liberdades, que em razão do
d.° posto lhe pertencerem, o qual servirá debaixo da
poçe e juram. t0 que lhe será dado na Sacratr. a deste
Gou.° de cumprir, e guardar com as obrigaçois do d.°
posto de que se fará asento nas costas desta na forma
do estillo. Pello q.' ordeno a todos os off.es de Guerra
e de justissa desta Capp. nia conhesão ao sobre dito
João Coelho Dr. t e por Cap. m mor das ditas minas de
Paranampanema, como tal honrrem e estimem, e bem
tratem; e aos seus off.63 subalternos, e soldados ordeno lhe obedeçâo cumprão, e guardem suas ordens
por escrito, e de palavra como devem, e são obrigados
no q.' for do Servisso de sua Mag. de , e por firmeza
de tudo lhe mandey passar a prezente por mim asignada, e sellada com o sinete de minhas armas, q.'
se cumprirá e guardará inteiram. 46 como nella se
contem sem duvida alguma, e se registará nos livros
da Sacretr. a deste Gou.°, e nas mais partes a q.' tocar.
Dada no arrayal de Nossa S. ra da Conseição de Paranampanema aos trinta e hü dias do mez de Mayo
Anno do nascim. t0 de Nosso Senhor Jesus Christo de
mil e setecentos e vinte e oito. O Sacretr. 0 Bento de
Crasto Carn. r0 afez.—An. 1 0 da Sylva Caldeyra Pimentel.
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Reg. t0 (le hua provizão de Guarda mor passada a João
Coelho Duarte do destrito de Paranampanema
Antonio da Sylva Caldeira Pimentel do Conselho
de S. Mg. de q.' Deos G. de Gou. or e Cap. m Gen. al da
Cap. nia de S. Paulo, e minas de Paranampanema e
Cuyabá, etc —Faço Saber aos que esta minha provizão
virem que tendo respeito aos meresim.t0S, intelig. ça e
mais partes q.' concorrem na pessoa de João Coelho
Duarte e haver estado nas minas Gerais com grande
expriençia dellas, tanto de repartiçoens de terras, q.'
do mais q.' condus a forma regular q.' deue hauer
110 estabalesim. t0 de minas e esperar delle q.' daqui
em diante se hauerá con satisfação e zello no q.' tocar
ao Seru. 0 de El-Bey e direito as partes, guardando
em tudo o seu regim. t0 conforme a grande confiança
q.' faço de sua pessoa: Iíey por bem fazer-lhe m.ce
(como por esta lhe faço) ao d.° João Coelho Duarte
de o prouer no officio de Guarda Mor do destrito
de Paranampanema q.' exercitará com todas as jurisclicoens a elle pertencentes, enq. t o eu o ouver por bem
e S. Mag. de não mandar o contr. 0 e seruirá debaixo
da posse e juram. t 0 q.' lhe será dado na Sacretr." deste
Gou.° de cumprir e guardar com as obrigacoens do
dito off.°, de q.' se fará asento nas costas desta na
forma do Estillo. Pello q.' ordeno aos Ministros e off.68
de Justiça desta cap. nia , e aos moradores das d. as minas,
conheção ao d.° João Coelho Duarte por guarda mor
delles, e como a tal honrrem, estimem, e em tudo lhe
obedeção no q.' pertencer a sua jurisdição na forma
de seu regim. t0 Cumprão e guardem esta minha Provizão inteiram. 40 como nella se contem sem duvida
algua, a qual lhe mandar passar por mim aSinada e
sellada com o sinete de minhas armas, q.' se registará
nos l.08 da Sacretr. 8 deste Gou.° e nos mais a que
tocar. Dada no Arrayal de N. S.a da conseição de
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Paranampanema ao prim. ro dia do mez de Junlio de
1728. O Secretr. 0 Bento de Crasto Carn.™ a f e z . —
•An.'0 da Silua Cald.ra Pimentel.
Reg.t0 de hua prouizão de Escrivão do Guarda mor passada a M.el Gomes da Silua
Antonio da Silua Cald. ra Pimentel do cons.0 de sua
Mag. de q.' Deos G. de Gr.01 e Cap. m Gen. al da Cap. nia
de S. Paulo, e minas do Paranampanema e Cuyaba,
etc.—Faço saber aos q.' esta minha Prouizão virem
que tendo consideração aos meresimentos e mais p. tes
q.' concorrem na pesoa de M. el Gomes da Silua, e
esperar delle q.' nas obrigaçoens do seu off.0 se hauerá
com satisfação eomforme a confiança q.' delle faço:
Hey por bem fazer m. ce (como por esta faço) ao d.°
M. el Gomes da Silua de o prouer no off.0 escrivão
da Guarda moria e datas dos destritos de Paranampanema por tempo de seis mezes se no entanto eu o
ouver por bem e S. Mag. de q.' Deos G. de não mandar
o contr. 0 e com elle haverá os proes e percalços q.'
direitam. te lhe tocar. Pello q.' ordeno ao G. da mor
João Coelho Duarte o deiche Seruir o d. 0 officio e
delle lhe dê posse e o juram. t0 dos S.tos evangelhos
de cumprir e guardar o Seru 0 de S. Mag. de e o dir. t0
as p.tos de q.' se fará asento nas costas desta na
forma do Estillo. Cumprão e guardem esta minha
Provizão inteiram. te como nella se contem sem duvida
algua, a qual lhe mandei passar por mim asinada e
sellada com o sinete de minhas armas, que se registará nos livros da Sacretr. a deste Gou. 0 e nos mais
a que tocar. Deu fiança a pagar os nouos direitos do
q.' se lhe avaliar o d.0 offiçio de q.' se fez termo
q.' assignou. Dada no Arrayal de N. S. a da Conseicão
de Paranampanema ao prim. ro dia do mez de Junho.
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Anno cio Nascim. t0 de Nosso Senhor Jesus Christo de
mil e setecentos e vinte e oito. O Sacretr. 0 Bento de
Crasto Carn.™ a fes. —An.10 da Silua Caldr." Pimentel.

Reg.t0 de hua Patente (le Cap.m de ordenança passada a
Jozeph Roiz.'
Antonio da Sylua Cald. ra Pimentel do cons.0 de
Sua Mag. de que Deos G. de G. or e Cap. m Gen. al da
Cap. nia de São Paulo e minas do Paranampanema e
Cuyaba, etc.—Faço saber aos que esta minha carta
Patente virem q.' tendo respeito aos serviços, merecim. tos e mais p. tes q.' concorrem na pesoa de Jozeph
Roiz', e ter servido a Sua Mag. de em Praça de soldado oito annos voluntariam. te no Regim. t0 de Elvas
de que era Coronel o conde de Barbaçena da Comp.a
do Cap. ,n Fran. 00 Carn.™ e se ofereçer varias vezes
nesta Cap. nia p. a o serviço dEl-Rey, o q.' executou
levando ao Rio de Janeiro vários avizos do G. or delia
Rodrigo Cezar de Menezes pertençentes ao estabalecim. t0 das minas do Cuyaba, no que sempre mostrou
o zello do Real Serviço, e por esperar da sua pesoa
que daqui em diante se haverá com a mesma satisfação,
em tudo o que lhe for emcarregado do servisso de
S. Mag. do conforme a grande confiança q.' delle faço:
Hey por bem de o nomear, como por esta nomeyo,
ao dito Jozeph Rodrigues no posto de capitão de infantaria da ordenança dos homens frausteiros das minas
de Paranampanema, o seu Destrito, q.' servirá emq. t0
eu o ouver por bem, e Sua Mag. de q.' D. s G. do não
mandar o contr. 0 , e com o d.0 posto não vencerá Soldo,
mas sim gozará de todos os previlegios, liberdades,
izençois e franquezas, q.' em razão delle lhe tocar, e
ao Cap. m mor das d. as minas ordeno lhe dê posse e
juram. t 0 aos Santos evangelhos de cumprir e guardar
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com as obrigaçois do d.° posto, e os off.os de guerra
e justissa desta Cap. nia conbeção ao dito Jozeph Roiz.',
e como atai honrrem estimem e bem tratem por capitão de infantaria da ordenança dos homens frausteiros das ditas minas, e aos seus off.es subalternos,
e soldados mando lbe obedeçâo, cumprão e Guardem suas ordens como devem, e são obrigados em
tudo o que for do real serviço, e se tomará a
razão do seu juram. t0 nas costas desta Patente na
forma do Estillo, e por firmeza de tudo lhe mandei
passar aprezente por mim asinada e sellada com o
sinete de minhas armas, q.' se cumprirá e guardará
inteiram. te como nella se contem sem duvida alguma,
e se registará nos l.os da Sacretaria deste Gou.°, e
nos mais a q.' tocar. Dada no Arrayal de Nossa
Senhora da Clonseiçâo de Paranampanema aos tres
dias do mez de Junho. Anno do Nassim. t0 de Nosso
Senhor Jesus Christo de 1728. O Sacretr. 0 Bento
de Crasto Carn. r0 afez.—Ant." da Sylua Cal d.ra Pimentel.
Reg.t0 de hua Patente de Cap.m da ordenança passada
a Estanislao Furquim Pedrozo
Antonio da Sylva Caldr. a Pimentel do cons. 0 de
sua Mag. de que Deos G. do G. or e Cap. m Gen. al da Cap. nia
de São Paulo e minas de Paranampanema e Cuyabá,
etc.—Fasso saber aos que esta minha patente virem
q.' tendo conçiderassão, aos merecim. tos e mais p. tcs
que concorrem na pessoa de Estanislao Furquim Pedrozo, e esperar da sua pesoa se haverá com gr. de
zello em tudo o que lhe for encarregado do serviço
de sua Mag. de comforme a confiança que delle faço:
Iley por bem de o nomear, como por esta nomeyo,
ao dito Estanislao Furquim Pedrozo no posto de Cap. am
das ordenanças de húa das companhias dos moradores
de Paranampanema, que servirá emq. t0 eu o ouver

— 112 —
por bem e sua Mag. de que Deos G. de não mandar o
contrario, e com o dito posto não vençerá soldo, mas
sim gozará de todos os previlegios, izençois, e franquezas que em razão do dito posto lhe tocar, e ao
Cap. am mor das ditas minas ordeno lhe dê a posse
delle e o juram. t 0 dos Santos evangelhos de cumprir
e guardar com as obrigaçõis do d.° posto de que se
fará asento nas costas desta patente, e os off.es de
Guerra, e justissa desta Cap. nia conheção ao dito Estanisláo Furquim Pedrozo por Cap. am da ordenança
dos moradores das minas de Paranampanema de húa
das comp. as dellas e como a tal honrrem e bem tratem, e aos seus off.es subalternos, e soldados mando
lhe obedesão cumprão e Guardem suas ordens como
devem e são obrigados em tudo o que for do Eeal
serviso, e por firmeza de tudo lhe mandei passar
aprezente por mim asignada, e sellada com o sinete
de minhas armas que se cumprirá e guardará inteiram. te como nella se contem sem duvida algúa, e se
registará nos L. os da Sacretr." deste Goü.°, e nas mais
partes a que tocar. Dada no Arrayal de Nossa Sn. ra
da Conseição do Paranampanema aos sete dias do mez
de Junho. Anno do Nascim. to de Nosso Senhor Jesus
Christo de 1728. O Sacretr. 0 Bento de Crasto Carn.™
a fez escrever.—Antonio da Sylva Caldr." Pimentel.
Reg.t0 de hum Numeram.40 de Alf.rs da or(ln,?a passado
a Feliciano da Fon.ca e Silua
Antonio da Sylua Cald. ra Pimentel do Cons.° de
Sua Mag. de que Deos G. de G. or e Cap. am Gen. al da
Cap. nia de São Paulo, e minas de Paranampanema, e
Cuyaba, etc.—Prorq. to hó conveniente ao serviso de
sua Mag. de que Deos G.du que nestas minas de Paranampanema se levantem algumas comp.as de infantaria da ordenança e atendendo a capacidade, e me-
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recim. tos de Feliciano da Fon. ca e Sylua: Iley por
bem de o nomear no posto de Alferes de Infantaria
da ordenança da eomp. a de que bé Cap. am Jozeph
Eoiz.', cujo posto exercitara emq.t;0 eu o ouver por
bem, e sua Mag. de que Deos G. do não mandar o contr.° e com elle não vencerá soldo mas gozará de
to'dos os previlegios q.' em razão do dito posto lhe
pertencerem, e o Oap. m da d. a companhia o conheça
por Alferes delia, e como tal bonrre, e estime e bem
trate, e lhe dê posse e os mais off.cs mayores da d. a
ordenança o deichem servir, e exercitar, e esta se
registará nos L. os da Sacretr. a deste Gou. 0 , e aonde
mais tocar, e por firmeza de tudo lhe mandei passar
a prezente por mim asignada, e sellada com o sinete
de minhas armas, que se cumprira como nella se
contem. Dada no Arrayal de Nossa Sn. ra da Conseição
de Paranampanema aos nove dias do mes de Junho.
Anno do Nascim. t0 de Nosso Senhor Jesus Christo
de mil e sete centos e vinte e oito O Sacretr. 0 Bento
de Crasto Carn. r0 a fez.—Ant." da Sylua Caldeira
Pimentel.
Reg.t0 de hua patente de Ajud.® da ordenança passada
a Theodoro de Siq.ra Leitão
Antonio da Sylua Caldr. a Pimentel do Conselho
de Sua Mag. de que Deus G. de G. or e Cap. am Gen. al da
Cap. nía de São Paulo, e minas do Paranampanema e
Cuyabà, etc.—Faço saber aos que esta minha patente
virem q.' tendo resp. t0 aos merecim. toa , requezitos e
mais partes q.' concorrem na pesoa de Theodoro de
Siqueira Leitão, e haver servido a Sua Mag. de na
Sidade do Bio de Janr. 0 no posto de Sarg. t0 do numero trez mezes na Comp. a da ordenança de que hera
Cap. am Domingos Eoiz' Tavora, e passar ao de Alferes da mesma comp. a , e nella servir oito mezes com
8
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bôa satisfação em tudo o que lhe foi emcarregado
pellos seus off.es, e esperar delle q.' daqui emdiante
se haverá com o mesmo procedimento conforme a confiança que faço da sua pesoa: Hey por bem de o
nomear (como por esta nomeyo) no posto de Ajudante
do numero ao dito Tlieodoro de Siq.Ta Leitão da Infantaria das ordenanças das minas de Paranampanema,
e seu destritro que servirá emq. t0 eu o ouver por
bem e sua Mag. de que Deos G. do não mandar o cont. ro ,
e com o dito posto não vençerá soldo, mas sim gozará de todos as honrras, e privilégios que em razão
do cl.° posto lhe tocarem, e ordeno ao Cap. am mór
regente João Coelho Duarte o deiche servir e exercitar o d.° posto, e os mais off.es mayores e menores
o conhesão por tal, e o estimem, e bem tratem como
devem, e São obrigados, e aos Capitaes guardem suas
ordens que da p. te dos seus off.es lhe der, e todos os
seus soldados lhe obecleçerão inteiram te como devem,
e por firmeza de tudo lhe mandei pasar a prezente
por mim asignada, e sellada com o sinete de minhas
armas, e desta se tomará a razão na Sacretaria deste
Gou.° e nas mais partes a que tocar. Dada no Arrayal de N. S. ra da Conceição de Paranampanema
aos dez dias do mez de Junho, Anno do Nascim. t0
de Nosso Senhor Jesus Cliristo de mil e sete centos
e vinte, e oito. O Sacretr. 0 Bento de Crastro Carn. r0
a fez.—Antonio da Sylva Cald.ra Pimentel.

Reg.t0 de hum Numeramt.0 de Ten.te da ordenança passada a Soplicio Pedrozo Furquim
Porquanto hó conveniente ao Serviço de sua Mag. de
que Deos G. de que nestas minas de Paranampanema
se levante algumas companhias de infantaria da ordenança e atendendo a capasidacle e meresimentos de
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Soplicio Pedrozo Furquim: Hey por bem de o nomear, como por esta nomeyo, no posto de Tenente
de infantaria da ordenança das minas de Paranampanema da companhia de que he cap. am Estanislao
Furquim Pedrozo cujo posto exercitará em quanto
eu o ouver por bem e sua Mag.110 que Deos G. de não
mandar o contr. 0 , e com elle não vençerá soldo, mas
gozará de todos os previlegios, e liberdades que em
razão do dito posto lhe tocar, e o cap. am da d. a comp. a
o conhesa por Tenente desta e como a tal honrrem,
estime e bem trate, e os mais off.os mayores da dita
ordenança o deichem servir e exercitar o d.° posto,
e por firmeza de tudo lhe mandei pasar a prezente
por mim asignada e sellada com o sinete de minhas
armas, q.' se registará nos Livros da Sacretaria deste
Gou.° e nos mais a que tocar, a qual se cumprirá
e guardará inteiram. te como nella se contem sem duvida algúa. Dada no Arrayal de Nossa Sr. a da Conseiçâo de Paranampanema aos quize dias do mes de
Junho. Anno do Nasim. t0 de Nosso Senhor Jezus Cristo
de mil e sete centos e vinte, e oito. O Sacretr. 0 Bento
de Crastro Carn.™ a fez. — Antonio da Silva
Caldr
Pimentel,
Reg.t0 de hua provizão de Superiutend.®
Bernd.0 Antunes de Moura

passada a

Antonio da Silua Caldeira Pimentel do Cons. 0 de
S. Mag. dc q.' Deos G. dc G. or e Cap. a,n Gen. al da Cap. nia
de S. Paulo e minas de Paranampanema, e Cuyabá,
etc.—Faço saber aos que esta minha Prouizão virem
que tendo consideração a se achar vago o cargo de
Superintendente, e ser presizo prouer se em pessoa
capas e benemerita, em quem concorrâo as partes e
requezitos nesr. 08 e por que todos se aclião na de
Bernardo Antunes de Moura, segundo a informação
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q.' tenho de sua intelig. oa e esperar delle que nas
obregaçoens do d.° cargo, se hauerá como deve tanto
no seru. 0 de S. Mag. de como na administração da
justiça q.' lhe tocar, segundo o seu regim. t0 com o
direito as partes, pella confiança q.' faço do seu bom
prosedim. to : Hey por bem fazer lhe m.ce (como por
esta lhe faço) ao d.° Bern. do Antunes de Moura de
o prouer no cargo de Superintendente das minas de
Paranampanema e todos os seus direitos, por tempo
de seis mezes se no entanto eu o ouuer por bem,
e S. Mag. de q.' Deos G. de não mandar o contr. 0 , e
guardará em tudo seu regim. to , fazendo se cumpra
o seru. 0 do dito Senhor, e o direito das partes e gozará de todas as honrras, Previlegios e liberd. 03 q.'
direitam. te lhe pertencerem, e seruirá debaixo da posse
e juram. t 0 q.' se lhe dará na sacretr." deste Gou.°,
de cumprir e guardar com as obrigacoens do d.0 cargo,
de q.' se fará asento na forma do estillo nas costas
desta. Cumprão e guardem esta minha prouizão inteiram. te como nella se contem sem duvida algua a
q. al lhe mandei passar a prezente por mim asignada
e sellada com o sinete de minhas armas, q.' se registará nos Livros da Sacretr." deste Gou.° e nos
mais a q.' tocar. Dada no Arrayal de N. S." da
Conseição do Paranampanema aos catorze dias do mez
de Junho. Anno do Nascim. to de Nosso Senhor Jesus
Christo de mil e sete centos e vinte e oito. O Secretr. 0
Bento de Crasto Carn. ro a fez.—Ant." da Silua Cald.ra
Pimentel.
Reg.t0 de hua prouizão de Prouedor dos Q.tos passada
a Bern.do Antunes de Moura
Antonio da Silua Cald. ra Pimentel do Conselho de
S. Mag. de q.' Deos G. de G. or e Cap. m Gen. al da Cap. nia
de S. Paulo, e minas de Paranampanema e Cuyabâ,
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etc.—Faço saber aos que esta minha Prouizão virem
que tendo consideração a se achar vago o cargo de
Prouedor dos q. tos Eeaes das minas de Paranampanema, e ser presizo prouerse em pessoa capas e benemerita, em q. m concorrão as partes e requezitos
nesr. 08 e por q.' todos se achão na de Bernardo Antunes de Moura, segundo a boa enformação q.' tenho
de seu prosedimt. 0 e esperar delle se hauerá com
entilig. ca em tudo o q.' pertencer ao seru.° de S.
Mag. de e direitam. te guardar o seu Begim. t0 : Hey por
bem fazer lhe m. ce (como por esta lhe faço) ao d.°
Bernardo Antunes de Moura de o prouer no cargo
de Brouedor dos q. tos reaes das minas de Paranampanema, e seus destritos por tempo de seis mezes, se
no entanto eu o ouver por bem e sua Mag. de q.' Deos
G. de não mandar o contr.° e servirá de baicho da
posse e juram. t0 que já teue q. do entrou a seruir o
cargo de Superinten. te das d.a8 minas, e não vencerá
soldo mas gozará de todas as honrras, e previlegios
q.' em razão do d.° Cargo lhe tocar. Cumprão e guardem esta minha Prouizão inteiram. te como nella se
contem sem duvida algua aq. al lhe mandei pasar por
mim asignada e sellada com o sinete de minhas armas,
que se Registará nos L. os da Sacretr, 8 deste Gou. 0 e
nas mais a que tocar. Dada no Arrayal de Nossa
Senhora da Conseição de Paranampanema aos dezaseis
dias do mes de Junho. Anno do Nassimento de Nosso
Senhor Jesus Christo de mil e setecentos e vinte e
oito. O Secretr. 0 Bento de Crasto Carn.™ a fez.—
Ant." da Silua Cald.ra Pimentel.
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Reg.t0 de hua Prouizão passada p.a ( a s minas de Paranampanema sobre se não Uzar tissüs, e mais
generos de ouro.
Antônio da Silua Cald. ra Pimentel do Conselho de
Sua Mag. de q.' Deos G. de G. or e Cap. m Gen. aI da Cap. na
de S. Paulo e minas de Paranampanema, e Cuyaba,
etc.— Por ser m. t0 em prejuízo do Seru. 0 de S. Mag. de
e utilid. 0 , conservação e boa economia dos pouos e
moradores desta Cap. llia as exurbetantes despezas q.'
tem introduzido o Luxo e superfulid.® nas minas sug. tas
a esta jurisdição, e por atalhar despezas dos ordenados e prejudiçiaes, asim ao bom gouerno dellas
como ao Seu aum. t0 , sendo m. t0 importante e conueniente q.' todos cressão im cabedaes, se evitem os
empenhos, e as dividas se satisfação prontam. te ao
tempo de seus pagam. 103 aos acredores, q.' ou por
emprestimos, ou por fornessim. tos de fazendas dezembolçarão o seu cabedal, e por q.' todos os referidos danos, e
outros q.' para o futuro se podem seguir em mayor ruina
dos abitantes nas d. as minas, aum. t0 e conseruação dellas,
tem introduzido o uzo de bordados, Galões, tisüs, abotuaduras, chapeos, guarnesidos de ouro e prata; e por
q.' está em seu intr.° vigor a observancia da prematica q.'
o S. r Rey D. Pedro, de Glorioza Memória promulgou
com a prohibição de semelhantes generos, por se não ter
reuogado athe o prezente. Xenhua pessoa de q. al quer
qualed. 6 q.' seja, poderá uzar, nem Yistir couza algua
q.' tenha ouro, ou prata, com pena de ser logo perdida, p. a a faz. da Real, com duzentas oitauas de ouro
mais de condenação; e p. a que chegue a noticia de
todos, e não possão alegar ignorancia mandei passar
a prezente por mim asinada e sellada com o sello de
minhas armas q.' se registará nos L. os da Sacretr. 3
deste Gou. 0 e se publicará, nestas e em todas as minas de minha jurisdição e se fichará nos lugares
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costumados, q.' se cumprirá entr. a m. te como nella se
contem sem duvida algua. Dada no Arrayal de N. S. a
da Conseição cias minas de Paranampanema aos dezaseis dias do mez de Junho. Anno do Nasim. t0 de
N Senhor Jesus Christo de 1728. O Secretr. 0 Bento
de Crasto Carn. ro a fez escrever.—Ant." da Silua
Cald.ra Pimentel.

Reg.10 de hua nomeação de Alferes das minas de Paranampanema passada a M.el Corr.a da Silua
Porquanto hé conveniente ao Serviso de Sua Mag. de
que Deos G. de q.' nestas minas de Paranampanema se
Levantem algumas companhias de infantaria da ordenança, e atendendo a capasidade, proçidm. to e Satisfação ile Manoel Correya da Silva: Hey por bem de
o nomear como por esta nomeo no posto de Alferes
de infantaria da ordenança da comp. a de que hé cap. am
Estanislao Eurquim Pedrozo húa das que novam. te se
levantarão cujo posto exercitará em q. t0 eu o ouver
por bem, e Sua Mag. de que Deos G. de não mandar o
contrario, e com elle não vencerá soldo mas sim gozará de todos os privilégios, e liberdades que lhe tocar,
e o cap. am da d. a comp. a o conheça por Alferes delia,
e como tal honrre e estime e bem trate e lhe dê posse,
e os mais off.es mayores da d. a ordenança o deichem
Servir e exercitar o d.° posto, e por firmeza de tudo
lhe mandei passar a prezente por mim aSignada e
Sellada com o Sinete de minhas armas que se cumprirá e guardará inteiram.1® como nella se contem sem
duvida algua, e se registará nos L. os da Sacretaria
deste Gou.° e nos mais a que tocar. Dada no Arrayal
de Nossa Senhora da Conseição de Paranampanema
aos dezasete dias do mes de Junho Anno do Nassim. t0
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de Nosso Senhor Jesus Christo de 1728. O Secret.™
Bento de Crasto Carn.1'0 a fez.—Antonio da Silva Cald.ra
Pimentel.
Reg.t0 de hua prouizão de Escrivão das execuçoens passada a Joaquim Mo.ra da Costa
Antonio da Silua Cald. ra Pimentel do Conselho de
S. Mag. de q.' Deos G. de G. or e Cap. m Gen. al da Cap. nia
de S. Paulo, e minas do Paranampanema e Cuyaba,
etc.—Faço saber aos que esta minha Prouizão virem
q.' tendo consideração a Joaquim Mor. a da Costa me
reprezentar se achaua vago o officio de escrivão das
execucoens destas minas de Paranampanema, pedindo
me o provesse nelle, e por me constar do q.' alegou,
e do seu bom prosedim. 10 , e esperar delle se hauerá
como deve, guardando em tudo o Serviço de S. Mag. de
e o Seru.° das partes: Hey por bem de o prouer (como
por esta faço) no officio de escrivão das execucoens
das minas de Paranampanema e seus destritos por
tempo de seis mezes som. te na forma do Regim. t0 se
no entanto eu o ouver por bem e Sua Mag. de q.' Deos
G. de não mandar o contrario e com o dito offiçio hauerá os emulum. tos , proes e percalcos q.' em razão delle
lhe tocar. Pello q.' ordeno ao Superintendente Bernardo Antunes de Moura a deiche seruir e lhe dê
posse e o juram.' 0 cios Santos evangelhos de cumprir
e guardar com o seru.° de S. Mag. de e o direito as
partes do q.' se fará asento nas costas desta na forma
do Estillo. Cumprão e guardem esta minha provizão
inteiram. te como nella se contem sem duvida algua,
a qual lhe mandei passar por mim asinada e sellada
com o sinete de minhas armas, q.' se registará nos
Livros da Sacretr. a deste Gou.° e nos mais a que tocar,
e pagou de nouos direitos seis oitauas e meya de ouro,
que se remetem ao Thezour. 0 delles da Cid.® de S.
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Paulo, Jozepli Alz.' Torres. Dada no Arrayal de N.
Sr. a da Conselção aos dezoito dias do mez de Junho.
Anno do Nassim. t0 de Nosso Senhor Jesus Christo de
mil sete centos e vinte e oito. O Sacretr. 0 Bento de
Crasto Carn. ro a fez.—Ant. 0 da Situa Cald.rn Pimentel.

Reg.t0 de hua prouizão de Meirinho das execuçoens passada a M.el Cabral França
Antonio da Silua Cald. ra Pimentel do Conselho de
Sua Mag. de que Deos G. de Gouer.° r e Cap. m Gen. al da
Cap. nia de S. Paulo, e minas do Paranampanema, e
Cuyaba, etc.—Faço saber aos que esta minha prouizão
virem que tendo consideração M. el Cabral França me
reprezentar se acliaua vago o offiçio de Meirinho das
execucoens das minas de Paranampanema, pedindo
me o prouesse nelle, e por me constar do que alega,
e do seu bom prosedim. 40 se esperar delle se hauerá
como deue, guardando o Seru.° de S. Mag. de e o direito as p. tes : Hey por bem de oprouer, como por
esta faço, no officio de Meirinho das execuçoens das
minas de Paranampanema, e seus destritos por tempo
de seis mezes som.to na forma do Begim. t0 , se no entanto eu o ouuer por bem, e S. Mag. de q.' Deos G. de
não mandar o contr. 0 e com o d.° off.0 hauerá os
emolum. to , proes e percalços q.' em razão delle lhe
tocar. Pello q.' ordeno ao Superintendente Bernardo
Antunes de Moura o deiche Seruir, e lhe dê posse,
e o juram. t 0 dos Santos Evangelhos de cumprir e
guardar com o Seru. 0 de S. Mag. de e o direito as
p. tes de q.' se fará asento nas costas desta na forma
do Estillo. Cumprâo e guardem esta minha Brouizão
intr. a m. te como nella se contem sem duuida algua, a
qual lhe mandei passar por mim asinada e sellada
com o sinete de minhas armas, e se registará nos L. os da
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Sacretr. a deste Gou. 0 e nos mais a que tocar; e pagou
de novos direitos sinco oitauas de ouro q.' se remetem
ao Tkezour." delles da Cid. e de S Paulo Jozeph Alz.'
Torres. Dada no Arrayal de N. S.a da Conseição de
Paranampanema aos dezoito dias do mez de Junho
Anno do Nassim. t0 de N. Senhor Jesus Christo de
mil e sete centos e vinte e oito. O Secretr. 0 Bento
de Crasto Carn.™ a fez. — Ant.0 da Silua Caldr Pimentel.
Reg\t0 de hua Patente de Sarg.t0 Mor passada a Leandro
Roiz' Fortes
Antonio da Silua Cald.™ Pimentel do Cons.° de S.
Mag. de q.' Deos G.do G. or e Cap. m Gen. al da Cap. nia de
S. Paulo, e minas do Paranampanema e Cuyabá, etc.—
Faço saber aos q.' esta minha carta Patente virem
q.' tendo resp. t0 aos grandes merecim. tos e mais p. tes
q.' concorrem na pessoa de Leandro Roiz' Fortes, hua
das prencepais destas minas, e esperar do seu honrrado prosedim. to q.' daqui endiante se hauerá com satisfação e zello em tudo o que lhe for encarregado do
Real Seru. 0 conforme a grande confiança q.' faço da
sua pessoa: Hey por bem fazer lhe m.ce (como por
esta lhe faço) ao dito Leandro Roiz' Fortes de o nomear no posto de Sarg. t0 Mór das ordenanças das minas
de Paranampanema e seu destrito q.' seruirá emq. t0
eu o ouver por bem e S. Mag. de q.' D. s G. de não mandar
o contr.° e com elle não vencerá Soldo mas sim gozará
de todas as honrras, previlegios, izençoens, e Liberd. 68
q.' em razão do d. 0 posto lhe são consedidos, e seruirá debaixo da posse e juram. to dos Santos evangelhos
q.' lhe será dado na Saretr. a deste Gou.0, de cumprir
e guardar com as obrigaçoens do d.° posto de q.' se
fará asento nas costas desta na forma do estillo. Pello
q.' ordeno ao Cap. m mór das d. as minas, e mais off.es
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de Guerra e justiça desta Cap. nia eonliesão ao d.° Leandro Roiz' Fortes por Sarg. t0 mor das ordenanças das
d. as minas de Parananpanema e seu destrito, e como
tal honrrem, estimem, e bem tratem, e os seus off.os
subalternos, lhe obedeserão, cumprirão, e guardarão
suas ordens de palavras e por escrito como devem e
são obrigados em tudo o q.' lhe for encarregado do
Real Seru. 0 , e por firmeza de tudo lhe mandei passar
a prez. t0 por mim assinada e sellada com o sinete de
minhas armas, q.' se cumprirá e guardará inteiram. te
como nelle se contem sem duvida algua, e se registará nos L. os da Sacretr. a deste Gou.° e nos mais a
que tocar. Dada no Arrayal de N. S.a da Conseição
das minas de Paranampanema aos 21 de Junho de
1728. O Secret.™ Bento de Crasto Carnr. 0 a fez. —
Ant,0 da Silua Cold.ra Pimentel.

Reg.10 de hum Regim. t0 q.' o G.or e Oap.m Gen.al deixou
nas minas de Paranamp.a
Faço saber que Sua Mag. de foi servido ordenar por
Ley sua já publicada nas minas Gerais q.' toda a
pesoa de qualquer est.°, e condisâo que seja a qual se
achar ouro em pô, ou em barra Sem Ser fundida nas
suas reais cazas dos quintos, e fundisõis deste est.°
do Brazil, haja de perder o d.° ouro, com todos os
xuais bens, que pesuhir asim movens como de rais, e
que seja degradada p. a a í n d i a ; em observansia da
d. a Ley nenhúa pesoa de qualquer est.° e condisâo que
seja poderá sahir destas minas de Paranampanema
sem Guia do ouro que levar p. a ahir aprezentar com
o mesmo ouro na Caza da fundisão da cidade de São
Paulo, cujas Guias hade pasar o Provedor dos quintos
destas minas Bernardo Antunes de Moura que tão
bem serve de Superintendente, p. a o que lhe tica hú
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Livro, em que as há de Lansar com o nome da pesoa
que Leva o ouro, as oitavas que São, e a terra em
que vive, o qual ouro antes de se pasar a Guia mandará o dito Provedor pezar parante Sy, declarando na
Guia que vio pezar as oitavas q.' delia consta, e se
expresará o dia, mez, e anno em que parte destas
minas a pesoa que leva a Guia, e todos os mezes me
remeterá húa relação das que sahirâo com ouro, e das
oitavas que levarão p. a Se conferir com o Livro das
entradas da caza da fundição, e se poder proceder com
as penas declaradas contra os que não tiverem entrado
com o ouro na dita caza da fundisão, quando sem
empedim. t0 justo o não teu li fio executado dentro do
d.° mez, que se contará do dia da sua partida. Havendo resp. t0 aos prejuizos que se seguem a fazenda
de sua Mag. de , e aos interesses de todos estes moradores, não poderá pesoa algüa de qualquer condisão
que seja, no cazo que descubra algú corgo, ou terra
que tenha ouro tirar nenhú, nem fazer Laura, e serviso, nem ainda faiscar, mas virá logo dar p. te ao
Guarda mor p. a que o vâ examinar, e segundo o que
achar, rezolverá se deve dar se a partilha, ou a faisqueira; e q. m o contrario fizer perderá os negros com
que trabalhar, que serão confiscados p. a Sua Mag. de ,
e sendo pesoa que não tenha escravos proprios, ou que
minere com indios forros, a cujo respeito não possão
ser confiscados será nesse cazo a dita pesoa preza e
degradada dez annos p. a Angola com perdimento cie
seus bens p. a Sua Mag. de Por ser informado que m. tos
mineiros alem das suas Lavras comprâo outras juntando em Sy por este modo muitas terras que se poclião
repartir por outros, e lavraremsem ao mesmo tempo,
e de se não executar asim se segue grande prejuízo
a fazenda de S. Mag. de , que atendendo a este damno
foi servido regular no regim. t0 dos Superintendentes,
e guarda móres a forma que se devia ter; ordeno ao
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Superintendente e Guarda mór, que nesta p. te e em
tudo o mais do d.° regim. t0 o fação cumprir e guardar
da mesma sorte que Sua Mag. de nelle o dispôs, e
manda se observe, prosedendo contra os que se acharem
com mais terras das que lhe são consedidas, com as
penas expresadas no mesmo regirn. t0 Pella Ley que
Sua Mag. de foi Servido mandar publicar prohibe Geralm. te sem exseção de pesoa o trazerem facas cie ponta,
adagas, punhaes, sevelons, tizouras compridas de ponta,
clavinas, bacamartes, e pistolas, e aos transgresores
se castigará com as penas declaradas na mesma Ley
e Som.te foi servido por ordem expecial sua conseder
faculdade aos Governadores dessa Oap. nia e poder dispensar con sertas pesoas o poderem trazer pistollas
nos coldreis preçedendo L. ça por escrito p. a as poderem
trazer com as condiçois que Sua Mag. de declara. Poise dever as Ygr. as , e Lugares Sagrados toda a Yenerasão, e respe. t0 , e o abuzo ter introduzido entrar, e
asistir nas Ygr. as com menos decoro, não poderá pesoa
algüa entrar nellas em roupa de chanbre, em vestia,
em capa, ou em outro qualquer trago descomposto, e
indocorozo com penna de dez oitavas aplicadas p. a as
obras da igr. a Matris. Nenhü negro poderá entrar em
o Arrayal, ou em outra qualquer p. te de concurso publico com armas de fogo sub pena do perdim. t0 das
mesmas armas p. a Sua Mag. de pella prim. ra vez, o que
se entende com as espingardas, porq.' quanto as armas
de fogo curtas se procederá conforme a mencionada
Ley de sua Mag. de , e pella seg. da vez que entrarem
com espingardas alem do seu perdim. t0 perderão, se
forem forros, mais dez oitavas e sendo cativos as pagarão seus senhores p. a as obras da Ygr. a Matris,
ametada, e a outra metada p. a a fabrica da Cadea. Em
nenhüa tenda vendera Negra algüa, e todas as vezes
q.' nella se achar vendendo pagará o senhor da venda
dez oitavas p. a a fabrica da Cadeya. Nenhüa Negra
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poderá liir as Lavras com taboleiro de couzas comestivas, bebidas, o outro algít genero de venda, com pena
de perdim. t0 de tudo o que levar, e mais dez oitavas
p. a as obras da Matris e da Cadeya, e se algua Negra
for as Lavras e serviços ainda que não Leve couza
algua de comer ou beber, mas for a deuertir, e clestrakir os Negros levará çem asoutes, e pagará seu
Senhor sinco oitavas p. a as obras da Cadeya, e para
que chegue a not. a de todos, e não posâò alegar em
tempo algú ignoransia mandei pasar a prezente que
depois de registada nos Livros da Sacretaria deste Gou. 0
e Superintendençia será publicada, e fichada no Lugar
publico deste Arrayal da Matris destas minas de Paranampanema em os vinte e hú dias do mez de Junho
de 1728. O Sacretario Bento de Crasto Carn. r0 a fez.
—Antonio da Sylva Cald.m Pimentel.

Ileg;.to de hua Provizão pasada a M.cl Friz.' Dinis de escrivão da Superintendençia
Antonio da Silua Cal. dra Pimentel do Cons.0 de S.
Mag. d0 que Deos G. do G. or e Cap. m Gen. al da Cap."ia
de S. Paulo, e minas cie Paranampanema, e Cuyabá,
etc.—Paço saber aos que esta minha Provizão virem
q." tendo consideração a M.eI Friz' Dinis estar servindo o off.0 de escrivão da Superintendençia destas
minas de Paranampanema, e me reprezentar não podia
continuar a d. a oCupação sem nono provim.' 0 ; e por
me constar da boa satisfação com q.' athé o prez. to
se tem hauido e esperar delle se hauerá daqui em
diante com o mesmo prosedim. 10 : Iley por bem fazer
lhe m. ce (como por esta faço) ao d.° M. el Friz' Dinis de
o prouer no off.0 de escrivão da Superintendençia das
minas de Paranampanema, e seu destrito por tempo
de seis mezes som. te na forma do regim. to se no entanto
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eu o ouver por bem e S. Mag. de q.' Deos G. de não
mandar o cont. ro , e com elle hauerá os emulum. tos ,
proes e percalços q.' direitam. t0 lhe tocar. Pello q.'
ordeno ao Superintend.® das d. as minas o deiclie seruir
o d.° officio q.' exercitará de baixo da pose e juram. t 0
q.' já teue q. do o entrou a seruir. Cumprâo, e guardem
esta minha Prouizão inteiram. te como nella se contem
sem duvida algua, a qual lhe mandei passar por mim
asinada e sellada com o sinete de minhas armas, q '
se registará nos L. os da Sacret. ra deste Gou.° e nos
mais a q.' tocar, e pagou de nouos direitos dos seis
mezes desta prouizão dez oitauas e trinta e trez oitauas de terça p. t0 dos d.os seis mezes por se aualiar
em duzentos, que hua e outra Couza faz a quantia
de quarenta e trez, q.' se remetem ao Thezour. 0 delles
da Cid.° de S. Paulo Jozeph Alz.' Torres. Dada no Arrayal de N. S.a da Conseição de Paranampanema aos
vinte e dous dias do mez de Junho. Anno de 1728.
O Secretr. 0 Bento de Crasto Carn. ro a fez.—Ant." da
Silua Cald.ra Pimentel.

lieg. t0 de hua provizão de S. Mag.de p.a q.' os prezos
do ecleziastico possão estar nas cadeas publicas
Eu E L - B E Y faço saber aos q.' esta minha Prouizão
virem q.' tendo resp. t0 a Dom Fr. An. t o de Guardalupe Bispo do R.° dc Jan. r o me representar q.' naquella
Capitania não ha Cadea, ou aljube em q.' se recolhão
os prezos do juizo ecleziastico: Iley por bem de q.'
os prezos q.' mereserem ser pellas culpas da jurisdição ecleziastica sejão recolhidos nas cadeas publicas,
e os Cai'ser. os obrigados a dar conta delles na forma
em q.' o fazem com os q.' são entregues aos d. os pella
justiça secular. Pello q.' mando ao meu G.01' e Cap. ra
Gen. al da Cap. nia do E.° de Janr.° e mais ministros
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e pessoas que pertençer q.' cada lium na p. te q.' lhe
tocar cumprão e fação cumprir e guardar inteiram. t e
esta prouizão como nella se contem sem duvida algua,
a q. al valerá como carta sem embargo da ordenação
do L.° 2.° tt.° 40 emcontr. 0 Mig. el de Macedo Eib. r o
a fez em Lx. a OCcid. al a vinte e oito de Abril de
mil e setecentos e vinte e Sinco. O Secretr. 0 André
Lopes de Laure a fez escrever. — Rey.

Reg.to

de hua prouizão de Tabalião passada a M.01 Teix. ra
de Figr. do da praça de Santos

Antonio da Silua Cald. ra Pimentel do Cons.° de
S. Mag. de q.' Deos G. de G. o r e Cap. m Gen. al da Cap. nia
de S. Paulo, e minas do Paranampanema e Cuyabá,
etc. — Faço saber aos que esta minha Prouizão virem
q.' tendo resp. t0 ao q.' me reprezentou M. eI Teix. r a de
Figr. do a serca de se lhe hauer acabado o tempo da
Prouizão com q.' fora prouido na Serventia do offiçio
de Tabalião do publico judicial e notas da praça de
Santos; pedindo me lhe fizese m. oe mandar pasar noua
prouizão, e por me constar do q.' alegou, e da boa
Satisfação com q.' athé o prezente se tem mostrado,
e esperar delle q.' daqui em deante se hauerá com o
mesmo prosedim. to , guardando em tudo o Seru.° de
S. Mag. de e o direito as partes: Hey por bem de pix>uver (como por esta faço) ao d.° M. el Teix. r a de Figr. do
na Seruentia do Sobrecl.0 offiçio por tempo de seis
mezes som. to na forma do regim. t0 se no entanto eu
o ouuer por bem e S. Mag. de q.' Deos G. de não mandar o contr. 0 , e com a d. a Seruentia hauerá os emulum. tos , proes e percalços, q.' direitam.® lhe pertencerem. Pello q.' ordeno ao D. r Juiz de fora da praça
de Santos o deiche seruir a Seruentia do d.° ofí'.° de
baixo da posse e juram. t 0 q.' já teve q. do o entrou a
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Seruir ; e por firmeza de tudo lhe mandei passar a
prezente por mim assinada e sellada com o sinete de
minhas armas, q.' se cumprirá e guardará inteiram. te
como nella se contem sem duvida algua, e se registará
nos L. os da Sacretr." deste Gou.° e nos mais a q.'
tocar, e pagou de nouos direitos trez mil reis q.' recebeu o Thezour. 0 delles Joseph Alz.' Torres e se lhe
carregarão em receita no L.° delles a fl. 220 como
constou de seu conhesim. to informa. Dada na Cid. 6 de
S. Paulo aos catorze dias do mez de Julho. Anno do
Nasim. t0 de N, Senhor Jesus Christo de mil e sete
centos e vinte e oito O Secret,™ Bento de Crasto
Carn. ro afez. — Ant'.0 da Silúa Cald.ra Pimentel.

Reg.to de hua prouizão de escrivão da Camara
passada a M.el Cardozo de Matos
Ant. 0 da Silua Cald.™ Pimentel do Cons." de S. Mag. de
q.' Deos G. de G. or e Cap. m Gen. al da Cap. nia de S. Paulo,
e minas de Paranampanema e Cuyabá, etc. — Faço
saber aos q.' esta minha Prouizão virem q.' tendo
respeito ao q.' me reprezentou M. el Cardozo de Matos
a serca de se lhe ter acabado o tempo da Prouizão
por que fora prouido na Seruentia do off.0 de escrivão
da Camara, e Almotasaria da praça de Santos, pedindo me lhe fizese m.ce mandar lhe passar noua prouizão,
e por me constar do q.' alegou e esperar delle q.'
daqui emdiante se hauerá com o mesmo prosedim. to ,
guardando em tudo o Seru. 0 de S. Mag. de e o Seru. 0
as partes: Hey por bem de o prouer (como por esta
faço) ao d.0 M. el Cardozo de Matos nos referidos offiçios por tempo de seis mezes som.te na forma do regim. t0 se no entanto eu o ouver por bem e Sua Mag. de
q.' Deos G. do não mandar o contr. 0 , e com a d. a seruentia hauerá os proes e percalços q.' direitam. te lhe
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pertencerem. Pello que ordeno ao D.1' Juiz de Fora
da praça de Santos o deiclie continuar a d. a seruentia
debaixo da posse e juram. t0 q.' já teue q.do entrou a
servir; e por firmeza cie tudo lhe mandei passar a
prez. te por mim assinada e sellada com o sinete de
minhas armas, que se cumprirá e guardará inteiram. te
como nella se contem sem duuida algua e se registará
nos L. os da Sacretr." deste Gou. 0 e nos mais a q.'
tocar e pagou de novos direitos quatro mil reis que
recebeu o Thezour. 0 delles Joseph Alz.' Torres e se
lhe carregarão em receita no L.° delia a fl. 220 como
constou cie seu conhesim.40 informa. Dada na Cid.° de
S. Paulo aos quinze dias do mez de Julho, Anno do
Nasim. t0 de N". Senhor Jesus Christo de mil e sete
centos e vinte e oito o Secretr. 0 Bento de Crasto Carn. ro
afez. — Ant.0 da Silua Cald.ra Pimentel.
lteg. to de hua prouizão dos off.os da V.a de Sorocaba
passada a Lour.0 da Costa Miz.'
An. t0 da Silua Cald. ra Pimentel do Conselho de S.
Mag. d0 q.' Deos G. d e G. or e Cap. m Gen. al da Cap. nia
de S. Paulo, e minas do Paranampanema e Cuyabá,
etc.—Faço Saber aos q.' esta minha prouizão virem q.'
tendo resp. t0 a se acharem vagos os offiçios de Tabalião do publico judicial e notas, escrivão da Camara,
Almotasarias, e dos orfãos da Yilla de N. S. a da
Ponte de Sorocaba e por me Constar da Capasicl.e de
Lour. 00 da Costa Miz' e esperar delle se hauerá como
deue em tudo o q.' for do seru. 0 de S. Mag. de e dir. t0
das p. t e s : Hey por bem de Prover ao d. 0 Lour. 00 da
Costa Miz.', na Serventia dos referidos off.os q.' seruirá por tempo de seis mezes na forma do regim. t0
Se no entanto eu o ou ver por bem e S. Mag. do q.' Deos
G. do não mandar o contr. 0 , e com elle hauerá os einulum. tos proes e percalços q.' direitam. tc lhe tocar. Pello
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q.' ordeno aos Juizes ordinários da d. a Yilla o deichem
servir a seruentia dos d.os off.os e delles lhe de posse
e juram. t0 dos Santos evangelhos de cumprir e guardar com as obrigaçõens delles de q.' se fará asento
nas costas desta prouizão na forma do Estillo, e por
firmeza de tudo lhe mandei passar a prezente por
mim asinada e sellada com sinete de minhas armas
q.' se cumprirá e guardará interam. te como nella se
contem sem duvida algua, a se registará nos L. os da
Sacretr. 3 deste Gou.° e nos mais a q.' tocar. Dada na
Cid. e de S. Paulo aos digo e nos mais a q.' tocar, e pagou
de nouos direitos dous mil e quinhentos reis q.' recebeu o Thezour. 0 delles Joseph Alz.' Torres e se lhe
carregarão em receita no Livro delia a fl. 210 como
constou de seu conhesim. to informa. Dada na Cid. e de
S. Paulo aos quinze dias do mez de Julho, Anno do
Nascini. t0 de Nosso Senhor Jesus Christo de mil e
. sete centos e vinte e oito. O Secretr. 0 Bento de Crasto
Carn. ro a fez. — Ant," da Silua Cal.drn Pimentel.

Reg.t° de hua Prouizão dos off.os (le contador, destribuhidor, e enqueridor desta Cid.0 passada a M.el Vi.ra
da Silua.
Antonio da Silua Cald. ra Pimentel do Cons. 0 de
S. Mag. de q.' Deos G. de G. or e Cap. m Gen al da Cap. nia de
S.' Paulo e minas de Paranampanema e Cuyabá, etc.
— Faço saber aos q.' esta minha Prouizão virem q.'
tendo resp. t0 ao q.' me representou M. el Vi. r a da Silua
a serca de se lhe auer acabado o tempo da Prouizão
com q.' fora prouido na seruentia dos officios de Destribuhidor, Contador, e enqueridor, desta Cid. e de S.
Paulo; pedindo me Ibe fizeçe m.co mandar passar noua
Prouizão; e por me constar do q.' alegou e da boa
satisfação com q.' athé o prezente se tem mostrado.
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e esperar delle q.' daqui endiante se hauerá com
o mesmo prosedim. to , guardando em tudo o Seru. 0 de
S. Mag\ de e o direito as partes: Hey por bem de o
prouer, como por esta faço, na seruentia dos Sobred. os
offiçios q.' seruirá por tempo de seis mezes som.te na
forma do Begim. t0 se no entanto eu o ouver por bem,
e sua Mag. do q.' Deos G.do não mandar o contr.°; e com
a d. a Seruentia hauerá os emolum. tos , proes e percalços
q.' direitam t0 lhe pertencerem. Pello q.' ordeno ao
Dez. or Ouvidor G. al desta Com.a o deixe seruir os d.08
off.os de baixo da posse e juram. t o q.' já deu q. do os
entrou a seruir; e por firmeza de tudo lhe mandei
passar a prezente por mim asinada e sellada com o
sinete de minhas armas q.' se cumprirá e guardará
inteiram. 40 como nella se contem sem duvida nem contradição algua, e se registará nos livros da Sacretr. a
deste Gou. 0 e nos mais a q.' tocar, e pagou de nouos
direitos do tempo q.' seruio Sem prouizão e dos seis
mezes desta, dous mil seis centos e trinta e seis reis,
q.' recebeu o Thezzour. 0 delles Joseph Alz.' Torres e
se lhe carregarão no liuro de sua receita a f. ls , como
consta de seu conhecim.10 informa. Dada na Cid. 0 de
S. Paulo aos 23 dias do mez de Julho. Anno do Nassim. t0 de Nosso Senhor Jesus Christo de 1728. O Secretr. 0 Bento de Crasto Carn.1'0 a f e z . — A n t o n i o da
Silua Cald.™ Pimentel.

lieg.t 0 de hua prouizão de meirinho passada a 1).ÜS de
Souza Saldanha, da Yilla de Otú
Antonio da Silua Caldeira Pimentel do Cons.° de
S. Mag. d0 q.' Deos G. de G. or e Cap. m Gen. al da Cap. nia
de S. Paulo e minas do Paranampan. a e Cuyabá, e
Guayazes, etc. — Faço saber aos que esta minha Prouizão virem que tendo resp. t0 a Domingos de Souza
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Saldanha me reprezentar se lhe tinha acabado o tempo
da provizão por q.' fora prouido no off.0 de meirinho
da Yilla de Otü pedindo me lhe fizeçe m.oe mandar
passar noua Prouizão, e por me constar do que alegou,
e esperar delle q.' daqui emdiante se hauerá com o
mesmo proceclim.to guardando em tudo o Seru. 0 de
S. Mag. de e o direito as partes. Hey por bem de o
prouer na Seruentia do offiçio de meirinho cia Yilla
de Otu por tempo de seis mezes som. te na forma do
Regim. to se no entanto eu o ouver por bem e S. Mag. de
q.' Deos G. do não mandar o contr. 0 e com a dita Seruentia hauerá os emulum. tos próis e percalços q.' direitam. te lhe pertencerem. Pello q.' ordeno ao D. r Juis
de fora da V. a de Otü o deixe seruir o d.° off." de
baixo da posse e juram. t 0 que já teue q. do o entrou
a Servir, e por firmeza de tudo lhe mandei passar a
prezente por mim asinada, e sellada com o sinete de
minhas armas q.' se cumprirá e guardará inteiram. te
como nella se contem sem duvida algua e' se registará
nos L. os da Sacretr. a deste Gou.° e nos mais a q.' tocar,
e não pagou nouos direitos por não ter o d.° off.0
avaliação. Dada na Cid. 6 de S. Paulo aos vinte e quatro
dias do ines de Julho. Anno do Nassim. t0 de Nosso
Senhor Jesus Christo de mil e sete centos e vinte e
e oito. O Sacretr. 0 Bento de Crasto Carn. r0 a fez. —
Ant.0 da Silua Cald.ra Pimentel.

Reg.to de hum Numeram.10 passado a M.el Gomes da
Costa do posto de Ten.te de Cavallos
Porquanto hé conveniente ao Seruiço de Sua Mag. de
que Deos G. de q.' na Yilla de Nossa Senhora da Candelaria de Otu haja hua tropa de Cavallos da ordenança p. a a expedição das ordens do d.° Senhor, e
atendendo aos meresim. t0S e mais partes q.' concorrem
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na pessoa de M. el Gomes da Costa e liauer seruido
sete annos na mesma Yilla o posto de ajud.® das ordenanças com boa Satisfação, e esperar delle q.' nas ocaziois q." llie forem encarregados do real seru. 0 se hauerá com o mesmo prosedim. to conforme a confiança q.'
delle faço: Iley por bem de o nomear no posto de
Ten. te de Cavallos das ordenanças de hua tropa q.'
novam. t e se levanta na V. a de Otú de q.' hé Cap. m
Jozeph Corr. a da Fon. ca , cujo posto exercitará em q. t0
eu o ouuer por bem e não Yencerá soldo mas gozará
de todos os preuilegios, e Liber. dos q.' em razão delle
lhe são concedidos e o Cap. m da d. a Comp. a o conheça
por Ten. t0 delia e como tal o estime, e honrre e os mais
off.os mayores a q.' tocar o deixe exercitar o dito posto
e esta se registará nos L. os da Sacretr. 3 deste Gou.0,
e onde mais tocar e se cumprirá e guardará inteiram. te
como nella se contem sem duvida algua. Dada na Ci. de
de S. Paulo sub meu sinal e sello de minhas armas
aos vinte e sinco dias do mez de Julho. Anno do Nassirn.to de Nosso Senhor Jesus Christo de mil e setecentos e vinte e oito. O Secretr. 0 Bento de Crasto
Carn. r0 a fez.—Ant. 0 da Silua Cald.ra Pimentel.

Reg.t0 de hua Patente de Cap.™ de Cavallos das ordenanças da V.» de Otu passada a Jozeph Corr.a da
Fon.ca
Antonio da Silua Cald. ra Pimentel do cons. 0 de sua
Mag. do q.' Deos G. de G. or e Cap. m Gen. al da Cap. nia
de S. Paulo, e minas do Paranampanema Cuyaba e
Guayazes, etc —Faço saber aos q.' esta minha carta
Patente virem q.' tendo resp. t0 aos seruiços merecim. tos e mais partes q.' concorrem na pessoa de Jozeph Corr. a da Fon. oa hua das prencipaes da Yilla de
Otü e me constar liauer seru. 0 a S. Mag. de vários
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annos nas guerras em q.' chegou o posto de Sarg. t0
do
mostrando se sempre com grande zello no
real seru. 0 e esperar delle q.' daqui emdiante se
hauerá com grande satisfação em tudo o q.' for encarregado do real seru. 0 conforme a confiança q.' faço
de sua pessoa: Hey por bem de o nomear (como por
esta nomeyo) ao d.° Jozeph Corr. a da Fon. ca 110 posto
de Cap. m de cavallos da ordn. a de hua tropa q.' nouam. te se leuanta na V. a de Otu, cujo posto exercitará emq. t0 eu ouver por bem e S. Mag. de não mandar o contr. 0 e com elle não vençerá soldo, mas sim
gozará de todos os previlegios, liberdades, izençõis, e
franquezas q.' lhe pertençerem, e ordeno a todos os
off.ea de guerra e justiça conheção ao d.° Jozeph
Corr. a da Fon. ca por Cap. m de Cavallos das ordenanças da tropa q.' nouam. te se leuanta na sobredita
Yilla de Otú, e como a tal honrrem e estimem e
bem tratem, e hauerá a posse e juram. to na Sacretr. a
deste Gou.0 de cumprir e guardar com as obrigacois
do dito posto de q.' se fará asento nas costas desta
na forma do estillo; e os seus off.es subalternos, e
Sold.03 lhe obedeção, cumprão e guardem suas ordens,
como devem e são obrigados em tudo o q.' por elle
lhes for mandado do real seru. 0 , e por firmeza de tudo
lhe mandei passar a prezente por mim asinada e sellada com o sinete de minhas armas q.' se cumprirá
e guardará inteiram. te como nella se contem sem duvida algua e se registará nos Liuros da Sacretr. a deste
Gou. 0 e nas mais a que tocar. Dada na Cid. 6 de S.
Paulo aos vinte e sinco dias do mez de Julho. Anno
do Nasim. t0 de N. Senhor Jesus Christo de mil e sete
centos e vinte e oito. O Secretr. 0 Bento de Crasto
Carn. ro a fez.—Ant." cia Silua Calã.ra Pimentel.
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Reg:.'0 de hua provizão de Superinten. de dos Guayazes
pasada a Ber.mou Bueno da Silua
Antonio da Silua Cald. ra Pimentel do Cone. 0 de
S. Mag. de q.' Deos G. do G. or e Cap. m Gen. al da Cap. nia
de S. Paulo, e minas de Paranampanema, do Cuyabá
e Guayazes, etc.—Faço Saber aos que esta minha Prouizão virem q.' tendo consideração a ser preçizo prouerse o cargo de Superintendente das nouas minas
dos Guayazes, em pessoa capas, e sufiçiente em q.'
concorrâo as partes, e requezitos nesesr. 03 e por q.'
todos estes se achão na de Ber. mou Bueno da Silua,
segundo a informação q.' tenho de sua Capasid. 6 , e
esperar delle q.' nas obrigaçois do d.° cargo se hauerá
como deue, tanto no seru. 0 de S. Mag. de q. t0 na
administração da Justiça q.' lhe tocar, e direito das
partes na forma do regim. t0 ( 1 ): Hey por bem fazerlhe m. ce (como por esta lhe faço) de o prouer do cargo
de Superintendente das nouas minas dos Guayazes
e todo o seu destrito, q.' seruirá emq. to eu o ouuer
por bem e S. Mag. de não mandar o Contr. 0 , e guardará em todo o seu regim. t0 , fazendo se cumpra o
Seruiço do dito Senhor e o direito das partes, e gozará de todas as honrras, previlegios, e liberd. 63 q.'
direitam. t0 lhe pertenserem, e seruirá de baixo do
juram. t 0 do cargo que ocupa; e por firmeza de tudo
lhe mandei passar a prezente, por mim asinada e sellada com o siriete de minhas armas, q.' se cumprirá
e guardará inteiram. 40 , como nella se contem sem duvida, nem contradição algua, e se registará nos livros
da Secretr. a deste Gou.° e nos mais a que tocar, e
não pagou nouos direitos por ser este Cargo Criado
(1) Era o descobridor das minas de ouro de Goyaz. O modo por que
foi elle recompensado pelos seus grandes serviços já foi narrado em
um dos anteriores volumes. Vide vol. XII, pags. 55 a 69.
(N. da B.)
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de nouo, e não ter ainda avaliação. Dada na Cid. e de
S. Paulo aos oito dias do mez de Agosto. Anno do
Nasim. t0 de Nosso Senhor Jesus christo de mil e sete
centos e vinte e oito. O Secret.™ Bento de Crasto
Carn.™ a fez .—Ant." da Silua CaU.ra Pimentel,

Registo de hua prouizão de Guarda mor das minas dos
Guayazes passada a João Leite da Silua
Antonio da Silua Cald. ra Pimentel do Conc.° de S.
Mag. de q.' Deos G. de G. or e Cap. m Gen. al da Cap. nia
de S. Paulo e minas de Paranamp. a do Cuyabá e
Guayazes, etc. — Faço saber aos que esta minha
Prouizão virem que tendo Consideração a ser precizo
prouer se o Cargo de Guarda mor das nouas minas
dos Guayazes em pessoa capas e Suficiente em q. m
concorrão as partes e requezitos ness.0S e por que todos
se acha na de João Leite da Silua, segundo a boa
informação q.' tenho da sua boa Capasid. 0 e entelig. ça
e esperar delle q.' nas obrigaçois do d.° cargo se hauerá
como convém tanto no serviço de S. Mag. de como
no direito das partes na forma de seu regim. t0 (*):
Hey por bem fazer lhe m.° (como por esta lhe faço)
de o nomear e prouer no cargo de Guarda mor das
nouas minas dos Guayazes, q.' seruirá emq. t0 eu o
ouuer por bem e Sua Mag. de q.' Deos G. de não mandar o contr
e guardará em tudo o seu regim. t0 e o
tes
direito as p. , e gozará de todas as honrras, preuilegios, e liberdades q.' em razão do d.° cargo lhe pertenserem, o qual seruirá de baixo da posse e juram. t 0
( l ) Paulista illustre e corajoso sertanejo, genro do mesmo Bartholorneu Bueno da Silva e seu companheiro na descoberta das minas
de ouro de Goyaz em 1723. Vide pag. 61 do vol. XII e annexo B
do vol. XIII.
(N. da R.)
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q.' pello Cap.™ mor, e Superintendi. 6 lhe será dado
de cumprir e guardar com as obrigaçois do d.° cargo
de q.' se fará asento nas costas desta prouizão na
forma cio Estillo; e por firmeza de tudo lhe mandei
passar a prezente por mim asinada e Sellada com o
sinete de minhas armas, q.' se cumprirá e guardará
inteiram. te como nella se contem sem duvida nem contradição algua, a qual se registará nos Livros da Secretr. 3 deste Gou.° e nos mais a q.' tocar e não pagou nouos direitos por ser este cargo criado de nono
e não ter aualiação. Dada na Cid. e de S. Paulo aos
noue dias do mes de Agosto. Anno do iS"asim.t0 de
N. Senhor Jesus christo de mil e sete centos e vinte
e oito. O Secretr. 0 Bento de Crasto Carn. ro a fez.—
An.to da Silua Cald.ra Pimentel.

Beg.t0 de liua prouizão dos offiçios da Yilla de Mogi
passada a I) 03 Friz' da Cruz
Antonio da Silua Cald. ra Pimentel do Cone.0 de Sua
Mag. de q.' Deus G. de G. or e Cap. m Gen. al da Cap. nia
de S. Paulo, e minas de Paranamp.® do Cuyaba e
Guyazes, etc.—Faço saber aos que esta minha Prouizão virem que tendo respeito ao q.' me reprezentou
]) os ]7 r i z ' c | a Ç r u z a serca de se lhe liauer acabado
o tempo da provizão por que fora prouido na serventia
dos offiçios de escrivão da Camara, Almotasarias, Tabalião do publico judicial, e dos horphaos da V. a de
de S. Anna de Mogi pedindo me lhe fizese m.06 mandar passar noua prouizão, e por me constar do q.'
alegou e da boa Satisfação com que athe o prezen. t0
se tem mostrado, e esperar delle q.' daqui emdiante
se hauerá da mesma manr. a , guardando em tudo o
Seru. 0 de S. Mag. do que Deos G.do e o direito as partes, conforme a confiança q.' delle faço: Iley por bem
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de o prouer (como por esta faço) ao d.° Domingos
Friz' da Cruz na Seruentia dos referidos offiçios por
tempo de seis mezes Som.te na forma do regim. t0 se
no entanto eu o ouuer por bem e S. Mag. de q.' Deos
G.de não mandar o contr. 0 , e com a d. a seruentia
hauerá os proes e percalços que direitam. te llie tocar.
Pello que ordeno aos Juizes cia d. a Yilla de Mogi o
deichem continuar a seruentia dos d.os off.os de baixo
da posse e juram. t0 q.' já teue q. d0 o entrou a seruir;
e por firmeza de tudo lhe mandei passar a prezente
por mim asinada e sellado com o sinete de minhas
armas, que se cumprirá e guardará inteiram. te como
nella se contem sem duvida algua e se registará nos
l.os da Secretr. a deste Gou.° e nos mais a q.' tocar e
pagou de nouos direitos dous mil e quinhentos reis
que se remetem ao Thezour. 0 delles da Cid.6 de S.
Paulo Jozeph Alz.' Torres. Dada na V. a de Mogi aos
doze dias do mes de Agosto. Anno do Nassimento de
Nosso Senhor Jesus christo de 1728. O Secretr. 0 Bento
de Crasto Carn. ro a fez.—Ant. 0 da Silua Cald.ra Pimentel.

Reg.t0 de hua Prouizão de escrivão das execusões da
Y.a de Mogi passada a Fran.00 de Almeida Costa
Antonio da Silua Cald. ra Pimentel cio Cone. 0 de S.
Mag. de q.' D. s G. de G. or e Cap.m Gen. al da Cap. nia de
S. Paulo, e minas do Paranamp. a , do Cuyabá e Guayazes, etc.—Faço Saber aos que esta minha prouizão
virem q.' tendo resp. t0 ao que me reprezentou Fran. 00
de Alm. da Costa a serca de lhe hauer acabado o tempo
da prouizão porque foi prouido na seruentia cio off.°
de escriuão das execusois da V. a de Mogi, pedindo
me lhe fizese m.oe mandar passar nova prouizão, e
por me constar do q.' alegou e da boa satisfação com
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q.' athé a prezente se tem mostrado, e esperar delle
q.' daqui em diante se liauerá com o mesmo prosedim. t0 : Hey por bem fazer lhe m.00 (como por esta
faço) ao d.° Fran. c0 de Alm. da Costa de nouam. te o
prouer na seruentia do d.° off.0 por tempo de seis
mezes Som.te na forma do regim. t0 , se no entanto eu
o ouuer por bem e S. Mag. de q ' Deos G. de não mandar o contr. 0 e com elle hauerá os emulum. tos , próis
e percalços que direitam. te lhe tocar. Pello q.' ordeno
aos Juizes ordin/ 0 3 da d. a Yilla o deichem continuar
a d. a seruentia de baixo da mesma posse e juram. t0
q.' já teue q. do o entrou a seruir; e por firmeza de
tudo lhe mandei passar a prez. te por mim asinada e
sellada com o sinete de minhas armas, q.' se cumprirá e guardará inteiram. te como nella se contem sem
duvida algua, e se registará na Secretr. a deste Gou.°
Dada na Y. a de Mogi aos 12 dias do mez de Agosto
de 1728. O Secretr. 0 B. t0 de Crasto Carn. r0 a fez.—
An.'° da Silua Cald.™ Pimentel.
lteg.fc0 de hua carta Patente de Coronel Reg.te da V.a
de Mogi, e Jacaraliy passada a Pedro Eoiz' Froiz
Antonio da Silua Caldeira Pimentel do Conselho
de Sua Mag. de que Deos G. de G. or e Cap. m Gen. al da
Cap. nia de S. Paulo, e minas de Paranampanema, do
Cuyaba e Guayazes, etc.—Faço saber aos que esta
minha carta patente virem que tendo consideração aos
meresimentos, seruiços e mais partes que concorre na
pessoa de Pedro Eoiz.' Frois, hua das principais desta
Yilla de S. Anna das Cruzes de Mogi, e haver nella
Seruido varias vezes os cargos bonrrozos da Camara
como também hauer Seruido a S. Mag. de trez annos
de Soldado pago da companhia do Capitão D. An. t0
Carn. ro de Souza, sempre com grande Zello do real
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seruiço, e esperar delle se hauerá com toda a satisfação em tudo o que for do Seru. 0 de El-Rey, conforme a grande confiança que de sua pessoa faço : Iíey
por bem de o nomear (como por esta o nomeyo) no
posto de Coronel Regente do regimento dos ausuliares das Y. as de Mogi, e Jacarahy, q.' novam. te fui
Seruido leuantar ; o qual posto seruirá emquanto eu
o ouver por bem e S. Mag. do que Deos G. de não
mandar o contr. 0 , e com elle não vencerá Soldo mas
sim gozará de todos os Previlegios, Liberdades, izencois,
honrras, e franquezas, que em razão do d." posto lhe
são consedidos. Pello que ordeno, a todos os officiais
de Guerra e Justiça desta Cap. nia conhesâo ao dito
Pedro Roiz.' Próis por Coronel regente do Regim. t0 dos
auSiliares das villas de Mogi e Jacarahy, e como a
tal conhesâo, estimem, e bem tratem; e mando a todos
os off.cs subalternos, e Sold.os do d.° Regim. t0 Cumprão e guardem suas ordens de palavra e por escrito
em tudo o que por elle lhes for mandado do real
seru. 0 , jurará nas minhas mãos aos S.tos evangelhos de Cumprir, e guardar com as obrigasois do d.°
posto de q.' se fará asento nas costas desta na forma
do estillo; e por firmeza de tudo lhe mandei passar
a prezente por mim asinada e sellada com o sinete
de minhas armas, q.' se Cumprirá e guardará inteiram.40 como nella se contem sem duvida algua e se
registará nos L. os da Secretr." deste Gou.°, nos das
Camaras das ditas villas, e nos mais a q.' tocar.
Dada na Yilla de S. Anua de Mogi aos 13 dias de
Agosto. Anno do Nasim. t0 de N. S. Jesus christo de
mil e sete centos e vinte e oito. O Secretr. 0 Bento
Crasto Carn. ro a fez. —An}" da Silua Galã.™ Pimentel,
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Reg.t0 de hua Patente de Sarg.to mor da V.a de Mogi
passada a Si mão da Cunha Gago
Antouio da Silua Cald. ra Pimentel do Cone." de
S. Mag. de q.' Deos G. de G. or e Cap. m Gen." 1 da Cap. nia
de S. Paulo, e minas de Paranampanema do Cuyabá e
Guayazes, etc.—Faço Saber aos q.' esta minha Patente
virem q.' tendo respeito aos meresim. t0 e mais partes
q.' concorrem na pessoa de Simâo da Cunha Gago,
hua das prencipais desta Yilla de S. Anna das Cruzes
de Mogi (J), e liauer seruido nella, ocujiado os postos
lionrrozos da Camera, e tanbem de Juiz Ordin. ro , e esperar delle se hauerá com toda a Satisfação e Zello,
e cuid.° em tudo o q.' for do real seruiço, Conforme
a grande confiança q.' de sua pessoa faço: Hey por
bem de o nomear (como por esta nomeyo) 110 posto
de Sarg. t0 mor dos ausuliares do regim. t0 q.' novam. tB
se levanta das Villas de Mogi e Jacarahy, de q.' hé
Coronel Pedro Roiz.' Frois, q.' seruirá emq. t0 eu o ouver por bem, e S. Mag. de não mandar o contr.", e
com o d.° posto não vencerá Soldo, mas sim gozará
de todos os Previlegios, Liberdades, izençois e franquezas que em razão delle lhe tocar. Pello que ordeno ao Coronel do d.° Regim. t0 o conhesa por Sarg. t0
mor delle, e como a tal, honrre, estime, e lhe dê posse
e juram. t 0 na forma do estillo; e mando a todos os off.08
subalternos e Soldados de d.° Regim. to lhe obedeção,
Cumprão, e guardem as ordens q.' por elle forem
dadas, do real seru. 0 como devem e são obrigados;
e por firmeza de tudo lhe mandei passar a prezente
por mim asinada e sellada com o sinete de minhas
(') Os Cunha Gago eram uma família illustre, que mereceu um capitulo especial na Nobüiarclda Paulistana, de Pedro Taques. Perdeu-se
o nome da família, mas ella existe até hoje, numerosa e influente
em S. Paulo e no Brazil todo.
(N. da RJ

— 157 —
armas, q.' se cumprirá e guardará enteiram. te como
nella se contem sem duvida algua, e se registará nos
L. os da Secretr. a deste Gou.° e nos mais a- que tocar.
Dada na V. a de S. Anna cie Mogi aos treze dias do
mes de Agosto de 1728. O Secretr. 0 Bento de Crasto
Carnr. 0 a fez.—An.'" da S." Caldr
Pimentel.

Reg.t0 de hua Prouizão de Meir.o (1o Campo da Y.a de
Mogi, passada a Mauriçio Rib.ru da Silua
Antonio da Silua Cald. ra Pimentel do Cone. 0 de S.
Mag. do q.' Deos G. de G. or e Cap. m Gen. aI da Cap. nia
de S. Paulo, e minas de Paranamp. a , do Cuyaba e
Guayazes, etc. — Faço saber aos q.' esta minha Prouizão virem q.' tendo respeito a Mauriçio Bibr.° da
Silua me reprezentar se achar vago o off.° de Meir.°
do Campo desta villa de Mogi; pedindo me lhe
fizese m. ce provello no d.° oíf.°, e por me constar do
q.' alegou, e da boa informação q.' delle derão os
oíf.es da Camara da d. a Yilla e esperar delle se hauerá com bom prosedim. to , guardando em tudo o Seru. 0
de S. Mag. de e o direito as p. tcs conforme a confiança
q.' delle faço: Iley por bem fazer-lhe m. ce (como por
esta lhe faço) ao d.° Mauriçio Ribr. 0 da Silua de o
prouer no oíf.° de Meir. 0 do Campo desta Yilla de Mogi,
por tempo de seis mezes som. te na forma do T£egim.t0,
se 110 entanto eu o ouver por bem e S. Mag. de não
mandar o contr. 0 , e com elle hauerá os emulum. tos ,
proes e percalços q.' lhe tocar. Pello q.' ordeno aos
Juizes ordinários da d. a Villa o deichem seruir, e lhe
dem a posse e o juram.' 0 dos S.tos evangelhos, de q.'
se fará asento nas costas desta na forma do estillo; e
por firmeza de tudo lhe mandei passar a prezente
por mim asinada e sellada com o sinete de minhas
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armas q.' se cumprirá e guardará enteiram. te como
nella se contem sem duvida algua, e se registará nos
L. os da Secretr.®1 deste Gou. 0 e nos mais a q.' tocar;
e não pagou nouos direitos por não ter avaliação.
Dada na Y. a de Mogi aos treze de Agosto de 1728.
O Secretr. 0 Bento de Crasto Carn.™ a fez.—Ant."
da Silua C'ald.ra Pimentel.

Reg.t0 de huma Nomeação de Ten.t0 da Comp.a de inf.tt
passada a M.°> Miz' da Cunha da Yilla de Mogi
Antonio da Silua Cald. ra Pimentel do Cone. 0 de
S. Mag. de q.' Deos G. de G. or e Cap. m Gen. al da Cap. nía
de S. Paulo, e minas de Paranamp. a do Cuyabá e
Guayazes, etc.—Porq. to hé conviniente ao Seru.° de
S. Mag. de q.' Deos G. de se regimentem as ordenanças
desta Cap. nla , fui seruido leuantar nesta Yilla de Mogi
seis companhias de auSiliares, e constando me da capasid.® de M.01 Miz' da Cunha e mais partes q.' nelle
concorrem. Hey por bem nomealo no posto de Tenente de Infantaria de auseliares da companhia do
Coronel Pedro Boiz.' Frois ; cujo posto exercitará emq. t0
eu o ouver por bem, e S. Mag. de não mandar o Contr.°,
e com elle não vencerá Soldo, mas sim gozará de todos
os preuilegios q.' em razão delle lhe são consedidos, e
o Sobred. 0 Coronel o conhesa por Ten. te da sua Comp. a ,
e como tal estime, e honrre, e o deixe seruir e exercitar o d.° posto, e os Sold.os e mais off.es da dita
comp. a lhe obedeção, cumprão e guardem suas ordens,
como são obrigados, e por firmeza de tudo lhe mandei passar a prez. te por mim asinada e sellada com
o sinete de minhas armas, q.' se cumprirá como nella
se contem, e se registará nos L. os da Secretr." deste
Gou. 0 e aonde mais tocar. Dada na Y. a de Mogi aos
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treze dias do mes de Agosto de 1728. O Secretr. 0
Bento de Crasto Carn.1'0 a fez.—Ant." da Silua Caldr
Pimentel,
Keg.t0 de hum Numeram.*0 de Alf.cs da comp.a do Coronel Frois passada a Lour.00 Corrêa, da villa de
Mogy.
Porq. 10 lie conveniente ao Seruiço de S. Mag. dc q.'
Deos G.du Se regimentem as ordenanças desta Cap. nia
fui Seru.° levantar nesta villa de S. Anna de Mogi
alguas Comp. as de ausuliares, e constando me da capasid. 0 de Lourenço Corrêa e mais p. tes q.' nelle concorrem : Iley por bem nomealo, como por esta nomeyo,
no posto de Alferes da Comp.fl do Coronel Pedro Boiz.'
Frois, cujo posto exercitará emq. t0 eu o ouver por
bem, e S. Mag. do não mandar o contr. 0 , e com elle
não vençerá soldo, mas sim gozará de todos os preuilegios e Liberd.® que lhe tocar, e o sobredito Coronel o conhesa por Alferes da Sua Comp. a e como
tal honrre, estime, e o deiclie seruir e exercitar o d.°
posto, e delle lhe dará posse e o Juram.'", e aos Sarg. tos
e Sold.os da dita Comp. a lhe obedeção como devem e
são obrigados, e desta se tomará a razão nos L. os da
Sacretr. a deste Gou.° e aonde mais tocar. Dada na Y. a
de Mogi sub meu sinal e sello de minhas armas aos
treze dias do mes de Agosto de 1728. O Secretr."
Bento de Crasto Carn. r0 a fez.—Ant," da Silua Cald.1'"
Pimentel,
Reg.t0 de hua Prouizão passada a Ant.0 Paes Camacho
dos ott'.03 de Alcaide, e Carser.0 de Jacarahy
Antonio da Silua Caldr. a Pimentel do Cone.0 de S.
Mag. de q / Deos G. do G. or e Cap."1 Gen. al da Cap. nia de
S. Paulo, e minas do Paranampanema do Cuyabá, e
10
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Guayazes. e t e . — F a ç o saber aos q.' esta minha Provizão virem q.' tendo consideração a Antonio Paes
Camacho me reprezentar se achaua vago os off.os de
Alcaide e Carser. 0 desta villa de Jacaraliy pedindo
me lhe fizese m.°° prouello nos d.os off.os e por me
constar do q.' alegou, e esperar delle se hauerá com
bom prosedim. 40 , guardando em tudo o seruiço de 8.
Mag. de conforme a confiança q.' delle faço : Hey por
bem fazer lhe m.ce (como por esta lhe faço) ao d.0 Antonio Paes Camacho de o prouer na Seruentia dos
oft'.08 de Alcaide, e Carser. 0 da V. il de Jacarahy por
tempo de seis mezes som. te na forma do regim. t0 se
no entanto eu o ouver por bem, e S. Mag. do q.' D.
G. de não mandar o contr. 0 , e com elle hauerá os emulum. t o s , proes e percalços que direitam. t0 lhe tocar.
Pello q.' ordeno aos Juizes da dita villa o deichem
Seruir os d.08 off.08 e delles lhe dem posse e o juram. 10
de q.' se fará aSento nas costas desta na forma do
estillo e por firmeza de tudo llie mandei passar a prezente por mim asinada e sellada com o sinete de minhas
armas q.' se cumprirá e guardará enteiram. te como nella
se contem, sem duvida algua, e pagou de nouos direitos mil reis, que se remetem ao Thezour. 0 delles
Jozeph Alz.' Torres. Dada na Yilla de Jacaraliy aos
quinze dias do mes de Agosto de 1728. O Secretr. 0
Bento de Crasto Carnr. 0 a fez.—Ant." da Silua Cald
Pimentel.
Keir.t0 de hua patente de Cap.m de ausiliares passada a
An.t0 Per. a da Silua, da Y.a de Jacarehy
Antonio da Silua Caldeira Pimentel do conçelho
cie sua Mag. do q.' Deos G. de G. or , e Cap.111 G. al da
Capitania cie S. Paulo e minas de Paranampanema
do Cuyabá, e Guayazes, etc.—Faço saber aos q.' esta
minha carta patente virem q.' tendo concicleração aos
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mereçimentos c mais partes q.' concorrem na pessoa
de An. t 0 Per." da Silua, liuma cias principais desta
Yilla de Jacarahy, e liauer nella servido cinco annos,
o posto de Cap. nm da ordenança delia com bom proçedim. t0 , e satisfação dando expedição prompta as ordens q.' do real seru. 0 lhe forão emcarregadas, e por
esperar de seu zello se averá daqui emdiante com o
mesmo proceclim.to hey por bem novam. to provello no
posto de Cap. am Comandante de Asoliares de liuma
das companhias desta V. a de Jacarahy agregada ao
regim. t0 q.' novam. te se levanta, nesta e na de Mogi,
cie q.' hé Coronel Pedro Roiz.' Frois; pello q.' ordeno ao dito Coronel, Tenente Coronel, e Sarg. to
Mor do dito regim. t0 conheção ao d.° An. t 0 Per. a
da S.a por Cap. am do seu regim. t0 q.' servirá
emq. t0 eu o ouver por bem e S. Mag. du q.' Deos G. do
não mandar o contr. 0 , e como a tal honrem estimen,
e deixem ezercitalo o d.° posto com o qual não vencerá Soldo, mas sim gozará de todos os previllejos,
liberdades, exzençoins, e franquezas, q.' em razão
delle q.' são concedidos, e seruirá debaixo de poçe e
juram. t 0 q.' teue q. do entrou a Seruir o d.° cargo; e
aos mais offiçiaes, e Soldados da sua comp. a ordeno
eumprão e guardem suas ordens como devem e são
obrigados; e por firmeza de tudo lhe mandei pasar a
prezente por mim asignada, e sellada com o sinete
de minhas armas q.' se comprirá e guardará enteiramente como nella se contem, e se registará nos livros
da Sacretaria deste Governo e nos mais da q.' tocar.
Dada na Y. a de N. S. ra da conceição de Jacarahy
aos dezaseis dias do rnes de Agosto. Anno do Naçim. t0
de N. S. Jesus christo de 1728 o Secretr. 0 Bento de
Crasto Carn. r0 a fez escrever.—An."' da Silua Cald.ra
Pimentel.
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IJeg.to de liua patente de Ten. t0 Coronel passada a João
Mor.a Magalhais, da Y.a de Jacarehy
Antonio da Silua Cald. ra Pimentel do conselho de
sua Mag. dc que Deos G.(le Gouernador e Cappitam
General da Capitania de Sam Paulo e minas de paranampanema do Cuyabá e goiazes, etc.—Paso saber
aos q.' esta m. a Carta Patente virem que tendo considerasam aos meresimentos e mais partes que comcorrem na pesoa de Joam Moreira Magalhais, huma
das prencipais desta Y. a de Jacarehy, e auer nella
seruido por muitos annos o posto de Cappitam da ordenanssa como também os cargos onrozos da Camera
delia com gr. de satisfasão, lie por esperar do seu zello
se auerá daquy endiante com o mesmo prosedim. to
liem tudo o q." lhe for emcarregado do Seruiso de
EL-Rey comforme a confiança q.' delle faço: I l e y por
bem fazer lhe mersê (como por esta lhe faso) Ao dito
João Moreira Magalhais de o nomiar No posto de
Tenente Coronel Regente desta Y. a de Jacarehy, Do
regimento q.' nouamente se levanta Nesta dita Y. a he
na de Mogy, de q.' hé Coronel Pedro Roiz' Próis,
q.' seruirá em coanto heu o ouver por bem, E Sua
Mag. de q.' D. 3 g. de Não mandar o contrario, he com o
dito posto não venserá soldo, Mas sim Gozará de todos
ou preuilegios, liberdades he inzensois, E franquezas,
q.' em rezam delle lhe pertenser. Pello q.' ordeno Ao Coronel Pedro Roiz.' Frois conhesa ao
dito João Moreira Magalhais por tenente Coronel do
seo regim. t 0 he como a tal oure, estime, e Bem trate
he lhe dê pose do dito posto he o juram. t 0 Dos Santos
Euangelhos de cumprir e guardar com as obregasõis
delle, de q.' se fará asento nas costas desta na forma
do Estillo, he mando a todos os seus offisiais Subalternos he Soldados lhe obedesam, Cumpram e guardem
suas ordenis, de palaura e por escrito, como deuem e
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sam obrigados no q.' lhe for mandado do real Seruiso;
lie por firmeza de tudo lhe mandei passar a prezente
por mim asignada he selada com o Sinete de minhas
armas, q.' se cumprirá inteiram. te como nella se contem
sem duuida alguma, e se registará nos livros da Secretaria deste Gouerno, e nos mais a q.' tocar. Dado
na villa de Nosa senhora da Comceipcam de Jacarahy
aos dezaseis dias do mes de Agosto, Estevam Eoiz'
da Silua a fez. Anno do Nasiin. 10 de Noso Senhor
Jesus Cristo de 1728. O Secretario Bento de Crasto
Carn.1'0 a fez escrever.—An."' da Silua Càld.ra Pimentel.

Reg.t0 de liua nomeação de Ten,te passada a M.01 Silu.™
Espada, de Jacarehy
Porcoanto hé conueniente ao seruisso de Sua Mag. de
q.' D. s Gr.de se aregimentem as ordenansas desta Capitania, fui seruido leuantar hum regimento de Ausiliares; Econstandome cia capasidade e Bom prosseclimento
de Mauoel Silueira Espada e mais partes q.' nelle
comcorrem: Iley por bem de o nomiar (como por esta
nomeyo) no posto de tenente de Ausuliares da companhia do Tenente Coronel João Moreira Magalhais
desta Y. a de Jacarehy imcorporada no regimento de
q.' he Coronel Pedro Eoiz.' Frois, q.' eizersitará em
coanto eu o ouuer por bem, e não uencerá soldo, mas
sim gozará de todos os preuilegios q.' em rezão do
dito posto lhe pertenser; He o Tenente Coronel o
conhesa por tenente da sua companhia, e como a tal
honrre, estime, e bem trate, E os mais offisiais do
dito regimento o deixem eizersitar o dito posto, e esta
se rezistará nos Liuros da Sacretaria deste gounerno
E se cumprirá como nella se contem. Dada na Y. a
de Nossa Senhora da Conçeipção de Jacarehy aos 26
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dias do mes de Agosto. Esteuam Roiz.' da Silua a fes.
Anno de 1728. O Secretario Bento de Crasto Carnr.°
a fes escreuer.—Antonio da Silua Caldeira Pimentel.
Reg. t0 de liua Nomeação de Alf. 0 passada a An.t° de
Almd.a , da V.a de Jacarehy
Porquanto hé conveniente ao Serviço de S. Mag. de
que D. s G. de Se levantem algumas comp. as nesta Y. a
de Jacarehy; e atendendo a capaçidade de An. t0 de
Alm. da , e mais partes que nelle concorrem: Iley por
bem nomealo (como por esta nomeyo) no posto de
Alferes de Auçeliares da comp. a do Ten. te coronel
João Mor. a Magalhãis desta Y. a de Jacarehy, incorporada no regimento de que hé coronel Pedro Eoiz.'
Erois, que exercitara emq. t0 eu o ouver por bem e
não vençerá Soldo, mas sim gozará de todos os previlegios, q.' em razão cio d.° posto lhe pertençerem,
e o d.° Ten. te Coronel o conhesa por Alferes da sua
comp. a , e como tal honrre e estime, e lhe dê pose,
e os off.es maiores do d.° regim. t0 o deixem exercitár
o d.° posto e desta se tomará a razão nos livros da
Sacretr. a deste Gou. 0 e se cumprirá como nella se
contem. Dada na Y. a de Nosa Senhora da conceipção
de Jacarehy Sub meu signal e sello de minhas armas
aos 16 dias do mes de Agosto. Estevão Eoiz da Silua
a fez. Anno de mil e sete centos e vinte e oito.
O Secretr. 0 Bento de Crasto Carn.™ a fez escrever.—
An.'0 da S.a Cald."' Pimentel.
Reg.t0 de hua nomeação de Aju.de do n.° passada a
M.01 de Moura Rocha
Antonio da Silua Cald. ra Pimentel do Cons.0 de S.
Mag. do que l). s G. de G. or e Cap. m Gen. al da Cap. nia de
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S. Paulo e minas de Paranampanema, do Cuyaba e
Guayazes, etc. —Faço Saber aos que esta minha carta
patente virem que tendo concideração aos merecim. tos
e mais partes que concorrem na pessoa de M. el de
Moura Eocha, e esperar delle se hauerá com bom
procedim.10 em tudo o que lhe for encarregado do
real Serviço conforme a confiança que de sua pesoa
faço: Iley por bem fazer-lhe m. ce (como por esta lhe
faço) de o nemear 110 posto de Ajudante do numero
da seis companhia de Auçoliares desta V. a de Jacarehy, agregadas ao regim. t0 de que hé Coronel Pedro
Roiz.' Frois q.' servirá emq. to eu o ouver por bem, e
S. Mag. de q.' DEOS G. de não mandar o contr. 0 , e com
o d.° posto não vencerá Soldo, mas sim gozará de todos
os previlegios que em razão delle lhe pertençerem; e
ordeno ao d.° Coronel, Tenente Coronel e mais off.es
do d.° regim. t0 o conhesão por ajud. t e delle e como
tal honrrem e estimem, e aos capitães Guardem as
ordens que por elle lhes for dadas da p. te de seus
oíf.es maiores, e os Soldados lhes obedeção inteiram. te
como devem e são obrigados; e por firmeza de tudo
lhe mandei pasar a prez. t0 por mim asignada, e Sellada com o sinete de minhas armas q.' se cumprirá
e guardará inteiram. te como nella se contem sem duvida algúa, e se registará nos L. cs da Sacretaria deste
Gou. 0 , e nos mais a que tocar. Dada na Y. a de N.
S.ra da Comceipcam de Jacarehy aos dezaseis dias do
rnes de Agosto. Estevam Roiz.' da Silua a fez. Anuo
do Nasim. t0 cie N. Senhor Jesus Cristo de 1728. O
Secretr. 0 Bento de Crasto Carn. ro a fez escrever.—
Ant." da Silua Caldr." Pimentel.
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Reg.to ile liuina Nomeação de Ten.te passada a Yito de
01iv.ra, de Jacarehy
Porq. to he conveniente ao Seru. 0 de S. Mag. do que
D. G. de se regimentem as ordenanças desta Capp. nia fui
servido leuantar hú regim. t0 de auçoliares nas Y. as de
Mogi, e Jacarehy e constando me da capasidade cie
Yicto de 01ivr. a Neves: 1 ley por bem de o nomear
no posto de Ten. t0 de auçoliares da comp. a do Cap.nm
An. t 0 Per. a da Sylua húa das desta V. a de Jacarehi
do regim. t0 de que hé Coronel P.° Roiz' Froes que
exercitara emq. t0 eu o ouver por bem, e não vencerá
soldo, mas gozará de todos os previlegios q.' em razão
do d.° posto lhe ção conçedidos e o d.° Cap. am o conheça por Ten. te cia sua comp. a e como tal honrre e
estime, e os off.es mayores do d.° regim. t0 o conhesão
por Ten. te delle e deixem exercitar o d.° posto, e esta
se registará nos L. os da Sacretr. a deste Gou.°, e nos
mais a q.' tocar, q.' se cumprirá como nella se
contem. Dada na V. a de N. S. ra da conseipçâo de
Jacarehy aos 16 dias do pies de Ag. t0 Estevão Roiz.'
da Sylua a fez. Anno de 1728. O Sacretr. 0 Bento
de Crasto Carn 10 a fez escrever. An.'" da Sylva CaJd.rn
Pimentel.
8

Reg.to de hua nomeação de Alf.os passada a Jorge Dias
Ferr.a, da Y.a de Jacarehy
Porcoanto e conueniente ao Seruiso de Sua Mag. de
q.' D. s g. de se leuantem algumas companhias Nesta
Y. a de Jacarehy e atendendo a capasidade de Jorge
Dias ferreira e mais p. tes q.' nelle comcorrem : hey
por bem nomialo no posto de Alferes de ausüliares
da Comp." do Capp. tam An. t0 Per. a da Silua desta V. a
de Jacarehy encorporada no regim.' 0 de q.' hé Coronel
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Pedro Eoiz' Erois q.' seruirá em coanto Leu o ouuer
por bem e não uencerá soldo Mas gozará de todos
os preuilegios q.' em rezam delle lhe sam comsedidos.
Pello q.' Hordeno ao Cappitão da dita Comp." o conhesa por alferes delia e como tal honrem e estimem
e lhe dê posse e os offissiais Maiores do d. to regim. t0
o deixem exercitar o dito posto; e desta se tomará
a rezam Nos liuros da secretaria deste gouerno e se
comprirá como Nella se contem. Dada na Y. a de Nosa
Senhora da Conçeipção de Jacarehy Sob meu Sinal
e Sello de minhas armas aos dezaseis dias do mes de
Agosto. Esteuam Eoiz da Silua a fes. Anno de 1728.
O Secretario Bento de Crasto Carn. ro a fez escreuer.—
An.'° da Silua Cald.ra Pimentel.

lteg;.t0 de hua Patente de Cap.m passada a M.el de Morais
Ferr. a , de Jacarehy
Antonio da Silua Caldeira Pimentel do Conselho
de sua Mag.'io q.' D. 8 g. do Gouernador e Cappitam
Gen. al da Capitania de Sam Paulo e minas de paranampanema do Cuyaba e goiazes, etc.—Faço saber
aos q.' esta minha patente virem q.' tendo considerasam aos meresim.' 08 e mais partes q.' comcorrem
na pessoa de Manoel de Morais Ferreira huma das
prencipaes desta Y. a de Jacarehy auer nella seruido
de Juis ordinário Sempre com bom prosedim. to e Satisfassam; e por esperar delle se auerá da qui eindiante
com grande zello em tudo o q.' for do Seru isso de Sua
Mag. de : Hey por bem fazer lhe merse (como por esta
lhe fasso de o nomiar no posto de Cappitam de Ausiliares de huma das Companhias desta Y. a de Jacarehy agregada ao regim. t0 q.' nouam. te se leuanta
nella e na de Mogy de q.' he Coronel Pedro Eoiz
Frois, q.' seruirá em coanto eu o ouuer por bem e
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Sua Mag. de q.' D. 8 g.do não mandar o contrario. Pello
q.' ordeno ao dito Coronel, tenente Coronel e Sarg. t0
Mor do dito Regim. t0 conhessam ao dito Manoel de
Morais Ferreira por Cappitam do seu Eegim.' 0 e como
tal lionrrem, estimem e deixem eizercitar o dito
posto com o coal não uenserá soldo, mas sim gozará
de todos os preuilegios, liberdades, eizensois q.' em
rezão do dito posto lbe sam comsedidos, e auerá o juram. 40 de comprir e guardar com as obrigasois do
dito posto; e aos mais offisiais e Soldados da sua
companhia ordeno cumprão e guardem suas ordens
como deuem e sam obrigados, e por firmeza de tudo
lhe mandei passar a prezente por mim asignada e
sellada com o sinete de minhas armas, q.' se cumprirá
e goardará inteiram. 40 como nella se contem, e se registará nos Liuros da Sacretaria deste gouerno e nos
mais a q.' tocar. Dada na Y. a de Nosa Senhora da
Conseipção de Jacarehy aos 16 dias do mes de Agosto.
Estevam Eoiz da Silua a fez. Anno do Nascimento
do Nosso Senhor Jesus Cristo de 1728. O Secretr. 0
Bento de Crasto Carneiro afez escreuer.—An.' 0 da
Silua Cald.'" Pimentel.

Reg.t0 de huma Nomeação de Ten.te passada a Jozeph
Miz' Alz', de Jacarehy
Eorcoanto hé conueniente ao Seruisso de Sua Mag. de
que Deos g'.do se aregimentem as odenansas desta Capitania fuy seruido leuantar hum regimento de ausiliares nas villas de Mougy e Jacarehy ; e constando
me da capasidade de Jozeph Miz' Alz': hey por bem de
o nomiar no posto cie Tenente de Auçuliares da companhia do Cappitam Manoel de Morais Ferreira, huma
das da V. a de Jacarehy, do Regim. 40 de q.' hé Coronel Pedro Eoiz Frois q.' a exercitará emcoanto eu o ouuer por
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bem e não uenserá soldo mas gozará de todos os preuilegios q.' em rezam do dito posto lhe sam consedidos, e o
dito Cappitam o eonhesa por tenente da sua companhia
e como tal onre e estime e os offiçiais maiores do
dito Regimento o deixem eizirsitar o dito posto e
este se rezistará nos liuros da Sacretaria deste gouerno e nos mais a q.' tocar, q.' se cumprirá como
nella se contem. Dada na Y. a de Xosa Senhora da
conçeipçam de Jacarehy sob meu signal e sello de
minhas armas aos 16 dias do mes de Agosto de 1728.
O Secretario Bento de Crasto Carnr." a fez escreuer.—
An.'0 cia Silua Caldr
Pimentel.

Reg.t0 de hua nomeção de Alf.0» passada a I).os Nunes,
de Jacarehy
Porcoanto hé comuiniente ao seruisso cie Sua Mag. de
q.' D.8 G. se levantem algumas companhias nesta
Yilla de Jacarehy, e atendendo a capasidade de Domingos Nunes o mosso e mais partes que nelle comcorrem: ey por bem nomiallo no posto de Alferes de
auçuliares da companhia do Cappitam Manoel de Morais Ferreira desta Y. a de Jacarehy encorporada no
Regim. t0 de q.' hé Coronel Pedro Roiz Frois q.' seruirá emcoanto eu o ouuèr por bem e não venserá
soldo mas gozará de todos os preuilegios q.' em rezam
delle lhe sam conçedidos. Pello q.' ordeno ao Cappitam cia dita Comp. a o conhessa por alferes delia e
como tal onrre e estime e lhe dê posse; e os offissiais maiores do dito Regim. to o deixem eizersitar o
dito posto, e desta se tomará a Rezam nos liuros da
Ceeretaria deste Gouerno e se cumprirá como nella
se contem. Dada na Y. a de Nosa Senhora da Conceipção de Jacarehy, Çob meu Signal e sello de minhas
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armas aos 26 dias do mes de Agosto. Esteuam Roiz
da Silua a fez, anno de 1728. O Cecretario Bento
de Crasto Carn. ro a fes escreuer.—Ant. 0 da Silua
Caldr
Pimentel.
Reg.10 de hua Patente de Cap.m passada a Davi d de Sá,
de Jacarehy
Antonio da Silua Caldeira Pimentel do Conselho
de Sua Mag. de q.' D. s g. de Gouernador e Cap. tam g. al
da Cappitania de Sam Paulo e minas de peranampanema do Cuyabá e goiazas, etc.—Passo Saber aos q.'
esta minha patente virem q.' tendo consideração aos
meresimentos e mais partes q.' concorrem na pessoa
de Dauicl de Sá huma das prinsipais desta V. a de
Jacarehy e auer nella seruido de Juis ordinário e
mais cargos da Republica sempre com bom prosedimento e satisfassam e esperar delle q.' daqui em
diante se auerá com grande Zello em tudo o q.' for
do Seruisso de sua Magestade: Ey por bem fazer lhe
merssê como por esta lhe faso de o nomiar no posto
de Cappitam de aussuliares de huma das Companhias
desta Yilla de Jacarehy, agregada ao Regimento q.'
nouamente se leuantou nella e na de Mogy de q.' he
Coronel Pedro Roiz Frois q.' seruirá emcoanto heu
o ouuer por bem e Sua Magestade q.' D. 3 g. de não
mandar o contrario, pello q.' ordeno ao Coronel e
mais offissiais do dito Regim. t0 conhessam ao dito Dauid
de Sá por Capitam delle e como tal onrem i istimem
e o deixem seruir o dito posto de baixo da posse e
Juram. t 0 q.' lhe será dado e com elle não venserá
soldo mas sim gozará de todas as onras, preuilegios,
e liberdades q.' em rezam delle lhe sam comsedidos
e aos mais offisiais e Soldados de sua Comp. a ordeno
lhe obedesam, cumpram e goardem suas ordeins como
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deuem o sam obrigados; E por firmeza de tudo lhe
mandei passar a prezente por mim asignada e sellada
• com o sello de minhas armas q.' se cumprirá como
nella se contem sem duuida alguma e se registará
nos Liuros da Çacretaria deste gouerno e nos mais
a q.' tocar. Dada nesta Yilla de Nossa Senhora da
Comçeipção de Jacarehy aos dezasseis dias do mes
de Agosto. Esteuam Eoiz da Silua a fes. Anno do
Nasim. to cie Nosso Senhor Jesus Cristo de 1728. O
Cacretario Bento de Crasto Carnr. 0 a fes escreuer.—
Ant." da Silua Calei.™ Pimentel.

Reg.10 de hua Nomeação de Ten.t0 passada a
Seh.tm Marques
Porcoanto he conueniente ao seruisso de sua Mag. do
q.' D.8 g. do se regimentem as ordenanzas desta Yilla,
fui seruido leuantar hum regim. t0 de ausuliares nas
uillas de Mougy e Jacarehy e constando me da capassidade de Sebastião Marques Coelho: hey por bem
de o numiar no posto de tenente de Ausuliares da
Companhia do Cappitam Dauid de Sá huma das da
Y. :l de Jacarehy do Eegimeuto de q.' lie Coronel
Pedro Eoiz Frois, q.' a eizirsitará emcoanto eu o
ouuer por bem e nam uenserá Soldo mas gozará de
todos os preuilegios q.' em rezam do dito posto lhe
sam consedidos e o dito Cappitam o conhessa por
tenente da dita sua Companhia e como tal onre, e
estime, e os ofiissiais maiores do dito regimento o
deixem eizersitar no dito posto, e esta se rezistará
nos liuros deste gouerno e nos mais a q.' tocar, q.'
se cumprirá como nella se contem. Dada na Y. a de
Nossa Senhora da Conçeipçam de Jacarehy aos 26
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dias do mes de Agosto. Estevam Eoiz da Silua a fes.
Anuo de 1728. O Cecretario Bento de Crasto Carn. 10
a fes escreuer.—An'" da Silua Cald.m Pimentel.

Reg.to de hua Nomeação de Ali'.08 pasada a Vicente
Adorno, de Jacarehy
Porcoanto he conuiniente ao seruisso de Sua Mag. do
q.' D. 8 g. de se leuantem algumas companhias nesta
V. a de Jacarehy e atendendo a capassidade de Vigente Adorno: hey por bem de o nomiar no posto
de Alferes de Assuliares da Companhia do Cappitam
Dauid de Sá desta V. a de Jacarehy incorporado
no regimento de q.' he Coronel Pedro Eoiz Frois,
q." seruirá emcoanto heo o over por bem e não uenserá Soldo mas gozará cie todos os preuilegios q.' em
rezam delle lhe sam consedidos pello q.' ordeno ao
Cappitam da dita Companhia o conkesam por Alferes
delia e como tal onrrem e estimem e lhe dê posse e
os ofíissiais maiores do dito Regim.'" o deixem eizersitar o dito posto e desta se tomará a rezam nos liuros
da Çacretaria deste gouerno, q.' se cumprira como
nella se contem. Dada na V. a de Nossa S. ra da Conçeipçam de Jacarehy Sob meu Signal e Sello de minhas armas aos 16 dias do mes de Agosto. Esteuam
Eoiz da Silua a fes, anno de 1728. O Cecretario
Bento de Crasto Carneiro a fes escreuer.—An.'" da
Silua Cald.ra Pimentel.

Reg.t0 de hua Patente de Cap.m passada a Jozeph
Mont.ro da Cunha, da V.a de Jacarehy
Antonio da Silua Caldeira Pimentel do Conselho
de Sua Mag. do q.' Deos G. dc Gouernador e Cappitam
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Gen. al da Capitania de Sam Paulo e minas de peranampanema do Cuyaba e Goiazes, etc.--Paso saber
aos q.' esta minha patente virem q.' tendo considerassam aos requezitos e mais partes q.' concorrem
na pessoa de Jozeph Mont. ro da Cunha e esperar delle
se auerá com bom prosedim. 10 em tudo o q.' for do
Seruisso de Sua mag. de , hey por bem em fazer lhe
m.00 como por esta lhe fasso de o nomiar no posto
de Capitam dos Aussuliares de huma cias Companhias
desta V. a de Jacarehy agregadas ao regim. t0 q.' nouam. to
se leuantou nella e na de Mogy de q.' hé Coronel
Pedro Eoiz Frois, q.' seruirá emeoanto eu ouuer por
bem e Sua Mag. de q." D.8 g. de não mandar o contrario. Pello q.' ordeno ao Coronel e mais offissiais do
dito Begim.' 0 conhessam ao dito Jozeph Mon. tro da
Cunha por Cappitam delle e como tal ourem, e estimem, e o deixem Seruir o clito posto de baixo da
posse, de Juramento q.' lhe será dado e com elle não
uensserá Soldo mas sim gozará de todos os preuilegios
q.' em rezam delle lhe tocar, e os mais offissiais e
Soldados da Sua companhia ordeno lhe obedessam
cumpram e goardem suas ordeins como deuem e sam
obrigados. E por firmeza de tudo lhe mandei passar
a prezente por mim assignada e • sellada com o senete
de minhas armas q.' se cumprirá como nella se contem e se registará nos liuros da Çacretaria deste
gouerno e nas mais a q.' tocar dada Na V. a de Nossa
Senhora da Comçeipcam de Jacarehy aos 16 dias cio
mes de Agosto. Esteuam Eoiz da Silua a fes. Anno
do Nassim. t0 de Nosso Senhor Jezus Cristo cie 1728.
O Cecretario Bento de Crasto Carneiro a fes escreuer.
—An.'° da Silua Cald.ra Pimentel.
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lieg.tü (le hua Nomeação de Ten.t0 passada a Fran.™
da Cunha Lobo, de Jacarehy
Porcoanto hé comuiniente ao Seruisso de Sua Mag. de
q.' D. 8 g. do se a regimentem as ordenanssas desta
Cappitania fuy Seruido leuautar hum Eegim. t0 de Ausuliares Nas Y. as de Mougy, e Jacarehy e constando
me da Capasidade de Francisco da Cunha Lobo hey
por bem de o nomiar no posto de tenente de Aussuliares da Comp. a do Capp. tam Jozeph Monteiro daCunha huma das da V.B de Jacarehy do Eegimento
de q.' hé Coronel Pedro Eoiz Erois, q.' seruirá emcoanto eu ouuer por bem e não uenserá Soldo mas
gozará de todos os preuilegios q.' liem rezam do dito
posto lhe sam consedidos, e o dito Capp. tam o conhessa
por tenente da dita sua Companhia e como tal onre
e estime e os offissiais maiores do dito regimento o
deixem eizersitar o dito posto e este se registará nos
liuros da Çacretaria deste gouerno q.' se cumprirá
como nella se contem. Dada na villa de Nossa Senhora da Com. eam de Jacarehy sob meu Signal e sello
de minhas armas aos 16 dias do mes de Agosto de
1728. O Cecretario Bento de Crasto Carneiro a fes
escreuer.—Ân.'° da Silua Cald.ra Pimentel.

Reg.t0 de hua Patente de Cap.m pasada a João Corr.a
de Miranda, da Y.a do Jacarehy
Antonio da Silua Caldeira Pimentel do Conselho
de sua Mag. do q.' D.8 g. du Gouernador e Cappitam
Gen. al da Capitania de Sam Paulo e minas de Peranampanelna Cuyaba e Goiazes, etc.— Easso Saber aos
q.' esta minha patente Virem q.' tendo considerassam
aos requezitos e mais partes q.1 comcorrem na pessoa
de João Correia de Miranda: hey por bem fazer lhe
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a merssê como por esta llie fasso de o nomiar no
posto de Cappitam de Aussuliares de huma das companhias desta V. a de Jacarehy agregada ao regimento
q.' nouam. te se leuantou nella e na de Mougy de q.'
he Coronel Pedro Eoiz Frois, q.' seruirá em coanto
eu o ouuer por bem e Sua Mag. dc q.' D. s g. do não
mandar o contrario: pello q.' ordeno ao Coronel e
mais offissiais do dito Begim. t0 conhessão ao dito João
Correia de Miranda por Cappitam delle e como tal
ourem, i estimem, e o deixem seruir o dito posto
debaixo da posse e juramento q.' lhe será dado e
com elle não uensserá soldo, mas sim gozará de todas
as onrras, e preuilegios, e liberdades q.' em rezam
delles lhe sam consedidos, e os mais offisiais e soldados de sua companhia ordeno lhe obedessam, cumpram e goardem suas ordens como deuem e sam obrigados, por firmeza de tudo lhe mandei passar a prezente, j301' mim asignada e sellada com o sello de
minhas armas, q.' se cumprira como nella se contem
sem duvida alguma, e se rezistara nos liuros da Sacretaria deste gouerno e nos mais a q.' tocar. Dado
na V.íl de Nossa Senhora da Comçeipçam de Jacarehy
aos dezaseis dias do mes de Agosto. Domingus Nunes
Pais a fes. Anno do Nascimento de Nosso Senhor
Jesus Cristo de 1728. O Secretario Bento de Crasto
Carneiro a fes escreuer.—Ant. 0 da Silua Cald.ra Pimentel.

Ileg.t0 de hua Nomeação de Ten.te passada a Frau.co
Yas Miiniz, de Jacareliy
Porq.' he comueniente ao seruisso de Sua Magestade q.' Deos g. de se regimenta as ordenanssas desta
Cappitania fuy seruido leuantar hum regim.' 0 de Aussuliares nas villas de Mougy e Jacarehy e constando
11
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mo da capasidade de Francisco Yas Munis; liey por
bem de o nomiar 110 posto de Tenente de Aussuliares
da companhia do Cappt. a m Joam Correia de Miranda
huma das da Y. a de Jacarehy do Regim. t0 de q.' hé
Coronel Pedro Roiz Frois q.' eizersitara em coanto
beu o ouuer por bem e não venserá soldo mas gozará
de todos os preuilegios q.' em rezão do dito posto
lhe sam comsedidos e o dito Capp. tam o conhessa por
tenente de sua Companhia e como tal onre e istime
e os offissiais maiores do dito rcgim. t0 o deixem seruir e izersitar o dito posto e este se rezistará nos
liuros da Cecretaria deste governo, q.' se cumprirá
como nella se comtem. Dado na uilla de Nossa Senhora da Comceipção de Jacarehy aos 16 dias do mes
de Agosto. Esteuam Roiz da Silua a fes, anno do
nassimcnto de Noso S.or Jesus Cristo de Mil e sete
sentos e vinte e oito. O Cecretario Bento de Crasto
Carn. r 0 a fes escreuer ( l ).

Reg.10 de hua nomeação de AIf.s passada a Jozepli
Moreira, da Y.a de Jacareliy
Por coanto he comuiniente ao Seruisso de Sua Mag. de
q.' D. s G. ,le q.' se leuantem algumas Companhias Nesta
Y. a de Jacarehy e atendendo a capasidade de Jozeph
Moreira hey por bem nomialo 110 posto de Alferes de
Ausuliares da companhia de que lie Cappitam João
Correia de Miranda desta V. a de Jacarehy emcorporada 110 Regimento de q.' he Coronel Pedro Roiz Frois,
q.' siruirá em coanto heu o ouer por bem e não Vensserá Soldo mas Sim gozará de todos os preuilegios q.'
em rezão do dito posto lhe são conssedidos, pello q.1
(') Aqui falta a assignatura do capitão-general.

{N. da E.
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ordeno ao Cappitam da d.11 Comp.® o conhessa por Alferes delia e como tal honre e estime e lhe dê posse
e os offissiais maiores do dito Regimento o deixem
eizerssitar o dito posto e desta se tomará a rezam nos
liuros da Çacretaria deste Gouerno e se cumprirá como
nella se contem. Dado na Y. a de Nossa Senhora da
Comçeipção de Jacarehy aos 16 dias do mes de Agosto.
Esteuão Eoiz' da Silua a fes, anno de mil e setecentos
e uinte e oito. O Cecretario Bento de Crasto Carneiro
a fes escreuer. — An."' da Silua Caldeira Pimentel.

Keg.t0 de hua patente de Cap.m passada a D.os Roiz,'
da V a de Mogi
Antonio da Silua Caldeira Pimentel do Cons. 0 de
sua Mag. de que Deos G. de G. or e Cap. ,n Gen. al da Capp. nia
de S. Paulo e Minas de Parananpanema do Cuyabá,
e Guayazes, etc. — Faço saber aos que esta minha
carta patente virem que tendo concideração aos meresim.t0S, e mais partes q.' concorrem na pessoa de
Domingos Eoiz' húa das principais da Y. a de S. Anna
de Mogi, e hauer nella seruido e o cupado os cargos
honrrozos da Camara, e esperar delle q.' tuclo o de
q.' lhe for encarregado do Seru. 0 de S. Mag. de Se hauerá
com o procedim. to , Satisfação, e Zello que espero cie
sua pesoa : Hey por bem nomealo, como por esta nomeyo,
no posto de Cap. am de Auçoliares de húa das comp. as
da V. a de Mogi agregadas ao Begim. to que novam. tc
se levanta na d. a Y. a e na de Jacarehy de q.' he coronel P.° Eoz.' Froes que servirá emq. t0 eu o ouver por
bem, e S. Mag. de que DEOS G. dc não mandar o contr. 0 .
Pello <pie ordeno ao Coronel, e mais off.es do d.° Begim. t0 conhesâo ao d.° D. 08 Eoiz.' por Ten. to delle, e
como tal honrrem, e estimem, e deixem exercitar o
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cl.° posto com o q. al não vencerá soldo, mas sim gozará
de todos os previlegios, liberdades, izensois, e franquezas q.' em razão delle lhe ção consedidas, e o coronel do d.° Regim. t0 lhe dará posse, e juram. t 0 de cumprir, e guardar com as obrigasões do mesmo posto de
que se fará asento nas costas desta na forma do estillo;
e aos mais oíf.es, e Soldados da sua comp.8 ordeno cumprão, e guardem suas ordens tão inteiram.' 0 como devem
e são obrigados, e por firmeza de tudo lhe mandei
passar a prez. t0 por mim asignada, e sellada com o
sinete de minhas armas q.' se cumprirá, e guardara
inteiram. te como nella se contem sem duvida algüa, e
se registará nos L.03 da Sacretaria deste Gou.° e aonde mais tocar. Dada na Y. a de Santa Anna de Mogi
aos treze dias do mes de Agosto. Anno do Nascim.' 0
de Nosso Senhor Jesus Christo de 1728. O Sacret. r0
Bento de Crasto Carn. r0 a fez. — An.'° da St/lua Culd.ra
Pimentel.

Reg.t0 de liua Nomeação de Ten.t0 passada a líeuto
Ferr.a de Queirós, da V." de Mogi
Porquanto he conveniente ao Serv. 0 de S. Mag. do q.'
DEOS G. de se regimentem as ordenansas desta Cap. nía ,
fui Servido levantar na Y. a de Mogi, e Jacarehy lm
regim. t0 de Auçoliares, e constando me da capasidade
e proçedim. 10 de Bento Eerr. a de Queirós, e mais partes
q.' nelle concorrem: I l e y por bem nomealo como por
esta nomeyo, no posto de Ten. t0 de Auçoliares do
Regim. t0 de que he coronel P.° Roiz Froes na comp.a
cio Cap. am D.03 Roiz.' pertensente a Y. a de Mogi cujo
posto exercitará emquanto eu o ouver por bem e com
elle não vensera Soldo, mas gozará de todos os previlegios que em razão delle lhe pertenser, e o cap. am
da d. a comp. a o conhessa por Ten. t 0 delia, e como tal o
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estime, e lionrre, e os mais off.es mayores do d.° Begim. to
o deicliem exercitar o d.° posto e esta Se registará
nos L. os da Sacretaria deste Gou.° e aonde mais tocar,
e se cumprirá inteiram. te sem duvida algúa. Dada na
V. a de Mogi aos 13 dias do mes de Agosto. Sub meu
Signal e Sello de minhas armas. Anno de 1728. O
Secret. r0 Bento de Crasto Carn.™ a fes. — Ant.0 da
Sylua Cald.™ Pimentel
Ileg.to de hua Nomeação (le Alf.cs passada a M.el P.t0
llib.r0, da Y.a de Mogi
Por quanto he conveniente ao Seru. 0 de S. Mag. de
se levanta hua Comp. a mais de ausuliares na Y. a de
Mogi, e atendendo a capasid.® de M. e l Pinto Bib. r o :
Ifey por bem nomealo como por esta nomeo, no posto
de Alferes de ausuliares da CJomp.a do Cap. m D.08 Eoiz',
cujo posto exerçitará emq. t0 eu o ouver por bem, e
não vencerá Soldo, mas sim gozará de todos os preuilegios q.' lhe pertencerem; e o Cap. m da d. a Comp. a
o conhesa por Alferes delia, e como tal honrre e estime, e lhe de posse; e os mais off.es mayores do d." Eegim. to
o deixem Seruir, e exercitar; e esta se registará nos
L. os da Secretr.11 deste Gou. 0 e aonde mais tocar. Dada
na Y. a de N. S." da Conceição de Jacarehy sub meo
sinal e sello de minhas armas, aos dezaseis dias do
mes de Agosto de 1728. O Secretr. 0 Bento de Crasto
Carn. r0 a fes.—An.' 0 da Silua Cald.ra Pimentel,

Ileg.to de hua Patente de Ajud.e da V.» de Mogi passada
a Luis Corr.a da Fon.ca
Antonio da Silua Cald. ra Pimentel do Cons.® de S.
Mag.d® q.' D. 5 G.d® G. or e Cap. m Gen. al da Cap. nia de S.
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Paulo e minas de Paranamp. a do Cuyabá e Guayazes, etc. — Paço Saber aos que esta minha carta patente
virem que tendo conçideração aos merecimentos e mais
partes que concorrem 11a pessoa de Luis Corrêa de
Fon. c a e esperar delle se haverá com bom prosedim. to
em tudo o que lhe for encarregado do Serv. 0 d'El-Rey
conforme a confiança que delle faço: Hey por bem
fazer lbe m.ce (como por esta lhe faço) cie o nomear 110
posto de Ajud.® do
das Seis comp as de ausuliares
a
da Y. de Mogi, do regim. to de que hé Coronel Pedro
Eoiz' Próis q.' servirá emq. t0 eu o ouver por bem e S.
M a g / 0 q.' Deos g. do não mandar o contr. 0 , e com o d.°
posto não vencerá soldo mas sim gozará de todos os
Privilégios, Liberd. 03 , izenções, e franquezas q.' em
razão delle lhe pertencerem; e ordeno ao d.° Coronel
o deixe servir o d.° posto, e mando aos mais off.es do d.°
Eegim. t0 o conhesão por Ajud.® delle, e como a tal honrrem e estimem, e os Cap. ms guardem suas ordens que
por elle da p. t0 de seus oíf.°s lhe forem dadas, e os
soldados lhe obedesão tão intr. a m. t0 como devem e são
obrigados; e por firmeza de tudo lhe mandei passar
a prezente por mim aSinada e sellada com o sinette
ue minhas armas, que se cumprirá intr. a m. te como nella
se contem sem duvida algua, a qual se registará nos
L. os da secretr. a deste Gov.°, e nos mais a que tocar.
Dada na Y. a de Jacarehy aos dezaseis dias do mes de
Agosto. Anno do Nascim. t0 de N. S. Jesus Christo de
mil e sete centos e vinte oito. O Secretr. 0 B. t0 de Crasto
Carnr. 0 a fez. — Ant." da Silva Caldr." Pimentel,

Reg.to de hua nomeação de Ten.t0 da comi).a de Mogi
passada a Bruno dias delgado
Porquanto hé conveniente ao serv. 0 de S. Mag.d® q.'
Deos G.d® se regimentem as ordenanças desta Cap. ma ,
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fui servido levantar nas Yillas de Mogi, e Jacarahy
hum regim t0 de ausuliares; e constando me da capacid. e de Bruno Dias delgado, e mais p. tes q.' nelle concorrem : Hey por bem de o nomear como por esta
nomeio, no posto de Ten.'° de ausuliares da Comp. a do
Cap."1 João Lopes, hua das da Yilla de Mogi do regim. to
de q.' hé coronel Pedro Roiz' Frois. q.' exercitará em
q. t0 eu o ouver por bem, e com o cl.° posto não vencerá soldo, mas sim gozará de todos os Previlegios e
liberd. cs q.' directam. te lhe pertenserem, e o Cap. m da
d.n Comp. a o conhesa por Ten. te delia e como a tal
honrre e estime; e os off.cs mayores do d.° Begim. t0 o
deichem exercitar o d.° posto; e esta se registará nos
L. os da Sacretr. a deste Gov." e nos mais a q.' tocar, q.'
se cumprirá como nella se contem sem duvida algúa.
Dada na Y. a de N. S.a da Conseição de Jacarehy sub
meo sinal e sello de minhas armas aos dezaseis dias
do mes de Agosto, anno de 1 7 2 8 . — O Secretr. 0 Bento
de Crasto Carnr. 0 a fez. — Ant.0 da Silva Caldr." Pimentel.

lleg. t0 de hua nomeação de Ten.te da V.a de Mogi passada a João dos S.tos Silva
Porquanto hé conveniente ao Serv. 0 de S. Mag. de q.'
D. G. de se regimentem as ordenanças desta Cap.DÍa, fui
serv. 0 Levantar nas Y. as de Mogi e Jacarahy hum
regim.4" cie ausuliares e constando me da capasid. 0 e
bom procedim. 10 de João dos Santos Silva e mais partes
que nelle concorrem: Iley por bem nomealo, como por
esta nomeyo, no posto de Ten. t0 de ausuliares da Comp. a
do Cap. m Tliomé Alz.' de Crasto, hua das do Begim. t0
de q.' hé coronel Pedro Roiz Frois, pertencente as
Y. as de Mogi e Jacarahy, que exercitará emq. t0 eu
o ouver por bem, e não vencerá soldo, mas sim gozará
8
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de todos os Prevelegios e Liberd.®8 q.' em razão do
d.° posto lhe pertencer, e o Cap. m da d. a comp. a o conbesa
por Ten. te delia e como a tal honrre e estime e os mais
off.®8 mayores do d.° Regim. t0 o deixem exercitar o d.°
posto e esta se registará na secretr. a deste Gov.°, e nas
mais a que tocar, e se cumprirá inteiram.'® como nella se
contem, sem duvida algüa. Dada na V. a de Nossa Senhora da Conseição de Jacarahy sub meo sinal e sello
de minhas armas aos dezaseis do mez de Agosto. Anno
de mil e sete centos e vinte e oito. O secretr. 0 Bento
de Crasto Carnr. 0 —Ant." da Silua Caldr." Pimentel.

Reg.o de hua nomeação de Ten.t0 passada a Fran.00 Pimenta de Abreu, da Y.a de Mogi
Porquanto he conveniente ao serviço de S. Mag.d®
q.' D. s G.d® se regimentem as ordenanças desta Cap. nia
fui servido Levantar na V. a de Mogi e Jacarahy hum
regim. t0 de ausuliares, e constando-me da eapasid.® de
Fran. 00 Pimenta de Abreu, e mais partes q.' nelle concorrem: Hey por bem nomealo, como por esta nomeyo,
no posto de Ten. t0 de ausuliares da comp. a do Cap. m
M.®1 Cardoso, hua do Regim. t0 de q.' hé Coronel Pedro
Roiz' Frois, cujo posto exercitará emq. t0 eu o ouver
por bem, e com o d.° posto não vencerá soldo, mas
sim gozará de todos os privilégios e Liberd. es q.' lhe
tocar, e o Cap. m da d. a comp. a o conhesão por Ten. te
delia e como tal honrre e estime, e os mais off.08 mayores do d.° regim. to o deixem exercitar o d.° posto,
e esta se registará nos Tj.08 da Secretr. a deste Gou. 0
e nos mais a que tocar, e se cumprirá intr. a m. te como
nella se contem sem duuida algúa. Dada na V. a de
N. S. a da conseição de Jacarahy sub meu sinal e sello
de minhas armas aos dezaseis dias cio mes de Agosto
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de mil e sete centos e vinte e oito. O secretr. 0 Bento
de Crasto Carnr." a f e z . — A n t , 0 da Silua Caldr.a Pimentel.
IJeg.'0 de hua Nomeação de Ten.te da Y.a de Mogi passada a Luiz de Caudia de Abreu
Porquanto hé conveniente ao serv.° de S. Mag. de q.'
Deos g. de se regimentem as ordenanças desta Cap. nia ,
fui serv.° levantar nas V. as de Mogi e Jacarahy hum
Eegim. to de aussiliares, e constando me da capasid. 6
e bom prosedim. to de Luiz de Candia de Abreu, e
mais p.'eB q.' nelle concorrem : Hey por bem, nomealo
como por esta noineyo, no posto de Ten. te de aussiliares na comp. a do Cap. m Seb. m de Siqr. a , hua das
do Eegim.' 0 de que hé coronel Pedro Eoiz' Eroes pertencente a Y. a de Mogi, e exercitará emq.'° eu o ouver
por bem, e não vencerá soldo, mas sim gozará de todas
as honrras e previlegios q.' lhe tocar, e o Cap. m da
d. a comp. a o conhesa por Ten.'° delia e como tal honrre
e estime e os mais off'.es maiores do d.° Eegim.' 0 o
deixem exercitar o d.° posto, e esta se registará nos
L. os da Secretr. a deste Gou. 0 e onde mais tocar, e se
cumprirá intr. a m. te sem duvida algúa. Dada na Y. a
de N. S. a da conseição de Jacarahy aos dezaseis dias
do mes de Agosto, sub meo sinal e sello de minhas
armas, Anno de mil e sete centos e vinte e oito. O
Secretr. 0 Bento de Crasto Carnr. 0 a f e z . — A n t . " da
Silua Caldr." Pimentel,
R.eg.to de hua Patente de Cap.m passada a Seb.m de Siqr.a
da V.a de Mogi
Antonio da Sylva Caldr. a Pimentel do cons.0 de
S. Mag. de que Deos G. de G. or e Cap. am Gen. al da Capp. nia
de S. Paulo e minas de Earanam, do Cuyabá, e
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Guayazes, etc.—Faço saber aos que esta minha carta
patente virem que tendo resp. to aos meresim.t0S, serv.03,
e mais p. tes que concorrem na pessoa de Seb. am de Siqueira, e estar servindo com grande satisfação e zello
o posto de Cap.™ da ordenança da V. a de Mogi dando
prompta execução as ordens que se lhe encarregão;
porque fui servido regimental' as ordenanças fazendo
hú regim. t0 de aussiliares nas V. a s de Mogi, e Jacarehy, e por esperar da sua pessoa se haverá daqui
em diante com o mesmo procedim. 10 em tudo o que
lhe for encarregado do real Serv. ço conforme a confiança que delle faço: Iley por bem fazer-llie m.ce de
o prover 110 posto de Cap. am de aussiliares de hua das
comp. as da V. a de Mogi, agregada ao regim. t0 de q.'
]ié coronel P.° Roiz' Froes, que exercitará emq. t0 eu
o ouver por bem e Sua Mag. de que l). s G. do não mandar
o contr. 0 , e com o d.° posto não venserá soldo, mas
sim gozará de todos os privilégios, Liberdades, e franquezas q.' em razão delle lhe pertenserem, e ordeno
ao d.° Coronel, e mais off.cs do d.° regim. t0 conhesâo
ao d.° Seb. am de Siqueira por Cap. am delle e como a tal
honrrem e estimem e bem tratem, e servirá debaixo
da posse e juram. t 0 que já teve q. do entrou a servir
o d.° posto, e mando aos seus off.cs subalternos lhe
obedesão inteiram. te como devem e são obrigados, e
por firmeza de tudo lhe mandei passar a prez. t0 por
mim asignada e sellada com o sinete de minhas armas,
q.' se cumprirá e guardará inteiram. te como nella se
contem sem duvida algua, e se registará nos L. os da
Secretaria deste Gou.°, e nos mais a que tocar. Dada
na V. a de N. Senhora da conceipção de Jacarehi aos
16 dias do mes de Agosto. Anno do Nassim. t0 de N.
Senhor JEsus Christo de mil e sete centos e vinte e
outo. O Secretr. 0 Bento de Crasto Carn.1'0 a fez. —
Ant,0 da Sylua Caldr." Pim.el
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Reg.t0 (le hua Patente de Cap.m passada a M.cl Cardozo,
da Y.a de Mogi
Antonio da Sylva Caldr. a Pimentel no Cons. 0 de Sua
mag. de que deos g. de e capitam general da capitania
de S. Paulo e minas de pauepanema, Cu jabá, e goazes.
— Faço saber aos que esta minha carta patente virem
q.' tendo respeito aos serviços e meresim. t0S e mais
partes que comcorrem na jieçoa de M.01 Cardozo, liuma
das principais da villa de Mogi e haver servido a sua
Mag. de tres anos no posto de Alferes da ordenansa
da comp. a do Capitam Salvador Furtado indo com o
mesmo posto duas vezes a prassa de S.tos indefeza delia,
pasar por nomeasão da Camara ao posto de Capitam
em que foi porvido pello Conde de aSumar D. Pedro
de Alm. da continua no delle onze anos sucecivo e em
todos elles se houe com todo o procedim. to dando
prompta excusam as ordens que lhe foram eiicaregadas e se haver mostrado com grande zello na aministrasão da justiça servindo varias vezes juis ordinário como também os mais cargos da Republica com
grande cuidado e limpeza cie mãos sem que delle ouvece queixa alguma, o q.' tudo me constou por sertidão nos ofícios cia Camara e porq.' foi servido regimental' as ordenansas fazendo hum regim. t0 de AJsuliares nas villas de mogi e jacarehi; e por esperar
da sua peçoa ce haverá daqui emdiante com o mesmo
porcedim. to em tudo o q.' lhe for encarregado do real
servisso comforme a comfiança q.' clelle faso: hei por
bem fazer niersê de novam. te o porver no posto de
Capitam de Alsuliares de liuma das companhias da
villa de mogi agregado ao regim. t0 de q.' hé coronel
Pedro Roiz frois q.' excesistará emq. t0 eu o ouver por
bem e sua mag. de que d.8 g. do não mandar o contr. 0
e não venserá soldo mas sim gozará de todos os privilégios, libredad.es, e franquezas q.' em rezam do
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d.° posto llie sam concedidos; e ordeno o Coronel e
mais oficiais do mesmo regim t0 conhesam ao d.° M. el
Cardozo da Cunha por Cap. tam delle e como tal honrrem
estime e bem tarte e servirá de baixo da poce e juram.' 0 que já teue q. do entrou a servir o d.° posto; e
mando aos seus oficiais subalternos e soldados lhe
obedeça inteiram. te como deve e sam obrigados; e por
firmeza de tudo lhe mandei pasar a prez. te por mim
asignada e selada com o sinete de minhas armas que
se cumprirá e goardará inteiram.' 6 como nella se contem
sem duvida alguma, e se registará nos livros da sacrataria deste governo e nos mais a q.' tocar dada na
vila de nossa S. ra da comseisam de jacarahi aos 16
dias do mes de Agosto ano do nasim.' 0 de nosso S.1'
Jesus christo de mil e cete centos e vinte oito o secr.0
Bento de Crastro Carneiro a fes escrever.—Antonio
da Sylva Caldr." Pimentel.

lteg.t0 de hua Patente de cap.m passada a Fran.00 de
Godoy, da Y.«- de Tabaté
Antonio da Sylva Caldr. a Pimentel no cons.0 de Sua
mag. do q.'deos g. do g. or e capitam general da capitania
de S. Paullo e minas de panapanema e guayzes, etc.
—Faço saber aos q.' esta minha patente virem q.' tendo
considerasão aos merecim.' 03 e mais partes que comcorrem na peçoa de Fran. 00 de godoi de Almd. a e esperar delle q.' em tudo o q.' lhe for emcarregado do
real serviso se haverá com todo o cuidado e zello:
hei por bem fazer lhe m.06 como por este lhe faso de
o nomear 110 posto de Capitam de Alsoliares de huma
das Companhias q.' novamente se levantão nesta villa
de tabaté, agregada ao regim. t0 delia emcomfrodara com
a villa de pidamunliagdba no qual lie coronel TJUÍS
pinto de Souza, cujo posto sirvara emq.'° eu o ouver
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por bem e sua mag. d o q.' D. s guarde não mandar o eontr. 0
e com elle não venserá soldo mas sim gozará de todos
os privilégios, libredades, excensois, e franquezas, que
em rezam do d.° posto lhe sam concedidos. Pello que
ordeno ao d.° coronel conhesa ao sobredito Fran. 00 de
godoi de Alm. da por capitam de humas das companhias do seu regim. t0 e lhe dará nella pose e juram.' 0
dos S.tos evangelhos de compri e guardar com as obrigasois de seu posto de que se fará asento nas costas
desta patente na forma do estillo e os mais oficiais
majores do mesmo regim.' 0 o conhesão por capitam
delle e como tal honrem estime e bem trate; e mando
aos seus subalternos e soldados lhe obereçam como
devem e são obrigados em tudo o q.' por elle lhes
for mandado do Eeal serviso; e por firmeza de tudo
lhe mandei passar a prez.' 0 por mim asignada e selada
com o sinete de minhas armas q.' se comprirá e guardará inteiram. te como nella se contem e se registará
cios liuros da secratr. a deste governo e nos mais a
que tocar, dada na villa de S. fran. 00 das chagas
de taubaté aos 19 dias do rnes de Agosto Luis duarte
Carnr. 0 a fes ano do nassim.' 0 de noso senhor jesus
christo de mil e cete centos e vinte e oito o Secretr. 0
Bento de Castro Carnr. 0 a fes escrever.—Antonio da
Sylua Caldr." Pimentel.

Reg.'0 de hua Patente de Ajud.0 passada a João Roiz'.
Montemor
Antonio da Sylua Caldr. a Pimentel 110 cons.0 de Sua
Mag. do q.' Deos guarde g. or e capitam general da capitania de S. Paullo e minas de panapanema e yuajazes, etc.—Faço sabre aos que esta minha patente
virem q.' tendo considerasam aos merecim. tos e mais

partes que comcorrem na peçoa de João Eoiz montemor
e esperar delle se haverá com bom porcedim.10 em tudo
o que lhe for emcaregado do Eeal serviso comforme
a comfiança que delle faço: Ei por bem fazer lhe m.oe
como por esta lhe faço de o nomear do posto de Ajudante de numero das companhias de alsoliares desta
villa de taubaté do regim. t0 de que hé coronel Luis
pinto de Souza que sirvera emq. !o eu o houver por
bem e sua Mag. de q.' D.8 guarde não mandar o con.tr.0 e
com o d.° posto não venserá soldos mas sim gozará
de todos os privilégios e libredades exsessois e franquezas q.' em rezam cio dito posto lhe sam comceclidas; e omedo ao d.° coronel o deiclie servir exsesitar o dito posto e mando aos ficiaes majores do d."
regim. t0 o conhesão por ajudante delle e como tal o
honrem estime e bem tarte e os capitais guardem suas
ordens que por elle da parte do seu oficiais majores
lhes forem dadas e os soldados do mermo regim. t0 e
companhias lhe obereserão inteira m. te como devem e
são obrigados e por frimeza de tudo lhe mandei passar a prez. te por mim asignada e selada com o sinete
de minhas armas que se comprirá e guardar inteira
m. te como nella se comtem sem duvida alguma e se
registará dos liuros da secr. a deste governo e nos mais
a que tocar. Dada na villa de S. Fran. 00 das Chagas
de taubaté aos 19 dias do mes de Agosto Luis duarte Carnr. 0 a fes ano do nassim. t0 de nosso S.01' Jesus
christo de mil e cete centos e vinte oito o secratr. 0
Bento de Castro Carnr. 0 a fés escrever.—Ant." da Silua Caldr.a Pimentel.
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Registo de hua Patente de Tliomé Portes de El-Rey
do posto de Sarg.t0 mor dos Aux.es da Y. a de
Taubaté. (>)
Antonio da Sylva Caldr. a Pimentel do Cous,° de
sua Mag. dc que Deos guarde g. or e Capitam general
da Capitania de S. Paullo e minas de penapauema e
guajazes, etc.—Faço saber aos que esta minlia carta
patente virem que tendo respeito aos merecim. tos servisos e mais partes que comcorrem 11a peçoa de Thome
portes de El Key e haver servido nesta villa de taubaté o posto de capitam de Infantaria cia ordenança
três anos succesivos sempre com bom proeedim. to
dando inteira experisam e comprim. 10 as Kgencias q.'
lhe forâo emcaregadas e esperar delle q.' daqui em
diante se haverá com o mesmo procedim.' 0 comforme
a grande comfiança que de sua peçoa faço: hei por
bem farzer lhe m.ee como por esta lhe faço de o nomear
do posto de Sarg. t0 mor dos Alcuares do regim. t0 que
nova mente fui servido levantar nas villas de taubaté
e pindamunhagaba de q lie coronel Luis pinto de
Souza (2) que sirvera em quanto eu o ouver por bem
e Sua Mag. do que Deos g. de não mandar o contrario e
com o dito posto não vencerá soldo mas sim gozará
de todos os privilégios, Liberdades, izencois, e franquezas que em rezam delle lhe sam comcedidos pello
que' ornedo o coronel do dito regim. t0 o conheça por
Sarg. t0 mor delle e como tal honrem e estime e lhe
de posse e o juram. 4 " cie cumpri e guardar com as
(1) A família Portes de El-Rey era uma das mais distinctas de 8.
Paulo e mereceu um capitulo especial na grande Nobiliarchia Paulistana, de Pedro Taques; infelizmente, esse capitulo se perdeu, como
muitos outros, e a historia dessa familia é hoje quasi desconhecida.
(2) Mais tarde, em 1766, um indivíduo com este mesmo nome
serviu de secretario do governo durante a administração de D. Luiz
Antonio de Souza. Era talvez filho ou neto deste Coronel.
(N. da R.)
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obrigacois do d.° posto de que se fará asento nas costas
desta patente na forma do estillo e mando a todos
os oficiais subaltreuos e soldados do d." regim.' 0 lhe
obereçam cumpram e guarde suas ordens de palavra
e por escrito como devem e sam obrigados em tudo
o q.' lhe for mandado do real servirso e por firmeza
de tudo lhe mandei passar a prez.'° por mim asignada
e celada com o sinete de minhas armas que se cumprirá e guardara inteiram.' 0 como nella se contem sem
duvida Alguma e se registará dos liuros na cacartr."
deste governo e nos mais a que tocar. Dada da villa
de Sam Fran. 00 das Chagas de taubaté aos 19 dias
do mes de Agosto ano do nassim.' 0 de nosso S.r Jesus
christo de mil e cete soutos e vinte oito o secratr. 0
Bento de Castro Carnr. 0 a fes.— Ant," da Sylua Caldeira Pimentel.
líeg;.'0 de hua Patente de Ten.te pasada a Ant.o Nunes
d'Assump.,n da V.a de Tabaté
Porquanto hé couidiente ao servirso de sua Mag. d0
(].' deos g. do se regimente as ordenansas desta Capitania fui servido levantar nesta villa de taubaté e
pindamunhangaba hum regim.' 0 de Ausoliares e constando-me da capacid. 0 de Antonio Nunes da Sumsam
e mais partes q.' nelle comcorrem: hei por bem de
o nomear como por esta o nomeo do posto de tidente
de ausoliares da Comp." do Coronel Luis pinto de
Souza do regim.' 0 que novam.' 6 se levanta, q.' excessitará emq.' 0 eu o houver por bem e com o dito
posto não vencerá soldo mas sim gozará de todos os
pivilegios Libredades e franquezas que em rezam do
d. 0 posto lhe pertenser e o dito coronel o conheça
por tedente de sua comp. a e como tal honrem e o
estime e os mais oficiaes do d. 0 regim.' 0 o deichem
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exsecistar o cl.° posto e esta se registará dus liuros
desta secartr." deste governo, que se cumpri, á como
delia se comtem sem duvida alguma dada da villa de
S. Fran. 00 das chagas de taubaté, sob meu signal e
Cello de minhas armas aos 19 dias do mez de Agosto
Luis duarte carnr. 0 a fes ano de mil e cete centos
e vinte oito o secratr. 0 Bento de Castro a fez escrever.—
Antonio da Silua Caldr.a Pimentel,

Reg.t0 de hua Patente de Cap.™ passada a M.el Finr.0
de líezemle, da V.a de Tabaté
Ant. 0 da Silua Caldr. a Pimentel do cons.0 de S.
Mag. de q.' Deos G. dc G. or e Cap.™ Gen. al da Cap. nia
de S. Paulo e minas de Paranampanema, do Cuyabá, e
Guayazes, etc.—Faço saber aos q.' esta minha Patente
virem q.' tendo consideração aos meresim. t0S e mais p.tos
q.'concorrem na pessoa de Manoel Pinr. 0 de Bezende,
e esperar delle q.' em tudo o q.' llie for encarregado
do Real Seruiço se hauerá com todo o cuidado, e zello:
Hey por bem fazer lhe m. ce (como por esta lhe faço)
de o nomear no posto cie Cap.™ de ausuliares de hua
das comp. as q.' novam. te se levantão nesta villa agregada ao Regim. t0 delia, incorparada com a villa de
Pindamunhangaba, do q. al hé Coronel Luis Pinto de
Souza cujo posto exercitará emq. t0 eu o ouver por bem
e S. Mag. de q.' D. s G. do não mandar o contr. 0 , e com
elle não vencerá soldo, mas sim gozará de todos os
Privilégios, Liberd. 03 , Izençõis, e franquezas q.' em
razão do d.° posto lhe são consedidos; Pello q.' ordeno
ao dito Coronel conhesa ao d.° M. el Pinto Bezende por
Cap.™ de hua das comp. as do seu regim. t0 desta Y. a de
Taubaté, e delia lhe dará posse e o juram. t0 dos S.t0s evangelhos de cumprir e guardar com as obrigaçõis do d.°
posto de q.' se fará asento nas costas desta na forma do
12
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Estillo; e os mais off.08 mayores do mesmo Begim. to
o conhesão por Cap."1 delle, e como tal honrrem
estimem, e bem tratem; e mando os seus subalternos,
e sold.08 lbe obedeção como devem e são obrigados
em tudo o q.' por elle lhe for mandado do Real seruiço; e por firmeza de tudo lhe mandei passar a
prez. t0 por mim asinada e sellada com o sinete de
minhas armas q.' se cumprirá e guardará inteiram t0
como nella se contem sem duvida algua e se registará
nos L. os da Secretr. a deste Gov.° e nos mais a q.'
tocar. Dada na Y.11 de S. Fran. 00 das chagas de Taubaté aos dezanove dias do mez de Agosto. Anno de
mil e sete centos e vinte e oito. O Secretr." Bento
de Crasto Carn/ 0 a fez.—Ant. 0 da Silua Caldr." Pimentel.
Keg.to de hua Nomeação de Alferes passada a Luiz de
Souza Portugal, da V a de Taubaté
Porq. to hé coviãiente ao servisso de sua Mag. dc que
Deos guarde se regim. te as ordenansas desta Capitania fui servido levantar nesta villa e na de pindamunhangaba hum regimento de ausuliares e constando
me da capacidade de Luis de Souza portugal e mais
partes que nelle concorrem hei por bem nemear como
por esta nomeo do posto de Alferes de Ausuliares de
uma das companhias q.' novani. to se levanta nesta
Yilla de Taubaté de que hé capitam Miguel Pinheiro
da rezende agregada ao regim. t0 de que hé coronel
Luiz pinto de Souza que sirvera emq. t0 eu ouver por
bem e com o d.° posto não vencerá soldo mas sim
gozará de todos os privilégios que em rezam delle
lhe tocar pello que ordeno ao d.° capitam conheça ao
d.° Luiz de Souza portugal por alferes da sua companhia e como tal honre e estime e lhe dê posse e
o coronel e os ficiais majores do d.° regim. t0 o deichem
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deste governo e aonde mais tocar e se cumprirá como
nella se contem dada na Yilla de Taubaté sob meu
signal e cello aos vinte dias do mes de maio de mil
e sete centos e vinte oito o secratr. 0 Bento de Castro
Carnr. 0 a fez.—Antonio da Silua Caldr." Pimentel.

Reg t0 de hua Nomeação de Ten.te passada a Fran 00 da
Silua, da Y.a de Taubaté
Porq. to bé covidiente ao servisso de sua Mag. de que
Deos g.tio se regim. te as ordenansas desta Capitania
fui servido levantar nesta villa de Taubaté e na
pidindamunhengaba bum regim. t0 de Ausuliares e comtando-me da capacid.® de Fran. 00 da Sylua e mais
partes que nelle concorrem hei por de nomear como •
por esta nomeo do posto de tidente de ausuliares da
comp. a do capitam Miguel pinheiro da rezende hurna
da desta villa cie Taubaté agregada ao regim. t0 de
que hé coronel Luis Pinto de Souza que sirvera emq. t0
eu o ouver por bem e não vencerá soldo mas sim
gozará de todos os privilégios q.' em razam do d.0
posto lhe sam concedidos e ordeno ao d. 0 capitam o
conheça por tidente da sua companhia como tal honre
e estime e o coronel e mais oficiais majores do d.°
regim. t0 o deiche exsicitar o d. 0 posto e esta se registará da secratr. a deste governo e aonde mais tocar
e comprirá como nella se contem. Dada na villa cie
Taubaté sixb meu signal e cello de minhas armas aos
vinte dias do mes de Agosto de 1728. O secratr. 0
Bento de Castro Carnr. 0 a fez.—Ant. 0 da Silua Caldr."
Pimentel.
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Keg.'0 de liua Nomeação de Ten.te passada a Fran.00 de
Gusmão, da Y.a de Taubaté
Porq.' 0 hé covidiente ao serviso de sua Mag. de que
Deos g. do se regim.' 0 as ordenansas desta Capitania
fui servido Levantar desta Yilla de Taubaté, e na de
pindamunhangaba hum regim.' 0 de Ausuares e comtando me da capacid. 6 de Fran. 00 de gusmão e mais
partes q.' delle concorrem : Hei por bem de o nemear
como por esta o norneo do posto de Tidente de Ausuliares da comp. a do capitam Fran. 00 de Almeida gago,
huma da desta villa de Taubaté agregada ao regim.' 0
de que hé coronel Luis pinto de Souza que sirvera
em quanto eu o ouver por bem e Sua Mag. do não
mandar o contrario e com o d. 0 posto não venserá soldo
mas sim gozará de todos os privilégios que em rezam
delles lhes sam concedidos. Pello que ordeno ao d.°
• Capitam a conheça por tidente da sua companhia e
como tal honre e estime e o coronel e mais oficiaes
de mesmo regim.' 0 o deichem exsiscitar o d.0 posto
e esta se registará da Sacratr. 8 deste govverno e nos
mais a que tocar; que se comprirá e guardará como
nella se contem sem duvida alguma. Dada da villa
de Sam Fran. 00 da chagas de Taubaté sub meo signal
e cello de minhas armas aos vinte dias do mes de
Agosto de 1728. O secratr. 0 Bento de Castro Carnr. 0
a fez—cello.—Antonio da Silua Caldr." Pimentel.

Heg.'° de hua Nomeação de Ten.'° pasada a Fernando
Paes, da Y.a de Taubaté
Porq.' 0 hé conveniente ao serv. 0 de S. Mag. do q.'
Deos g. de se regimentem as ordenanças desta cap. nia
fui servido levantar hu regim.' 0 de ausuliares na V. a
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de Taubaté, e 11a de pindamunbangaba e constando
me da capasidade de Ferna. 0 Paes de Siqueira e mais
partes que nelle concorrem: Hey por bem de o nomear, como por esta nomeyo, no posto de Tenente
de Ausuliares da comp." de que lié cap. m Fran. 00 de
Godoy de Alm. da búa das desta Y. a de Taubaté agregada ao regim. t0 de que hé coronel Luiz Pinto de
Souza q.' servirá emq. t0 eu o ouver por bem e
com o d.° posto não venserá soldo, mas sim gozará de todos os privilégios q.' em razão delle lhe
pertenserem; e ordeno ao d.° cap. m o conhesa por
Ten.° de sua comp. a e como tal honrre, e estime, e
o coronel e mais officiais mayores do d.° regim. t0 o
cleichem exercitar o d.° posto; e esta se registará 11a
sacrataria deste Gov.° e aonde mais tocar e se cumprirá como nella se contem. Dada na Y. a de Taubaté
sub meo sinal e sello de minhas armas aos vinte
dias do mes de Agosto. Anno de mil e sete centos
e vinte oito. O Secretr." Bento de Crasto carnr. 0 a
fez.—An}" da Silua Caldr.a Fim."'

Reg.t0 de hua Nomeação de Teu.te pasada a João de
Figr.do Telles, da Y.a de Taubaté
Porq. to hé conveniente ao serv.° de S. Mag. de q.'
D. g. do e regimentem as ordenansas desta Cap. nia fui
servido levantar nesta Y. a de Taubaté e na de pindamunbangaba hú regim. t0 de ausuliares; e constando me da capasid. 0 de João Figueredo Telles e
mais p. tes que nelle concorrem: Iley por bem de o
nomear como por esta nomeo no posto de Ten. te de
ausuliares. da comp. a do Cap.™ mandante Jozeph Leme
de brito do regim. t0 que se levanta q.' servira emq. t0
eu o ouver por bem, e não venserá soldo, mas sim
s
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gozará de todos os privilégios, Liberd. es e franquezas
q.' em razão do d.° posto lbe são consididas e o d.°
Cap. m o conhesa por Ten. t0 da sua Comp. a e como
tal honrre e estime, e o coronel do d.° regim. t0 conliesa ao sobred. 0 João de Eig. do Telles pello referido
posto como tãobem os mais off.es do d.° regim. t0 o
deixem exercitar e esta se registará nos L. os da secretaria deste Gov.°, que se cumprirá como nella se
contem sem duvida algua dada na Y. a de Taubaté
sub meo sinal e sello de minhas armas aos vinte dias
do mes de Agosto de 1728. O secretr. 0 Bento de
Crasto Carn. 0 a fez. —Ant." da Sylua Caldr.a Pimentel.

Rcg.to de hua Nomeação de Alf'.cs passada a Jozeph de
Leão dos Anjos, da Y.a de Taubaté
Porq. to hé convidiente ao servisso cie Sua Mag. de
q." Deos guarde se regim. te as ordenansas desta Capitania; fui servido levantar nesta villa de Taubaté e na
de pindamunhangaba hum regim. t0 de ausuliares e
comtando me a capacid. 0 de Jozeph Leam dos Anjos
e mais partes q.' nelle concorrem: Hey por bem de
nomear como por esta nomeo no posto de Alferes da
Comp. a do coronel Luiz Pinto de Souza do regim. t0
de ausuliares que novam. te se levanta que sirverá
emq. t0 Eu o ouver por bem e com o d.° posto não
vencerá soldo mas sim gozará de todos os privilégios
que em rezam do d.° posto lhe são concedidos e o
d.° coronel o conha por alferes da sua comp. a e como
a tal honrem e estimem e lhe dê posse na forma costumada e os mais oficiais maiores do d.° regim.' 0 o
deichem exsistar o dito posto e esta se registará da
Secretr. 8 deste governo e aonde mais tocar que se
cumprirá como nella se contem. Dada da Yilla cie
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vinte dias do mes de Agosto de mil e cete sentos e
vinte e oito. O Secratr. 0 Bento de Castro Carnr. 0 a
fés.-—Antonio da Sylua Caldr." Pimentel.

Reg.t0 de hua Nomeação de Ten.te passa a M.el de Barros
Per.a, da V.a de Taubaté
Porq. t o hé coviãiente ao servisso de Sua mag. dc que
Deos g. de se regimente as ordenansas desta capitania
fui seruido Levantar nesta Yilla de Taubaté e na
de Pindamunhangaba hum regim. t0 de ausuliares; e
constando me da capasid. 0 de M. el de Barros Pereira
e mais partes q.' nelle concorrem : Hey por bem de o
nomear como por esta o nomeo no posto de alferes
de Ausuliares da comp. a do capitam Fran. 00 de godoi
de alm. da huma das desta villa do Taubaté agregada
ao regim. t0 de que hé coronel Luis Pinto de Souza
que sirvera emq. t0 eu o ouver por bem e com o d.°
posto não venserá soldo mas sim gozará de todos os
previlegios que em rezão delles lhe são consedidoe e
o d.° cap. m conhesa ao d.° M. cl de Barros pereira
por alferes da sua companhia e como a tal honrre
e estime e lhe dê posse e o coronel e mais oficiais
mayores do d.° regim. t0 o deichem exsistar o d." posto
e esta se registará da secratr.11 deste gorverno e aonde
mais tocar e se cumprirá como nella se contem dada cia
villa de Taubaté sub meo signal e sello de minhas
armas aos vinte dias do mes de agosto de mil cete
sentos e vinte oito. O secratr." Bento de Castro Carnr. 0
a fez.—Antonio da Sylua Caldr." Pimentel.
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Reg.t0 de liua Nomeação de Ten.te pasada a Fran.00
Toledo, de Taubaté

-Yir.a

Porq.' 0 hé convidiente ao servisso de sua Mag. do que
Deos g. de se regimente as ordenanças desta capitania;
fui servido de Levantar desta villa de Taubaté e na
de pindamunhangaba hum regim. t0 de ausuliares
constando me da capacid. 0 de Fran. 00 Yieira Toledo
e mais partes que delle comcorrem : Hey por bem de
o nomear como por esta o nomeo do posto de Tidente
de ausuliares da comp.a do capitam Bernado Jozeph
de Figeiro huma das desta villa agregada ao regim. t0
de que hé coronel Luis Pinto de Souza q.' sirvera
emq. t0 eu o ouver por bem e com o dito posto não
venserá soldo mas sim gozará de todos os privilégios
que em direitamente lhe pertecer e o d.° Capitam o conhesa ao soberd. 0 fran. 00 Yieira Toledo por tedente
da sua companhia e como a tal honrre e estime e os
fieiais majores do d.° regim. t0 o deichem exsistar o
d.0 posto e esta se registará na secratr." deste governo e aonde mais tocar q.' se cumprirá e guarda
inteira m. t0 sem duvida alguma. Dada da villa de Taubaté aos vinte dias do mes de Agosto ano de mil e
cete sentos e vinte oito o secratr. 0 Bento de Castro
Carnr. 0 a tez. — Antonio da Silua Caldr.a Pimentel sello.

Reg.t0 de hua Nomeação de Alf. es passada a João da
Costa G.es, de Taubaté
Porq.*0 hé covidiente ao servisso de Sua Mag. de
que deos g. de se regim te as ordenansas desta capitania fui servido Levantar desta villa de Taubaté e na
de pindamunhangaba hum regim. t0 de ausuliares e
constando me da capacid. 0 de João da Costa guimarais e mais partes que nella comcorre. Hey por bem
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de o nomear como por esta nomeo do posto de alferes de ausuliares da comp. a de que he eap. tam Bernardo Jozeph de Figeiros huma das desta villa de
Taubaté agregara ao regim. t0 de que hé coronel Luis
P. t0 de Souza que exsistará emq. t0 eu o ouver por
bem e com o dito posto não vencerá soldo, mas sim
gozará de todos os privilégios que em rezam delles
lhe são concedidos pello que ordeno ao d.° capitam
conhesa ao soberdito João da Costa guimarais por
alferes da sua comp." e como a tal honrre e estime;
e o Coronel e mais oficiais majores do d.° regim. t0 o
deichem exsistir o dito posto e esta se registará da secretar." deste governo e nos mais a que tocar que se
cumprirá como nella se contem. Dada da villa de Taubaté sub meu signal e sello de minhas armas aos
vinte dias do mes de Agosto anno de mil e cete sentos
e vinte e oito. o secratr. 0 Bento de Castro Carnr. 0 a
fez.—Antonio da Sylua Caldr." Pimentel sello.

Beg.t0 de hüa Nomeação de Ten.te passada a Ant.o de
Souza, da Y.a de Taubaté
p o r q to
conveniente ao serv. 0 de S. Mag\ do que
de
D. g. se regimentem as ordenanças desta cap. nia fui
servido Levantar nesta v. a de Taubaté e na de pindamunhangaba hú regim. t0 de ausuliares e constando
me da capasid. 0 de Ant. 0 de Souza e mais p. tes que
nelle concorrem; Hey por bem de o nomear como
por esta o nomeyo, no posto de Teu. te de ausuliares
da comp.a de que hé cap. m Manoel An. t e s Cordr. 0 hua
das desta V. a de Taubaté agregada ao regim. t0 de que
lié coronel Luis Pinto de Souza q.' servirá emq. t0 eu
o ouver por bem, e com o d.° posto não venserá soldo
mas sim gozará de todos os privilégios q.' em razão
s
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dele llie são consedidos. Pello que ordeno ao dito Cap. m
conhesa o sobredito Ant. 0 de Souza por Ten. te da Sua
Comp. a e como a tal honrrem e estime, e o coronel
e mais off.es mayores do dito regim. t0 o deixem exercitar o dito posto e esta se registará na sacretaria
deste gov.° e nos mais a que tocar, q.' se cumprirá
como nella se contem. Dada na villa de Taubaté sub
meo sinal e sello de minhas armas aos vinte dias do
mes de Agosto anno de 1 728. O secretr. 0 Bento de
Crasto Carneiro a fez —Ant." da Sylua Caldr." Pimentel.
I{eg.t0 de hua Nomeação de Alf. es passada a Salvador
Coelho, da Y.a de Taubaté
Porq. t o hé convidiente ao serviso de sua Mag. do que
Deos g. do se regimente as ordenansas desta capitania
fui servido levantar nesta villa de Taubaté e na de
pindamunhangaba hum regim. t0 de ausuliares e constando me da capacid. 0 de Salvador Coelho e mais
partes que nelle com corre: hei por bem de o nomear como por este o nomeo do posto de alferes de
ausuliares da Companhia do Capitam M. cl Antunes
Cordr. 0 huma das desta villa de taubaté agregada ao
regim. t0 de q.' lio coronel Luis pinto de Souza que
sirvera emq.4" eu o ouver por bem e com o dito posto
não venserá soldo mas sim gozará de todos os privilégios que em direita in. te lhe pertencer; e ordeno ao
d.° capitam conhesa ao d.° Salvador Coelho por alferes da sua companhia e como a tal honrre e estime
e lhe dê posse e o coronel e os mais oficiais majores
do d.° regim. t0 o deixes exsestar o d.° posto; e esta
se registará dos livros da Secrataria deste governo e
das mais a que tocar se comprirá como nella se comtem. Dada da vila de Taubaté sub meu signal e sello
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aos vinte dias do mes de agosto, ano de mil e cete
centos e vinte oito. o secratario Bento de Crasto
Carnr. 0 a fez.—Antonio da Sylua Caldr." Pimentel sello.

Reg.t0 de hua Nomeação de Ten.te passada a Luiz da
Silva, da Y.a de Taubaté
Porquanto hé convidiente ao serviso de sua Mag. de
q.' Deos g. do se regim. te as ordenansas desta capitania
fui servido levantar nesta villa de Taubaté e na de
pindamunhangaba hum regim. t0 de ausuliares e constando me a capacid. 0 de Luiz da Silua e mais partes
que nelle concorre: hei por bem de o nomear como
por esta nomeo no posto de tidente de ausuliares da
companhia do Capitam Joam moreira, hum das destas
villas de Taubaté agregada ao regim. t0 de que he coronel Luiz Pinto de Souza que exsesitará emq. t0 eu o
ouver por bem e com o d.° posto não venserá soldo
mas sim gozará de todos os privilégios q.' em direita m. te lhe pertencer pello que ordeno ao d.° capitam
conheça ao sobredito Luis da Silua por tidente da
sua companhia e com a tal honrre e estime e o Coronel
e os mais oficiais do d.° regim. t0 o deixem exsistar
o d.° posto e esta se registará Nos Liuros da secratr."
deste governo e aonde mais tocar, a qual se cumprirá
e guarda como nella se contem. Dada da villa de
Taubaté sub meu signal e sello de minhas armas aos
vinte dias do mes de agosto ano de mil e cete centos
e vinte oito. O secratr. 0 Bento de Crasto Carnr. 0 a
fez.—Antonio da Silua Caldr" Pimentel,
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Reg.'° de hua Nomeação de Alf.63 passada a Pedro Furtado, da Y.a de Taubaté
Porq. t o hé convidiente ao serviso de Sua Mag. de que
Deos guarde se regimente as ordenansas desta Capitania fui servido Levantar nesta villa de Taubaté e na
de pindamunhangaba hum regim. t0 de ausuliares e
constando me a capacid.® de Pedro Furtado e mais
partes que nelle comcorre, hei por bem de Numiar
como por esta o noineo do posto de alferes de ausuliares da Companhia de que he capitam João Moreira
das desta villa de Taubaté agregada ao regim.' 0 de
que he coronel Luiz Pinto de Souza, exsesitara emq.'°
eu o ouver por bem e com e d. u posto não venserá
soldo mas sim gozará de todos os privilégios q.' em
rezam delle lhe pertenser e mando ao Capitam sobredito conheça ao d.°PedroFrutado por alferes da sua companhia e como a tal honrre e estime e lhe dê posse
o coronel e os mais oficiais majores do d.° regim.' 0 o
deixem exsistar o d.° posto e esta se registará nos
Liuros da Secratr." neste governo e aonde mais tocar,
que se cumprirá e guarda como nella se contem. Dada
cia villa de Taubaté sub meu signal e sello de minhas
armas aos vinte dias do mes de Agosto ano de mil
e cete centos e vinte oito o secratr. 0 Bento de Casto
Carnr.° a fez.—Antonio da Silua Caldr." Pimentel.

Reg.to

de hua Provizão de Alcaide e carser.0 de Taubaté
passada a Suphilio Felis

Ant. 0 da Silua Caldr."
Mag. do que Deos g. de G. or
de S. Paulo e minas de
e Guayazes, etc. — Faço
Provizão virem q.' tendo

Pimentel do Cons. 0 de S.
e Cap. m Gen. al da Cap. Ilia
Paranapanema, do Cuyabá
saber aos q.' esta minha
resp. t0 a Suphilio Felis me
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representar se achavão vagos os off.os de Alcaide e carser. 0 desta Yilla de Taubaté, pedindo me lhe fizesse
m.00 provello nelle, e constando me do q.' alegou e
da informação q.' tenho do seu prosedim . t 0 : I l e y
por bem fazer lhe m. oe como por esta lhe faço de o
prover na serventia dos off.os na forma do Eegim. , 0 se
no entanto eu o ouver por bem e Sua Mag.d® q.' deos
g.d® não mandar o contr. 0 e com ella haverá os próes
e precalços que lhe pertencer. Pello q.' ordeno aos
juizes ordinários desta villa o deicliem servir a serventia do d.03 off.03 e lhe dem delles posse e o juram. 10 dos Santos evangelhos de cumprir e guardar
com as obrigaçois dos d.03 off.03 de q ' se fará asento
nas costas desta na forma do Estillo; e por firmeza
de tudo lhe mandei passar a prezente por mim asinada e sellada com o sinete de minhas armas que se
cumprirá como nella se contem sem duvida algua, e
se registará nos L. os da Secretr." deste Gov.° e nos
mais a q.' tocar. Dado na villa de Taubaté aos vinte
dias do mez de Agosto e Anno de 1 728. o secretr. 0
Bento cie Crasto Carnr. 0 a fez —Ant." da Silua Caldr.'1
Pimentel.
Keg.t0 de hua patente de Cap.m passada a Bernd.o Josepli
de Figueiró, de Taubaté
Antonio cia Silua Caldr. a Pimentel do cons. 0 de S.
Mag. do q.' Deos G. do G. or e Cap. m Gen. al da Cap. nia de
S. Paulo e minas de Paranapanema, do Coyabá e
Guayazes, etc.—Eaço saber aos q.' esta minha Batente
verem que tendo aos meresim. 103 e mais p. tes q.' concorrem na pessoa de Bernd.° Jozeph de Figr. do , e esperar delle q.' em tudo o q.' lhe for encarregado do
Eeal serv." se haverá com todo o cuidado e zello:
Hey por bem fazer lhe m. cc como por esta lhe faço
de o nomear no posto de cap. m cie ausuliares de hua
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das comp.BS q.' novam. te se levantão nesta villa de
Taubaté agregado ao Regim.' 0 delia, em corporada com
a villa de Pindamunhangaba do q. al hé coronel Luiz
Pinto de Souza, cujo posto servirá em quanto eu o
ouver por bem e S. Mag. do q.' Deos g. do não mandar
o contr. 0 e com elle não vencerá soldo, mas sim gozará de todos os Previlegios, Liberd. ea , izentos e franquezas q.' em razão do d.° posto lhe são consedidos.
Pello que ordeno ao d.° Coronel, conhesa ao dito
Bernardo Jozeph do Figr. d o por Cap. m de liua das
coinp. 88 do seu regim. t0 e lhe dará a posse e o juram.' 0 dos S. tos evangelhos de cumprir e guardar com
as obrigaçois do seu posto de q.' se faz o asento nas
costas desta patente na forma do Estillo; e os mais
off.es majores do mesmo regim. t0 o conhesão delle por
Cap. m e como tal honrrem, e estimem e bem tratem,
e mando aos seus subalternos, e soldados lhe obedesão
como devem e são obrigados, em tudo o q.' por elle
lhe for mandado do Real serv, 0 e por firmeza de tudo
lhe mando passar a prezente por mim asinada e sellada com o sinete de minhas armas q.' se cumprirá
e guardará entr. B m. te como nelle se contem sem duvida algua, e se registará nos L. 03 da Secratr." deste
Gov.° e nos mais a q.' tocar. Dada na Y. a de S.
Fran. das Chagas de Taubaté aos dezanoue dias do
mez de Agosto e anno de mil e sete centos e vinte
oito o secratr. 0 Bento de Crasto Carnr. 0 a fez escrever.
—Ant," da Silua Caldr." Pimentel.

Reg1.10 de hua Patente de Cap.1" passada a M.eI Antunes
Cordr.o, da Y.a de Taubaté
Antonio da Silua Caldeira Pimentel do cons.0 de
S. Mag. de que Deos g. de G. or e Cap. ,n Gen. al da Cap. n!a
de S. Paulo, e minas cie Paranapanema do Cuyabá e
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Guyazes, etc.—Faço saber aos q.' esta minha patente
virem q.' tendo consideração aos meresim. t0S e mais
p. tc q.' concorrem na pessoa de M. cl Antunes Cordr.°;
e esperar delle q.' em tudo o q.' lhe for encarregado
do Eeal Serviço se haverá com todo o cuidado e zello:
Hey por bem fazer lhe m.°® como por esta lhe faço
de o nomear no posto cie Cap. m de ausuliares
de hua das comp. ns q.' novam. te se levantão nesta
villa de Taubaté agregada no Regim t0 delia, incorporada com a villa de Bindamunhangaba; da qual
hé coronel Luiz Pinto de Souza cujo posto servirá
em q. t0 eu o ou ver por bem e S. Mag.° q.' Deos g.d®
não mandar o contr. 0 e com elle não vencerá soldo
mas sim gozará de todos os privilégios, liberd.®8,
izençois, e franquezas q.' em razão do d.° iiosto lhe
são consedidos ; Eello q.' ordeno ao sobredito Coronel
conhesão ao dito M. eI Antunes Cordr. 0 por Cap. m de
liua das Comp. 88 do seu regim. t0 e llie dará delle posse
e o juram. t 0 dos Santos evangelhos, de cumprir e
guardar com as obrigasoens do seu posto, de q.' se
fará asento nas costas desta patente, na forma do Estillo; e os mais off'.®3 majores do mesmo regim. t0 o
conhesão por Cap. m delle e corno tal lionrrem e estimem
e bem tratem; e mando aos seus subalternos, e sold. os
lhe obedeção como devem e são obrigados em tudo o
q.' por elle lhes for mandado do Eeal serviço; e por
firmeza de tudo lhe mandei passar a prezente por
mim asinada e sellada com o sinete de minhas armas
q.' se cumprira e guardará intr. 8 m. tc como nella se
contem sem duvida algúa, e se registará nos L. os da
Secratr. 8 deste Gov.° e nos mais a q ' tocar. Dada na
V. 8 de Taubaté aos dezanoue dias do mes de Agosto
Anno do Nasiin. t0 de X. S. Jezus christo de 1728.
O Secretr. 0 Bento de Crasto Carnr. 0 a fez escrever.—
Ant." da Silua Caldr." Pimentel.
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Reg.to de liua Patente de Cap.m passada a Josepli Leme
de Brito, de Taubaté
Antonio da Silua Caldr. a Pimentel do cons.0 de S.
Mag. do q.' D. g. de G. or e Cap. m Gen. al da Cap. nia de
S. Paulo, e minas de Paranamp. 3 do Cuyabá e Guayazes, etc.—Faço saber aos q.' esta minlia patente
virem q.' tendo consideração aos meresim. toa e mais
p. tcs q.' concorrem na pessoa de Jozepli Leme de Brito
e haver servido a S. Mag. de no posto de Oap.m da
ordenansa nesta mesma villa sempre com bom prosedim. to , ciando execução as ordens q.' pellos seus
maiores lhe forão mandados; e esperar delle q.' em
tudo o q.' lhe for encarregado do Beal Serviço se
haverá com todo o cuidado e zello: Iley por bem fazer-lhe m.ee como por esta lhe faço de o nomear
novam. te do posto de Cap. m de ausuliares de hua
das comp. as q.' novam.' 6 se levantão na V.:i de
Taubaté agregada ao regim. t0 encorporado com a Y. a
de Pindagb." do q. al he coronel Luis P. t0 de Souza,
cujo posto servirá emq.'° eu o ouver por bem e S.
Mag. de q.' Deos G. de não mandar o contr. 0 , e com
elle não vencerá soldo, mas sim gozará de todos os
Privilégios, Liberd. es Izençõis, e franquezas q.' em
razão delle lhe pertencerem; pello q.' ordeno ao d.°
coronel conliesa ao d.° Jozeph Leme de Brito por
Cap. m Comendante de hua das comp. as do seu regim. to
e lhe dará clella posse e o juram. t o dos S.tos evangelhos
de cumprir e guardar com as obrigacois do seu posto
de q.' se fará aSento nas costas desta patente na forma
do Estillo, e os mais off.es mayores do mesmo regim. t0
Conhesâo por Cap. m Mand. t0 delle, e como tal honrrem
e estern e bem tratem, e mando aos seus subalternos
e sold.os lhe obedeção como devem e são obrigados em
tudo o q.' por elle lhes for mandado do Beal Serv. 0 ;
e por firmeza de tudo lhe mandei passar a prezente
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por mim asinada, e sellada com o sinete de minhas
armas, q.' se cumprirá e guardará intr." m. tu como
nella se contem sem duvida algua, a qual se Registará nos L. oS da Secretr." deste Gov." e nos mais a
q.' tocar. Dada na Y. a de Taubaté aos dezanoue dias
do mez de Agosto. Anno de mil e sete centos e vinte
e oito. O secretr. 0 Bento de Crasto Carnr. 0 a fez escrever.—Ant." da Silua Caldr." Pimentel,

Keg.t0 de hua patente de Cap.m passada a Fran.00 de
Alm. da Gago, de Taubaté
Antonio da Silua Caldr." Pimentel do cons. 0 de S.
Mag.' ie q / D. s G. de G. or e Cap. m Gen. al da Cap. nia de
S. Paulo e minas de Paranampanema, do Cuyabá, e
Guayazes, etc.—Faço saber aos q.' esta minha patente
virem q.' tendo consideração aos meresim. tos e mais
p.,BS q.' concorrem na pessoa de Fran. 00 de Alm. d "
Gago, e houver servido a S. Mag. de no posto de Cap."1
da ordenança desta mesma villa sempre com bom prosedim.1", dando execução as ordens q.' pellos seus
mayoraes lhe forão mandado; e esperar delle q.' em
tudo o q.' for encarregado do Beal Serv. 0 se hauerá
com todo o cuid. 0 e zello: Hey por bem fazer lhe
m. ce como por esta lhe faço de o nomear no posto
de Cap. m de ausuliares de hua das comp. as q.' novam. t9 se levantão nesta V." de Taubaté, agregada ao
regim. 40 delia incorporada com a V." de Pindamunheng."
do q. al hé coronel Luis P. t o de Souza, cujo posto servirá emq. to eu o ouver por bem e S. Mag. de q.' D. s
g. do não mandar o contr. 0 , e com elle não vencerá
soldo, mas sim gozará de todos os privilégios, Liberd. es ,
izencois, e franquezas q.' em razão do d.° posto lhe
são consedidos; pello q.' ordeno ao d.° Coronel conhesa
ao d. 0 Fran. 00 de Almd." gago por cap.111 de hua das
13
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comp. as do seu regim.' 0 e delia lhe dará posse e o
juram.' 0 dos S.tos evangelhos de cumprir e guardar
com as obrigaçois do d.° posto de q.' se fará asento
nas costas desta na forma do estillo; e os mais off.03
majores do mesmo Regim. t0 o conhesão por cap. m delle,
e como tal honrrem, estimem e bem tratem; e mando
aos seus subalternos e sold.03 lhe obedeção, como
devem e são obrigados, em tudo o q.' por elle lhe
for mandado do Real 8erv.°; e por firmeza de tudo
lhe mandei passar a prezente por mim asinada e sellada com o sello de minhas armas q." se cumprirá
como nella se contem sem duvida algua, e se registará na secratr. a deste Gov.° e aonde mais tocar.
Dada na Y." de Taubaté aos 20 dias do mes de Agosto
de 1728. O secratr." Bento de Crasto Carnr." a fez
escrever. - Ant." da Silua Caldr." Pimentel,
Reg.to de hua patente de Cai).m passada a João Mor.a,
da Y.a de Taubaté
Antonio da Silua Caldeira Pimentel do Cons. 0 de
S. Mag. do q.' D. g. de G. or e Cap. m Gen. al da Cap. nia
de S. Paulo, e minas de Paranamp. 11 , do Cuyabá, e Guayazes, etc. - faço saber aos q.' esta minha patente virem q.'
tendo consideração aos meresim.' 03 e mais p. tes q.' concorrem na pessoa de João Mor." e esperar delle q.'
em tudo o q.' lhe for encarregado do Beal Serviço
se haverá com todo o cuid. 0 e zello: H e y por bem
fazer lhe m.co, como por esta lhe faço, de o nomear
no posto de Cap."1 de ausuliares de hua das comp. as
q.' esta novam. to se levanta nesta Y. a de Taubaté
agregada ao regim.' 0 delia incorporada com a Y. a de
Pindamg. b a do q. aI hé coronel Luiz Pinto de Souza
cujo posto servirá emq.'° eu o ouver por bem e S.
Mag. do q.' D. g. do não mandar o contr." e com elle
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aod.° Coronel conhesa ao sobred. 0 João Mor. a por Cap. m
de hua das Comp. as do seu regim. t0 e delle lhe dará
posse e o juram.' 0 dos S. tos evangelhos de cumprir e
guardar com as obrigaçois do d.° posto de q.' se fará
asento nas costas desta patente na forma do estillo,
e os mais off.es mayores do d.° Eegim. t 0 o conhesão
por Cap. m delle, e como a tal honrrem, estimem e
bem tratem; e mando aos seus off.08 subalternos, e
soldados lhe obedeção como devem e são obrigados
em tudo o q.' por elle lhe for mandado do Real Serviço; e por firmeza de tudo lhe mandei passar a prezente por mim asinada e sellada com o sinete de minhas armas q.' se cumprirá e guardará intr. a m. te como
nella se contem sem duvida algúa, e se registará nos
L. os da Secratr." deste Gov.° e nos mais a q.' tocar.
Dada na villa de Taubaté aos 20 dias do mes de
Agosto, anno cie 1728, o secretr. 0 Bento de Crasto
Carnr. 0 a fez escrever.—Ant. 0 cia Silua Caldr." Pimentel.

lleg. to de hua Provizão de Juiz dos Orphãos da Y.a de
Taubaté passada a Ant.o de Ag.ar Ferr.a
Ant." da Silua Caldeira Pimentel do Cons. 0 de S.
Mag. do q.' Deos g. do G. or e Cap. m Gen. a l da Cap. llia
de S. Paulo e minas de Paranapanema, do Cuyaba,
e Guayazes, etc.—Faço saber aos q.' esta minha Provizão virem que tendo consideração a Ant. 0 de Ag. a r
Ferr. a a me reprezentar se lhe havia acabado o tempo
da Provizão em q.' fora provido no cargo de Juiz
dos orphãos da V. a de Taubaté pedindo me lhe fizese
m. ce mandar passar nova provizão p. a poder continuar
na d. a cerventia, e por me constar do q.' alegou e
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q.' atlió o prezente se tem mostrado, e esperar delle
se haverá daqui em diante da mesma manr. a , e m. to
como deve, guardando em tudo o serv. 0 de S. Mag. do
e o direito das partes conforme a grande confiança
q.' do seu prosedim.' 0 faço: Ilcy por bem fazer lhe
m. ce como por esta lhe faço ao d.° Ant. 0 de Ag."1'
Ferr. a no cargo de Juiz de Orphãos da V. a de Taubaté por tempo de seis mezes som.tG na forma do Regim. to
q.' servirá emquanto eu o ouver por bem e S. Mag. do
não mandar o contr. 0 ; e com a d. a serventia haverá
os próis e percalços q.' direitam. te lhe pertencerem, e
servirá de baixo cia posse e juram. t 0 q.' já teve q.do
entrou a servir, guardando em tudo o serv. 0 de S.
Mag. do e o seu regim.' 0 ; cumprão e guardem esta
minha provizão intr. a m. t 0 como nella se contem sem
duvida algúa, a qual lhe mandei passar por mim usinada e sellada com o sinete de minhas armas que
se registará na sacretr." deste Gov. 0 e nos mais a que
tocar. Dada na V, a de Taubaté aos vinte e hum dias
do mes de Agosto. Anno de mil e sete centos e vinte
e oito. O secretr. 0 Bento de Crasto Carnr. 0 a fez.—
Antonio da Silua Caldr." Pimentel.

líegisto de hua provizão ao Juiz dos Orphãos da V.a de
Pindanigh.a passada a André de Prado Leme
Antonio da Silua Caldr. a Pimentel do Cons. 0 de Sua
Mag. do que Deos g. de gov. dor e Capitam general da
Capitania de S. Paullo e minas de paranapanema, do
Cuyaba, e goyazes, etc.—Fasso saber aos que esta minha
Provizão virem que tendo respeito ao que me reprezentou André do pardo Leme a cerca de lhe acabar
o tempo da Provizão porque fora provido no cargo
de Juiz dos orphãos desta Yilla de pindamunhangaba
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mesmo procedim. 40 : H e y por bem fazer lhe m. ce como
por esta lhe faso ao d.° André do prado Leme de o
porver do cargo de juiz dos orfãos desta villa de pindamunhangaba por tempo de seis mezes som. te na forma
do Eegim. t 0 se no intanto eu o ouver por bem e Sua
Mag. de não mandar o contrario e haverá os próis e
percalsos q.' em direita m. te lhe tocar e servirá de
baixo da posse e juram. t 0 q.' já teve q. do entrou a
servir o d.° cargo guardando em tudo o servisso de
Sua Mag. de e o seu regimento; cumprão e guarde esta
minha provizam inteiramente como nella se contem
sem duvida alguma a qual lhe mandei passar por mim
asignada e selada com o sinete de minhas armas que
se registará nos Liuros da Secratr." deste governo e
nos mais a que tocar e pagou de novos direitos do
tempo que servio sem porvizão 588 e dos seis mezes
desta mil reis que fas a soma de mil e quinhentos
e oitenta e oito reis que se remete ao thezour. 0 delles
da Cid. 8 de S. Eaulo Jozeph Alves Torres. Dada
Na villa de pindang. b a aos vinte e hú dias do mes
de Agosto. Anno de 1728. O secretr. 0 Bento de Castro Carnr. 0 a fez.—Antonio cia Sylua Calclr." Pimentel.

Ileg.to de hua Nomeação de Ten. te passada a João Pais
Domingues, de Pindamunhaiigaba
Porq. to hé conveniente ao serviço de S. Mag. de que
Deos g. de se regimentem as ordenansas desta cap. nia ;
fui servido Levantar nesta Y. a e na de Taubaté hú
regim. t0 de ausuliares, e constando me da capasidade
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de João Pais Domingues e mais partes q nelle concorre : Iley por bem nomealo, como por esta nomeyo
no posto de Ten. t e de ausuliares da Comp. a do Ten. t e
Coronel Antonio da Cunha Portes pertencentes a esta
Y. a de. Pindamunhangaba do regim. to de que hé coronel Luis Pinto de Souza que servirá emquanto eu
o ouver por bem, e não. venserá soldo, mas sim gozará de todos os privilégios que em razão do d.° posto
lhe são consedidos. Pello que ordeno ao d.° Ten. te Coronel o conhesa por. Ten. t0 da sua comp. a ; e como a
tal honrre e estime, e o coronel e mais offiçiais do
d.° regim. t0 o deixem exercitar o d.° posto e esta se
registará nos L. os da Secretaria deste Gov.° e nos
mais a que tocar q.' se cumprirá como nella se contem
sem duvida algua. Dada na Y. a de Pindamunliangabá
sub meo signal e sello de minhas armas aos vinte e
hú dias do mez de Agosto do anno de 1728. O Secretr. 0 Bento de Crasto Carnr. 0 a fez.—Antonio cia Sylua
Caldr." Pimentel.

Beg.t0 de hua Nomeação de Alf. es passada a Alex. e Cardozo, de Pindamunhangaba
Porq. t o hé conveniente ao Serv. 0 de Sua Mag de q.'
D. g. do se regimentem as ordenanças desta cap. nia fui
servido Levantar hú regimento de ausuliares nesta
V. a e na de Taubaté e constando me da capasidade
de Alex. 0 Cardozo Machado e mais p. tcs que nelle
concorrem: H e y por bem de o nomear, como por esta
nomeyo no posto de Alferes de ausulliares cia Comp. a
do Ten. t0 Coronel An. t 0 da Cunha Portes do regim. t0
q.' hé Coronel Luis Pinto de Souza q.' exercitara
emq. t0 eu o ouver por bem e não venserá soldo, mas
sim gozará de todos os privilégios que em razão do
d.° posto lhe são consedidos. Pello que ordeno ao
s
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Teu.40 Coronel Sobredito conhesa ao d.° A l e x 0 Cardozo Machado por Alferes da Sua corap. a ; e como a tal
honrre, e estime e o coronel e mais off.63 do mesmo
regim. t0 o deixem excistar o d.° posto e esta se registará na sacretr." deste Gov. 0 e nos mais a q.'
tocar, q.' se cumprirá i n t e i r a m . c o m o nella se contem sem duvida algúa. Dada na V.a de Pindamunhangaba sub meo sinal e sello de minhas armas aos
vinte e dois dias do mes de Agosto. Anno de 1728.
O Secretr. 0 Bento de Crasto Carn. 0 a fez. — Antonio
da Sylua Caldr." Pimentel.

Reg.t0 de hua provizão dos off'.os de Pindamg.ba passada
a Ant.o Jorge de Siqr.a
Antonio da Silua Caldr. a Pimentel do Cons. 0 de
S. Mag. de q.' D. s g. do G. or e Cap. m Gen. al da Cap. nia
de S. Paulo e minas de Paranamp. a , do Cuyabá e
Guayazes, etc.—Faço saber aos que esta minha provizão virem q.' tendo resp. t0 ao q.' por sua petição me representou Ant. 0 Jorge de Siqr. a aserca de se achar
vagos os offiçios desta villa de Pindamg. b a , pedindo
me lhe fizesse m.co provello nelles, e por me constar
da sua capasid. 0 pellas informações q.' deu os off.03
da camara, e esperar de que se haverá com bom prosedim. t0 em tudo o q.' for do serv. 0 de S. Mag. do e
direito as partes: I l e y por bem fazer-lhe m.ou como
por esta lhe faço de o prover na serventia dos offiçios desta villa de Pindamg. b a por tempo de seis
mezes som. t0 se 110 emtanto eu o ouver por bem e
S. Mag. de não mandar o contr. 0 e com elles vencerá
os einolum. tos , próis, e percalços que lhe pertencer.
Pello q.' mando aos Juizes ordinr. 08 desta Y. a o deichem servir, e lhe dê posse e o juram. t 0 de Cumprir
e guardar, com as obrigações delle, de q.' se fará
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asento nas costas desta na forma do estillo. Cumprão
e guardem esta minha provizão intr. a m. t0 como nella
se coutem sem duvida algua a q. al lhe mandei passar
por mira asinada e sellada com o sinete de minhas
armas, q.' se registará na Sacretr. 3 deste Gov.° e nos
mais a q.' tocar e pagando novos direitos dons mil
e quinhentos reis q.' se remetera ao Thesour 0 delles
de S. P. Jozeph Alz' Corr. a Dada na V." de Pindamg. b a aos 22 dias do raez de Agosto de 1728. O
sobredito Bento de Crasto Carnr.° a fez. —Ant." cia
Silua Caldr." Pimentel.

Reg. t0 de hua Patente de cap.m passada a Fr.co Leite de
Almd.a
Antonio da Silua Caldeira Pimentel do conselho
de S. Mag. de que Deos guarde Governador e Cap. m
Gen. a l da Cap. nia de Sam Paullo e minas cie Paranapaneraa, de Cuyaba e Guayzes, etc.—Faço saber aos
q.' esta minha Patente virem q.' tendo consederação
aos meresimentos e mais Partes que concorrem na
pessoa de Fran. Leite de Miranda (1), e esperar delle
q.' em tudo o que lhe for encarregado do Real Serviço se haverá com todo o zello coinforme a com fiança
que de Sua pessoa faço: H e y por bem fazer lhe
merce como por esta lhe faço de o noiniar no Posto
de Cap. t a m de auxilliares de hua das companhias que
no vara. te se Levantam nesta villa de pindamonhagaba, agregada ao Regim.' 0 de q.' hé Coronel Luiz
Pinto de Souza que servirá emq.'° eu o ouver por
(') Acima se diz Almeida o não Miranda. Havia em S. Paulo uma família illustre e numerosa chamada Leite de Miranda, apparentada
com Pedro Alvares Cabral, a qual mereceu um capitulo especial na
Nobiliarchia de Pedro Taques. Este perdeu-se ; porém, a família ainda
existe com outros nomes, muito numerosa e influente 110 Estado.
(% da B.J
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e com o dito posto não vencerá soldo, mas sim gozará de poderes, prevellegios, Liberdades, e exzençois, e franquezas q.' dir. ta mente llie pertencer, pello
que ordeno ao dito coronel o conheça por capitão
por hua das Comp. as do seu regim. t0 e como tal o
onrre e estime e trate e o Tinente coronel lhe dê
posse e juram. t n dos Santos evangelhos na forma do
estillo e os mais oficiais majores do dito Reg. t0 o
deichem esescitar o dito posto e mando aos seus subalternos e soldados lhe obedeçam em tudo o q.' por
elle lhe for mandado do que pertencer ao ser viso dei
Bey como devem e são obrigados, e por firmeza de
tudo lhe mandei passar a prez. te por mim asignada e
sellada com o signete de minhas armas que se cumprirá e guardará inteiramente como nella se conthem
sem duvida algúa, e se registará nos Livros da Sacrataria deste gouerno e TIOS mais a que tocar. Dada
nesta villa de Pindamonliagaba aos vinte e dois
Dias do mes de Agosto. Anno do Nasimento de Nosso
Senhor Jesus Christo de mil e sete centos e vinte
e oito. O Sacratario Bento de Crasto Carneiro a fez.
—Antonio da Silua Caldeira Pimentel.

Reg.t0 de Ma Patente de Teu. te Coronel passada a Ant.°
da Cunha Portes, de Pindamuuhangaba
Antonio da Silua Caldeira Pimentel do Conselho de
S. Magestade que Deos goarde, Governador e Cap m
Gn. ul da Cap. llia de S. Paullo, e minas de PernamPanena, do Cuvaba, e Guahazes, etc. — Faço saber
aos que esta minha carta Patente virem q.' tendo
resp. t0 aos meresimentos e mais partes q.' comcorrem
na Pessoa de Antonio da Cunha Portes hua das principais desta villa de Pindamonliagaba e ter nella
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cervido os cargos honrosos da camera por varias vezes e esperar delle se exsecerá com grande zello e
cuidado em tudo q.' for emcarregado do Eeal cerviço
comforme a confiança q.' de Sua Pessoa faço: Hey
por bem fazer lhe mercê como por esta lhe faço de
o nomear no posto de tenente Coronel desta villa de
Pindamonhagaba do Eegim. t0 q.' novam. te se levanta
nella e na de Taobathe de q.' hé coronel Luis Pinto
de Souza q.' cervirá cmq. t0 eu o ouver por bem e
S. Mag. de que Deos goarde não mandar o contr. 0 e
com o d.° posto não vencerá soldo mas sim Gozará
de Todas as honrras, e Prevellegios, e Liberdades, e
franquezas q.' em razam delle lhe sain consedidas;
pello que ordeno ao dito Coronel conheça ao dito
asima Antonio da Cunha Portes por Tenente Coronel
do seu regim. t0 e como tal estime e bem trate e lhe
dê posse do dito Posto e o juramento dos Santos
evangelhos de cumprir e goardar nas obrigações delle
de que se fará asento nas costas desta patente na
forma do estillo, e mando a todos os seus officiaes
subalternos e soldados do dito Eegimento lhe obedessam, cumprão, e goardem sua ordem de Pallavra
e por escrito, como devem e sam obrigados em tudo
o que por elle lhe for mandado do Eeal cerviço; por
firmeza de tudo lhe mandei passar a prez. te por mim
asignada e sellada com o signete de minhas armas
q.' se cumprirá e goardará tão inteiramente como
nella se conthem sem duvida alguma, e se registará
nos Liuros da Sacrataria deste gouerno e mais partes
a q." Tocar. Dado nesta villa de Nossa Senhora do
Bom Cucceso de Pindamonhagaba aos vinte e dois
dias do mes de Agosto do Anno do Nasimento de
Nosso Senhor Jesus christo de mil sette sentos e vinte
e oitto annos. O Sacratario Bento de Crasto Carneiro
a fez.—Antonio da Silua Caldeira Pimentel.

— 203 Reg.t0 de liua Patente de Cap.™ passada a André Lopes
da Lavra, de Pindamonhangaba
Antonio da Silua Caldeira Pimentel do cons. 0 de
S. Mag. do q.' Deos g ,le G. or e Cap.1" Gn. a l da Cap. nia
de S. Paulo e minas de Pernapanema, e Cuyaba e
guahazes, etc.—Faço saber aos q.' esta minha Patente
virem q.' tendo eoncideração e mais partes que comeorrem 11a Pessoa de André Lopes da L a v r a e esperar delle q.' em tudo o q.' lhe for encarregado do
Eeal serviço se haverá com todo o cuidado e zello
comforme a confiança que de sua confiança faço: l i e i
por bem fazer lhe merce como por esta lhe faço de
o nomiar no posto de Capitão de ausulliares de hua
das companhias que novamente se lavantão nesta villa
de Pindamonhagaba agregada ao Eegimento de que
hé Coronel Luiz Pinto de Souza, que servirá emq. t0
eu o ouver por bem e S. Mag. do q.' Deos goarde não
mandar o contrario e com o dito posto não venserá
soldo, mas sim gozará de Todos os Previllegios, l i berdades, e franquezas q.' em rezam delle lhe pertencer. Pello q.' ordeno ao dito Coronel o conheça
por Cap.™ de hua das companhias de seu regimento
e como tal onrre e estime e bem trate e o Tenente
Coronel lhe dê Posse e juramento dos Santos evangelhos e outro sim os outros officiaes mayores o deiehem servir e ezercitar o dito Posto, e mando aos
seus subalternos e soldados lhe obedeçam e cumprão
e guardem suas ordens em tudo que por elle lhe
for mandado do Eeal serviso e por firmeza cie tudo
lhe mandei Passar a prez. t0 por mim asignada e sellada com o signete de minhas armas, q.' se cumprirá
(') Devia ser membro de uma importante família Lopes de Lavre,
de Lisboa, cujos membros pertenciam ao alto funccionalismo publico
daquelle reino, como se terá visto pelas numerosas cartas régias já
publicadas nos volumes anteriores.
(N. da Ti )
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e guardará inteiram. te como nella se conthem sem duvida alguma e se registrará nos Liuros da Sacrataria
deste gouerno e nos mais a que tocar. Dada na villa
de Pindamonliagaba aos vinte e Dois dias do mez
de Agosto. Anno do Nasimento de Nosso Senhor
Jesus Cristo de mil e sete sentos e vinte e outo annos. O Sacratario Bento de Crasto Carneiro a fez.—
Antonio cia Situa Caldeira Pimentel

Reg.t0 de hua Patente de Cap.m passada a Ant.0 Rapozo
Leme
Antonio da Silua Caldeira Pimentel do cons.0 de
S. Mag. de q Deos g.do Gouernador e Cap. m G al da
Cap. nia de S. Paullo e minas de Pernapanena, do
Cuyabá e Guahazes, etc. — Paço saber aos q.' esta
minha Patente virem q.' tendo consideração aos meresimentos e mais Partes q.' concorrem na Pessoa
de Antonio Bapozo Leme e esperar delle que em
tudo q.' lhe for encarregado do Beal cerviço se haverá com todo o cuidado e zello comforme a comfiança
q.' de Sua Pessoa faço; Hey por bem fazer lhe merce
como por esta lha faço de o nomiar no Posto de
Cap. m dos ausulliares de hua das companhias q.' novamente se levanta nesta villa de Pindamonliagaba
agregada ao Begim. t0 de q.' hé Coronel Luiz Pinto
de Souza, q.' cervirá emq. t0 eu o ouver por Bem e
S. Mag. de que Deos g. de não mandar o contrario, e
com o d.° Posto não vencerá soldo mas sim gozará
de todos os previlegios, Liberdades, ezenções, e franquezas q.' em rezam delle lhe são consedidos, pera
o q.' ordeno ao Coronel do dito Regimento o conheça
por Capitam de hua das Companhias delle e como
tal honrre, estime, e bem trate e o Tenente Coronel
lhe dará posse do dito Posto e os mais oficiais dos
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majores o deichem servir e exercitar e mando aos
seus subalternos e soldados lhe obedeção como devem
e sam obrigados em tudo o q.' lhes for mandado do
Eeal Serviço e por firmeza de tudo lhe mandei passar a prezente por mim asignada e sellada com o signete de minhas armas, que se cumprirá e goardara
inteiramente como nella se conthem sem duvida algua, e se registará nos Liuros da Sacrataria deste
Gouerno e nos mais a q.' Tocar. Dada na villa de
Pindamonhagaba aos vinte Dois dias do mez de
Agosto. Anno de mil sete sentos e vinte e outo annos. O Sacratario Bento de Crasto Carneiro a fez.—
Antonio da Silua Caldeira Pimentel.

Reg.to de hua Patente de Ajud.® passada a Ant.u Jorge,
da Y.a de Pindamonliangaba
Antonio da Silua Caldeira Pimentel do Conselho de
S. Mag.(,° que Deos goarcle Gouernaclor e Cap.™ Gn. aI
da Cap. nia de S. Paulo e minas de Pernapanema,
do Cuyabá, guahazes, etc. — Faço saber aos q.' esta
minha Patente virem q.' Tendo consideração aos meresimentos e mais Partes q.' comcorrem na Pessoa de
Antonio Jorge de Siq. ra e esperar de sua Pessoa q.'
em tudo o que lhe for em carregado do Beal Serviço
se haverá com todo o cuidado e zello: Hey por bem
fazer lhe merce como por esta lhe faço de o nomiar
110 Posto de Ajudante de ausulliares digo de Ajudante
do Numero das coatro Companhias de ausulliares que
nesta villa de Pindamonhagaba for servido levantar
agregado ao regim. 10 de que hé coronel Luiz Pinto de
Souza que cervirá emqnanto eu o ouver por bem e
S. Mag. do q.' Deos goarde não mandar o contrario e
com o dito Postò não vencerá soldo, mas gozará de
todos os Previllegios que direitamente lhe pertencer,
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para o q.' ordeno ao Coronel do dito Regimento e
mais offiçiais majores delle conheção ao dito Antonio
Jorge Siqueira por ajudante do Numero e como tal
o onrrem, estimem e bem tratem e o deichem ezercitar no dito Posto e os soldados do mesmo Regimento
lha obedeserão imteiram.' 6 como devem e são obrigados, e os Capitaens Comprirão as ordens que por
elle da parte de seus offiçiais majores lhes for dada
e por firmeza de tudo mandei passar a prez. te por mim
asignada e sellada com o signete de minhas armas,
q.' se cumprirá e goardará como nella se contem e
se registará nos Livros da Sacrataria deste gouerno
e nos mais a que Tocar. Dada na villa de Piudamonhagaba aos vinte e dois dias do mez de Agosto do
Anno do Nassimento de Nosso Senhor Jesus Christo
de mil e sette senttos e vinte e outo annos. O Sacratario Bento Crasto Carnr. 0 a fez.—Antonio da Silua
Caldeira Pimentel,

Reg.t0 de liua Nomeação de Alf.03 passada a Luiz de Siqr.%
de Pindamonhangaba
Porquanto hé conveniente ao serviço de Sua Magestade que Deos goarde se regi mentem as ordenanças
nesta Capitania fui servido levantar hum Regimento
de ausulliares nesta villa de Pindamonhagaba e na de
Tabathé e contando me da capassidade Luiz de Siqueira e mais partes q.' nelle comcorrem : Hey por bem
de o nomiar como por esta nomeyo no posto de Alferes de ausulliares da Companhia de que hé Capitão
André Lopes da Lavra hua das do Regimento de que
hé coronel Luiz Pinto de Souza, que cervirá em quanto
eu o ouver por bem e não vencerá soldo, mas sim
gozará de todos os previllegios que <ím rezam do dito
Posto lhe sam consedidos; pello que mando ao dito
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Cap. am conheça ao sobred. 0 Luiz de Siq. ra por Alferes
de Sua companhia e como tal onrre, e estime e lhe
dê posse; ao coronel e mais officiais majores do dito
Regimento o deichem ezercitar o dito Posto e esta se
registará nos Liuros da Sacrataria deste Gouerno e
onde mais tocar, q.' se cumprirá como nelle se conthem. Dada na Yilla de Pindamonliagaba sob o signal e sello de minhas armas aos vinte Dons Dias do
mez de Agosto do anno de mil e sette sento e vinte
e outo annos. O Sacretr. 0 Bento de Castro Carneiro
a fez.—Antonio cia Silua Caldeira Pim.tel
Req.to (le hua Nomeação de Ten.te passada a Ant.0 de
Souza, da V.a de Pindamonliangaba
Porq. to hé comviniente ao Serviço de S. Mag. do que
Deos Goarde se regemente a ordenança desta Cap. llla
fui cervido Levantar nesta Yilla de Pindamonliagaba
e na da Taobathé hum Regimento de ausilliares e constando me da capassid.® de Antonio de Souza de Carvalho e mais partes que nelle comcorrem: Iley por
bem de o nomiar como por esta nomio 110 Posto de
Tenente de ausulliares de companhia de que hé capitão André Lopes da Lavra do Regimento de que
hé coronel Luiz Pinto de Souza que servirá em quanto
eu o ouver por bem e não vencerá soldo, mas sim
gozará de todos os prevellegios que lhe são consedidos;
pello que mando ao sobredito Capitão conheça ao dito
Antonio de Souza de Carvalho por Tenente da sua
comp. nia e como a tal onrre e estime, e o coronel e
mais officiais majores do dito regimento o deichem
ezercitar o dito postb e este se registará na Secrataria
deste Gouerno e donde mais tocar e se cumprirá como
nella se conthem. Dada na villa de Pindamonliagaba
e sob meu signal e sello de minhas armas aos vinte
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sentos e vinte outo. O Saeratario Bento de Castro
Carn.™ a fez.— Antonio da Silua Caldeira Pimentel.

Reg.t0 de hua Nomeação de Alf.os passada a Carllos Cardozo, de Pindamonhangaba
Porquanto lie comviniente ao Serviço de Sua Magestade que Deos goarde se regimentem as ordenanças nesta Capitania fui servido Levantar nesta villa
de Pindamonhangaba e na de Taobaté hum Eigimentode
O
O
ausulliares e constando me da capassidade Carllos Cardozo Cabral e mais partes que nelle comcorrem; ile}T
por bem de o nomiar, como por esta Nomeio no Posto
de Alferes de ausulliares da companhia de que hé Capitão Antonio Rapozo Leme do Begimento de que hé
Coronel Luiz Pinto de Souza, que servirá emq. t0 eu
o ouver por bem e não vencerá soldo mas sim gozará
de todos os prevellegios que em rezam do dito Posto
lhe são consedidos pello q.' ordeno ao dito Cap. am reconheça ao sobredito Carllos Cardozo Cabral por Alferes da sua Companhia e como tal o onrre e estime
e lhe dê posse, e o Coronel e mais offiçiais majores
do dito Regim. t0 o deichem ezercitar o dito Posto e
esta se registará nos Liuros da Sacrataria deste Gouerno e nos mais a que Tocar, e se cumprirá e goardará como nella se conthem. Dada nesta villa de Pindamonhagaba sob meu signal e sello de minhas armas
aos vinte e hum Dias do mez de Agosto. Anno cie mil e
sete sentos e vinte e outo. O Saeratario Bento de Crasto
Carneiro a fez.—Antonio da Sylua Caldeira Pimentel.
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Reg.to de liua Nomeação de Ten.te passada a João Tavares da S. a , da Y.a de Pindamonhangaba
Porquanto hé comveniente ao Serviço de Mag. de que
Deos Goarde regimentem as ordenansas desta Cap. m a
fui servido Levantar nesta Y. a de Pindamonhagaba e
na de Taobaté hum Regimento de ausulliares e constando da capassidade de João Tavares da Silva e mais
partes q.' nelle concorrem. Hey por bem de o nomiar
como por esta nomeio no Posto de Tenente de ausulliares da Companhia de q.' hé capitão Antonio Rapozo Leme do Regim. t0 de q.' hé coronel Luiz Pinto
de Souza, q.' servirá emq. t0 eu o ouver por bem e
não vencerá soldo, mas sim gozará de todos os provi llegios que em rezam do dito posto lhe sam consedidós; pello que ordeno ao dito Capitão conheça ao
dito João Tavares da Silva por Tenente da dita companhia e como tal onrre, e estime, e o Coronel e mais
ouffieiais do dito Regimento o deichem ezercitar o dito
Posto e esta se Registará na sacrataria deste Gouerno
onde mais tocar, que se cumprirá como nella se comthem. Dada na villa de Pindamonhagaba sob meu signal e sello de minhas armas aos vinte e Dois Dias
do inez de Agosto. Anno de mil e sette sentos e vinte
e outo. o Sacratario Bento de Castro Carneiro a fez.
— Antonio da Silua Caldeira Pimentel.

Reg.t0 de hua noiniação de Alf.e» passada a Gaspar
Corrêa, de Pindamonhangaba
Porquanto hé conviniente ao Serviço de S. Mag. do
q.' Deos g. de se regimente as ordenanças desta Cap. nia fui servido Levantar nesta villa de Pindamonhagaba e na de Taobaté hum Regimento de ausulliares
e constando me da capassidade de Gaspar Corrêa
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Leyte e mais Partes que nelle eomcorrem, Hey por
bem de o nomiar como por esta o nomeio no Posto
de Alferes de ausulliares da companhia de q.' hé capitão Francisco Leyte de Miranda do Regimento do
Coronel Luiz Pinto de Souza que servirá emquanto eu
o ouver por bem e não o vencerá soldo, mas sim gozará de todos os Previllegios que em Rezam do dito
Posto lhe Sam consedidos; pello q.' ordeno ao dito
Cap. m conheça ao sobredito Gaspar Corrêa Leyte por
Alferes da sua Comp. nia e como a tal onrre e estime
e lhe dê posse e o Coronel e mais oufficiais majores
do dito Regim. t0 o deichem ezercitar o dito Posto e
esta se Registará na Sacrataria deste Gouerno e nos
mais a que Tocar, q.' se cumprirá como nelle se conthem. Dada na villa de Pindamonhagaba sob meu signal e sello de minhas armas aos vinte e dois Dias
do mez de Agosto do Anno de mil e Sette Sento e
vinte e outo. O Sacratario Bento de Castro Carneiro
a fez. — Antonio da Silua Caldeira Pimentel,

Reg.t0 de huma nomeação de Ten.° passada a Fran.
Roiz Xavier
Porq. to he comveniente ao Serviço de S. Mag.du q.'
Deos g.de se Regementem as ordenanças desta Cap. nia
fui servido Levantar nesta villa de Pindamonhagaba
e na de Taobathé hum Regimento de ausulliares e
constando me da capassidade de Francisco Rodrigues
Xavier e mais Partes que nelle eomcorrem: Hey por
bem de o nomear como por esta o nomeio no Posto
de Tenente de ausulliares da companhia de q.' hé
capitam Fransisco Leite de Miranda, do Regimento
de que hé coronel Luiz Pinto de Souza, que servirá
emq. t0 eu ou ouver por bem e não vencerá soldo mas
sim gozará de todo os previllegios q.' em Rezam do
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dito Posto lhe sam consedidos. Pello q ' ordeno ao
dito Cap."1 conheça ao sobredito Fransisco Rodrigues
Xavier por Tenente da Sua companhia e como a tal
onrre, e estime, e o Coronel e mais oufficiais majores
do dito Regim. t0 o deiche ezercitar o dito Posto e esta
se Registará nos Liuros da Sacrataria deste Gouerno
e onde mais Tocar, e se cumprirá como nella se conthem.
Dada na villa de Pindamonhagaba sob meu signal
e sello de minhas armas aos vinte Dous Dias do mez
de Agosto. Anno de mil e sete sentos e vinte e
outo annos. O Saeratario Bento de Castro Carneiro
a fez.—Antonio da Situa Caldeira Pimentel.

Reg.t0 do hua Provizão dos off.03 de Guaratinguetá passada a Jozeph Dias de Mello
Antonio da Sylua Caldr. a Pimentel do Conselho de
Sua Mag. de que Deos g. do g. or e Cap. am gn. al da Cap. n i a de
S. Paullo, e minas de Pernanpanema, do Cuyabá, e
guayazes.—Faço saber aos que esta m. a provizão virem
que tendo consideração a Jozeph dias de Mello me
reprezentar se hachavão vagos os offieios de Tab. am
do Publico escrivão da Camera e almotaçarias e o
dos orphãos desta villa de goaratinguettá pedindo me
lhe fizesse m.ce provello nelles e p. r me constar do
que alegou esta boa emformação que delles derão os
offiçiais da Camera e esperar delle se averá com bom
procedimento guardando em tudo o serv. 0 de S. Mag. de
e o serviço as partes: Hey por bem fazer lhe m. ce
como p. r esta lhe faço de o prover na cerventia dos
referidos offiçios p. r tempo de seis mezes se no emtanto eu o ouver p. r bem e Sua Mag. de que D. 3 g. de
não mandar o contrario, e com elles haverá os inmolum. tos , próis, e precalços que direita m. te llie pertencer;
pello que ordeno aos juizes ordinários desta villa o
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deichem- servir os referidos officios e delles lhe dem
posse e o juram. t0 dos ss. evangelhos de cumprir e
guardar o serv. 0 de S. Mag\d® e o direito as partes
de que se fará acento nas costas desta na forma do
estillo, e p. r firmeza de tudo lhe mandei passar a
prezente p. r min asinada e selada com o sinete de
111.ns armas que se cumprirá como nella se conte sem
duvida algua, e se registará nos Liuros da Secretaria
deste gouerno e nos mais a que tocar, pagando novos
direittos Seis mil e sette centos e sincoenta reis que
se remetem ao Tizoureiro delles da Cid.® de S. Paulo
Jozeph Alz.' Torres. Dada 11a Y. a de Goratinguettá aos
vinte e coatro dias do mez de Agosto, anno de mil
e sette centos e vinte e oitto. O Sacratario Bento de
Crasto Carn. ro a fez escrever.—Antonio da Sylua Caldr."
Pimentel.
lteg. t0 de hua Provizão de Meir.o do Campo de Guaratinguetá passada a Fr. c0 Alvz.' da Cruz
Antonio da Sylua Caldr. a Pimentel do Conselho de
Sua Mag.ci® que D. s g.d® g. o r e cap. m gn. 1 da Cap. nia de
S. Paullo e Minas de Pernampanema, Cuyaba e guayazes, etc.—Faço saber aos que esta minha provizão
virem q.' tendo consideração ao que me reprezentou
Fran.®0 Alz.' da Cruz acerca de se lhe haver acabado
o tempo p.r que fora provido 110 officio de Meirinho
do Campo desta Yilla de goratinguettá, pedindo me
lhe fizesse m. ee mandar-lhe passar provizão p. a continuar a dita cerventia e p. r me constar de sua capacid.® e esperar se haverá com bom procedim.' 0 no que
pertencer a Sua obrigação: Hei por bem fazer lhe
m.c® como p. r esta lhe faço ao ditto Fran. 00 Alz.' da
Cruz de o prover 11a cerventia do referido officio
que servirá emquanto eu o ouver p. r bem e Sua

Mag. de não mandar o contrario e com elle haverá os
immulum. tos que direitamente lhe pertencer e servirá
debaixo da posse e jnram. t 0 que já teve quando entrou a servir, pello que ordeno aos juizes desta villa
o deichem continuar a cerventia do referido officio
e p. r firmeza de tudo mandei passar a prezente p. r
min asinada e sellada com o sello de minhas armas,
a qual que se cumprirá como nella se contem sem
duvida algüa e se registará do sacratario deste gouerno
e nos mais a que tocar, e não pagou novos direitos
p. r não ter avaliação. Dada na villa de goratinguetá
aos vinte e coatro dias do mez de Agosto, anno de
mil e sette centos e vinte outto. O Sacratario Bento
de Crasto Oarn. ro a fez escrever.—Antonio da Silua
Caldr." Pimentel.

Reg.to de hua Provizão de Alcaide e Carser.o da V.a de
(xuaratinguetá pasada a M.®1 Rebello
Antonio da Sylva Caldr." Pimentel do Conselho de
S. Mag. ,ie que D.8 g.'1® g."r e Cap. am g. nl da Cap." ia
de S. Paullo e Minas de Pernanpanema, do Cuyabá e
guayazes, etc.—Faço saber aos que esta minha provizão
virem que tendo consideração ao que me representou
Manoel Babello acerca de se hauer acabado o tempo da
provizão p.1' que fora provido no officio de Alcayde e
Carcereiro desta Afilia de Goaratinguettá pedindo me
lhe fizesse m.ce mandar lhe pasar provizão p. a continuar a d. a cerventia e p. r me constar da sua capacid.®
e esperar delle se haverá com bom procedim. 10 No
<pie pertencer a sua obrigação: Hey p. r bem fazer lhe
mercê como p. r esta lhe faço de o prover novam.'®
na serventia dos officios de Alcayde e Carcereiro
desta villa e seu Termo p.1' tempo de seis mezes somente na forma do regimento se no emtanto eu o
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ouver por bem e Sua Mag. de não mandar o contrario
e servirá debaixo da posse q.' já teve quando entrou
a servir; pello que ordeno aos juizes ordinários desta
Villa o deichem continuar na referida cerventia e p. r
firmeza de tudo lhe mandey passar a prezente p. r
mim asinada e sellada com o sinete de minhas armas
que se comprirá como nella se contem sem duvida
algua e se rezistará nos Livros da Secretaria deste
governo e nos mais a que tocar, e pagou de novos
direittos mil e quinhentos reis que se remetem ao Tezoureiro delles da Cid. 6 de S. Paulo Jozeph Alz.' Torres.
Dada na villa de goratinguetá aos vinte e coatro dias
do mez de Agosto de mil e sette centos e vinte e
oitto. O Sacratario Bento de Crasto Carn.™ a fez
escrever.—Antonio da Silua Caldr." Pimentel.

Reg.t0 de hua nomeação de Ten. te passada a Bras
Esteves Lopes, da Y.il de (íuaratinguetá
Porquanto lie conveniente ao serviço de Sua Mag. do
se regimentem as ordenanças desta Capitania fui servido levantar nesta villa de guaratinguetá e no Bairro
de Piedade (') hum Regim. t0 de ausuliares; e por me
constar da capacidade de Braz Esteves Leme (2) e
mais partes que nelle concorre: Hey por bem de o
nomear como por esta o nomeyo no posto de Tenente
de ausuliares da companhia do Coronel D.os Antunes
Fialho que servirá em quanto eu o ouver por bem
e com o dito posto não vencerá soldo, mas sim gozará de todos os previlegios que lhe são consedidos.
Pello que ordeno ao sobredito coronel conhesa ao dito
Bras Esteves Leme por Tenente da Sua companhia,
(*) O bairro fia Piedade é hoje a cidade de Lorena
{-) Acima se disse Lopes.

(N. da R.)
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e como tal honrre e estime, e os mais offiçiais mayores do dito regimento o deixem exercitar o dito
posto; e esta se registará na Sacratr. a deste Gou. 0 e
aonde mais tocar; que se cumprirá como nella se
contem. Dada na villa de Guaratinguetá sub meo
sinal e sello de minhas armas aos vinte e oito dias
do mes de Agosto de 1728. O secratr. 0 Bento de
Crasto Carnr. 0 a fez.—Ant." da Silua Caldr." Pimentel.

Reg.t0 <le hua Patente de Cap.m da Y.a de Mogi. passada a João Lopes
Antonio da Silua Caldr. a Pimentel do Cone. 0 de S.
Mag. do que Deos g'.do g. or e cap."1 Gen. al da Cap. nia de
S. Paulo, e minas de Paranapanema, do Cuyabá e
Guayazes, etc.—Faço saber aos q.' esta minha Patente
virem q.' tendo consideração aos meresim. t0S e mais
partes q.' concorrem na pessoa de João Lopes hua das
principaes da V." de Mogi, e haver serv.° a Sua Mag. do
nella os off.os honrrosos da Camera alem de estar
exercitando o posto de Cap.™ de ordenança com grande
satisfação e zello dando pronta expedição as ordens
q.' lhe são encarregadas, e esperar delle que daqui
em diante se haverá com o mesmo prosedim. 10 conforme a confiança q.' de sua pessoa faço: 1 ley por
bem fazer m.oe como por esta lhe faço de o nomear
no posto de cap.™ de ausuliares de hua das companhias
delles pertencente a villa de Mogi, agregado ao Regim. to
que novam. te se levanta nella de que hé coronel Pedro
Roiz Frois, cujo posto exercitará emq. t0 eu o ouver
por bem e S. Mag. do q.' J). g. de não mandar o contrario, e com elle não vencerá soldo, mas sim gozará
de todas as honrras, Prevelegios, Liberdades, e franquezas, q.' direitam. te lhe são consedidas. Pello q.'
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ordeno ao dito Coronel conhesa ao sobred. 0 João Lopes
por Cap. m de liua das Comp. as do seu Regim.' 0 e como
a tal honrre, e estime, e bem trate, e os mais off.cs
mayores do mesmo Regim. to o deixem exercitar o d.°
posto; e mando aos seus subalternos, e sold.os lhe
obedeção, cumprão e guardem suas ordens, como
devem e são obrigados em tudo o q.' lhe for mandado
do serv. 0 de El-Rey; e por firmeza de tudo lhe mandei
passar a prezente por mim asinada e sellada com o
sinete de minhas armas q.' se cumprirá e guardará
inteiram. 10 como' nella se contem sem duvida algua,
e Registará nos L. os da Sacretr. 3 deste Gov.° e nos
mais a q.' tocar. Dada na Ar." de N. S. a da conseição
de Jacarehy aos dezaseis dias do mez de Agosto anno
de Nasim. t0 de N. S.or Jezus christo de 1728. O Secretr." Bento de Crasto Carnr. 0 a fez.—Ant. 0 da Silua
(1aldr.a Pimentel.

Reg.t0 de hua patente de Cap.m passada a M.el Lopes
Figr.a, da Y.a de (xuaratinguetá
Antonio da Silva Caldr. a Pimentel do Conselho de
Sua Magestade que Deos Guarde gouernador e Cap.1"
general da Capitania tle S. Paullo, e minas de Pernainpanema, do Cuyabá e guayazes, etc.—Faço saber aos
que esta m.a patente virem que tendo respeito aos
meresimentos e mais partes que concorrem na pessoa
de Manoel Lopes Figueira húa das principaes desta
villa de goratinguetá e haver nella servido os cargos
honrrosos da Camera, e estar actualmente servindo, e
exercitando o posto de Capitão das ordenanças no
qual o proveo o Conde Dom Pedro de Almeida, continuando a de seu anteseçor D. Bras Balthazar da
Silveira e no anno de cete sentos e vinte dons por
meu anteseçor Rodrigo Cezar de Menezes e em todo
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este tempo me consta tem servido com grande zello
do serviço real, sem nota algua de seu honrrado procedimento, dando sempre inteiro comprimento as hordens e deligencias que lhe forão encarregadas, com
grande dispendio de sua fazenda, e haver acompanhado
ao Ajudante Tenente desta Capitania, athé a villa de
Paraty em húa diligencia do serviço de El-Rey com
seus escravos e a sua custa; e p. r esperar da sua
honrrada pessoa que daqui em diante se haverá com
o mesmo procedimento: Iley por bem fazer lhe m.oe
como por esta lhe faço de o nomear no posto de Capitão Comendante de ausuliares de húa das Companhias
delles desta villa de goratinguetá agregada ao regimento delia de que he Coronel Domingos Antunes
Fialho que servirá em quanto eu o ouver por bem e
Sua Mag. de que Des Gr.'10 não mandar o contrario, e
com o dito posto não vencerá soldo mas sim gozará
de todos os Previlegios, Liberdades, Izençoins, e franquezas, que direitamente lhe são consedidos. Pello que,
ordeno ao dito Coronel conhesa ao sobredito Manoel
Lopes Figueira por Capitão Comendante do seu regimento e como a tal honrre, estime, e bem trate, e
os mais ofüciais mayores delle o deixem exercitar o
dito posto, e mando aos seus subalternos e soldados,
cumprão e guardem suas ordens e em tudo lhe obedesão como devem e são obrigados, em tudo o que
por elle lhe for mandado do real serviço, e servirá
debaixo da posse e juramento que deu quando principiou a exercitar o dito posto e por firmeza de tudo
lhe mandei pasar a prezente por mim asinada e sellada
com o sinete de minhas armas que se cumprirá e guardará inteiram. t e como nella se contem sem duvida
algua e se Registará nos Livros da Sacrataria deste
Governo e nos mais a que tocar. Dada na villa de
Goratinguetá aos vinte e oito dias do mez de Agosto.
Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo
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de mil e sete centos e vinte e oitto. 0 sacretario Bento
de Crasto Carneiro a fez.—Antonio da Sylua Caldr."
Pimentel.
lleg. t0 de hua Nomeação de Ten.t0 passada a André de
S. Payo, de Guaratinguetá
Porquanto hé conveniente ao serviço de Sua Magestade que Dês guarde se regimentem as ordenaçoins
desta Capitania; fui servido levantar nesta villa de
Goratinguetá e Bairro da Piedade hum regimento de
ausiliares e constando da Capasidade de André de
S. Payo, e mais partes que nelle concorrem: Iley
por bem de o nomear como por esta o nomeyo, no
posto de tenente de ausuliares da Companhia de que
hé Capitão Manoel Lopes Figueira, húa das desta villa
agregada ao regimento de que hé Coronel D.03 Antunes Fialho que servirá emquanto eu o ouver por
bem e com o dito posto não vencerá soldo mas sim
gozará de todos os prevelegios que em rezâo delle
lhe são concedidos; Pello que mando ao sobredito
Capitão conhesa ao dito André de S. Payo por Tenente de sua Companhia e como tal honrre e estime
e esta se registará nos Livros da Secrataria deste
gouerno e aonde mais tocar, que se cumprirá como
nella se contem. Dada na villa de goratinguetá sub
meo sinal e sello de minhas armas aos vinte e oitto
dias do mes de Agosto. Anno de mil e sete centos
e vinte e oitto. O sacretario Bento de Crasto Carneiro
a fez.—Antonio da Silua Caldr." Pimentel.
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Reg.t0 (le hua patente de Cap,m pasada a João Garcia
Yelho, de Guaratinguetá
Antonio da Sylua Caldr. n Pimentel do Concelho de
Sua Mag. de q.' I). s guarde g. or e Capitão gn. al da
Capitania de São Paullo e minas de Pernampanema,
do Cuyabá e Guayazes, etc. —Faço saber aos que esta
minha patente virem que tendo concideração aos meresim. t0S , e mais partes que concorrem na pessoa de
João garcia Yelho e esperar delle que em tudo o
que lhe for emcarregado do real serviço se haverá
com toda a satisfação, zello e cuidado, comforme a
grande comfiança que de Sua pessoa faço: H e y por
bem fazer lhe m. ce como por esta lhe faço de o nomear no posto de capitão de ausiliares de húa das
companhias delles que novam. te se levantão nesta villa
de goratinguetá agregada ao Regimento de que he
Coronel I). os Antunes Fialho cujo posto exercitará
emquanto eu o ouver por bem, e Sua Magestade que
Deos goarde não mandar o contrario e com elle não
vencerá soldo mas sim gozará de todas as honrras,
Previlegios, Liberdades, Izençoins, e franquezas que
direitamente lhe são consed.03, pello qxie ordeno ao
dito Coronel conhesa ao sobredito João garcia Velho
por Capitão do seu Regim.' 0 e como a tal honrre, e
estime e lhe dê posse de Sua companhia e o juram. 4 "
dos S. tos evangelhos de cumprir e guardar com as suas
obrigaçoens de que se fará asento nas costas desta
na forma do estillo; e os offiçiais mayores do mesmo
regimento o deixem exercittar o dito posto, e mando
aos seus subalternos e soldados lhe obedeção tão pontualm. te como devem e são obrigados em tudo o que
por elle lhe for mandado do real serviço, e por firmeza de tudo lhe mandey passar a prezente por min
asinada e sellada com o sinete de minhas armas que se
cumprirá e guardará inteiram. t e como nella se contem
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sem duvida algua, e se registará nos livros da
Secretaria deste governo, e nos mais a que tocar.
Dada na V.il de goratinguetá digo de Santo Antonio de
goratinguetá aos vinte e oitto dias do mes de Agosto.
Anno do nascimento de nosso Senhor Jesus christo de
mil e sette centos e vinte e oitto. O secretario Bento
de Crasto Carneiro a fez.—Antonio da Situa Caldr."
Pimentel.
Reg.to de hua Nomeação de Alf.cs passada a Ber.mea
Garcia, de Guaratinguetá
Porquanto hé conviniente ao serv. 0 de Sua Magestade q." D. s guarde que se regimentem as ordenanças
desta Capitania, fui servido Levantar nesta villa de
goratinguetá e no bairro da Piedade hum regimento
de ausuliares, e constando me da capasidade de Bertholomeu Garcia e mais partes que nelle concorrem:
Hey por bem de o nomear como por esta nomeyo 110
posto de Alferes de ausuliares de húa das companhias
desta villa de que hé Capitão João Garcia Velho agregada ao regimento de que lie coronel, D.03 Antunes
Fialho, que servirá em quanto eu o ouver por bem
e com o dito posto não vencerá soldo mas sim gozará
.de todos previllegios, que em razão delle lhe são consid.03 Pello que ordeno ao dito Capitão conhesa ao
sobredito Bertholomeu Garcia por Alferes da sua Companhia, e como tal honrre, e estime, deixem exercitar
o dito posto; e esta se registará 110 livro da Sacrataria deste gouerno e nos mais a que tocar, que se
cumprirá como nella se contem. Dada';'na villa de
goratinguetá aos vinte e oitto dias do mes de Agosto.
Anno de mil e sette centos e vinte e oitto. O sacretario, Bento de Crasto Carneiro a fez.—Antonio da
Silua Caldr.'1 Pimentel.
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lleg.to de liua Nomeação de Ten.ts passada a Pedro Roiz
Maya, de (juaratinguetá
Porquanto lie conveniente ao serviço de Sua Mag.'1"
que Deos guarde se regimentem as ordenanças desta
Capitania fui servido Levantar nesta Yilla de goratinguetá e bairro da Piedade hum regim. t0 de ausuliares,
e constando me da capasidade de Pedro Roiz' Maya
e mais partes que nella concorrem; Hey por bem de
o nomear como por esta nomeyo no posto de Tenente
de ausuliares da Companhia de que hé capitão João
Garcia Velho, húa das desta villa agregada ao Regim. t0
de que hé Coronel D.08 Antunes Fialho, que servirá
em quanto eu o ouver por bem e com o dito posto
não vencerá soldo, mas sim gozará de todos os privilégios que lhe são consedidos. Pello que ordeno ao
Capitão da dita Companhia o conhesa por Tenente
delia, e como tal honrre e estime e o sobredit.o Coronel, e mais offiçiais mayores do mesmo regimento
o deixem exercitar o dito posto; e esta se registará
na Sacretaria deste gouerno, e aonde mais tocar, que
se cumprirá como nella se contem. Dada na villa de
goratinguetá sub meo sinal e sello de minhas armas aos
vinte e oitto dias do mes de Agosto anno de mil e sette
centos e vinte e oitto. O sacretario Bento cie Crasto
Carneiro a fez.—Antonio da Situa Caldr." Pimentel.

Reg.t0 de hua Patente de Cap.»1 passada a I).°s Ribr.°, de
Guaratingiietá
Antonio da Silua Caldr." Pimentel do Concelho de
Sua Mag.(lc que Des g.('c, g. or e Capitão General da
Capitania de São Paulo, e minas de Pernanpanema,
do Cuyabá e Guayazes, etc.—Faço saber aos que esta
minha Patente virem que tendo concideração aos
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merecimentos e mais partes que concorrem na pessoa
de Domingos Ribeiro, húa das principais desta villa de
Guaratinguetá e haver nella por varias vezes servido
os cargos honrrosos da Camera e esperar delle que
em tudo o que lhe for emcarregado do Real serviço
se haverá com todo o cuidado, zello, e inteligência
comforme a grande confiança que de sua pessoa faço ;
Iley por bem fazer lhe m.co como por esta lhe faço
ao dito Domingos Ribeiro de o nomear no posto de
Capitão de ausulliares cie húa das Companhias delles
que novamente se levantão nesta Yilla de goratinguetá
agregada do Regimento de que hé Coronel D. 08 Antunes Fialho, que servirá emquanto eu o ouver por
bem e sua Mag. de q.' D. s guarde não mandar o contrario, e com o dito posto não vencerá soldo mas sim
gozará de todas as honrras, Previlegios, Liberdades, e
franquezas que em razão delle lhe são consedidos.
Pello que ordeno ao coronel D. os Antunes Fialho conhesa ao dito Domingos Ribr. 0 por Capitão de húa
das Companhias de seu regimento e como a tal honrre,
estime e bê trate, e lhe dê posse da dita Companhia
e o juramento dos SS. evangelhos de cumprir e guardar com as obrigações do seu cargo de que se fará
asento nas costas desta na forma do estillo, e os mais
officiaes mayores do mesmo regimento o deixem exercitar o dito posto e mando aos seus subalternos e
soldados lhe obedesão em tudo o que lhes for mandado do Real serviço, como devem e são obrigados e
p. r firmeza cie tudo lhe mandey passar a prezente por
mim asinada e sellada com o siuete de minhas armas
(pie se cumprirá e guardará inteiram. t e como nella se
contem sem duvida algúa, que se registará nos Liuros
da Secretaria deste gouerno e nos mais a que tocar.
Dada na villa de Santo Antonio de goratinguettá aos
vinte e oitto dias do mes de Agosto. Anno do Nacimento de Nosso Senhor Jezus christo de mil e sete
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centos o vinte e oitto. O secratario Bento cie Crasto
Carneiro a fez.—Antônio da Sylua Caldr." Pimentel:
Reg.10 de hua nomeação de Alf.s passada a Joseph Ribr.o,
de Guaratinguetá
Porquanto lie conviniente ao serv.° de Sua Mag. de
q.' D.s guarde se regimentem as ordenanças desta Capitania fui servido Levantar nesta villa de goratinguetá, e no bairro da Piedade hum regim. to de ausuliares; e constando me da capasid.® de Jozeph Ribr.°
e mais P. tos q.' nelle concorrem. Hey por bem de o
nomear como por esta o nomeyo no posto de Alferes
de ausulliares de hua das comp. as desta villa de q.'
hé Cap.™ D. 05 Bibr. ü das do Regim. to delia de q.' he
Coronel D. os Antunes Fialho, que exercitará emq. to
eu o ouver por bem e com o dito posto não vencerá
soldo mas sim gozará de todos os Previlegios que em
razão delle lhe são conseclidos. Pello q.' ordeno ao
dito Cap.™ conhesa ao sobredito Jozeph Ribr.° por
Alferes de sua comp. a e como a tal honrre, e estime;
e o coronel, e mais off.08 do d.° Regim. to o deixem
exercitar o dito posto, e esta se registará nos Liuros
da Sacrataria deste Gou. 0 e aonde mais tocar, que se
cumprirá como nella se contem. Dada na villa de guaratinguetá sub meo sinal e sello de minhas armas aos
28 dias do mes de Agosto anno de 1728. O secretr. 0
Bento de Crasto Carnr. 0 a fez.—Ant." da Silua Caldr."
Pimentel.
Reg.t0 de hua provizão de Juiz de liorpliãos desta V.a
de Guaratinguetá pasada a João Frz.' de Souza
Antonio da Silua Caldr. a Pimentel do Conc.° de
S. Mag. de q.' Deos G. de , G. or e Cap.™ Gen. al da Cap. nia

224
de S. Paulo, e minas de Paranampanema, do Cuyabá
e Guayazes, etc.—Faço saber aos q.' esta minha provizão virem q.' tendo consideração ao q.' me reprezentarão os otí'.1'8 da Camera desta V. a de Guaratinguetá sobre o m. t0 q.' hera- conveniente superar-se o
J U Í Z O dos horphãos e prover se em pessoa capas e benemerita em q. m concorrão os requizitos nesesarios
p. a o d." cargo, e porque todos se achão na de João
Frz.' de Souza por ser hua das principais desta villa
e estar nella actualm. te servindo de juiz ordinário com
toda a satisfação, e esperar de sua pessoa se haverá
com bom prosedim.4®, dando expedição as partes e guardando em tudo o seu regim. t 0 : Iíey por bem fazer
lhe m. ee como por esta lhe faço de o nomear e' prover 110 cargo de Juiz dos horphãos desta Y. a de Guaratinguetá e seu destrito por tempo de seis mezes
sóm. te , na forma do regim. to , se no entanto eu o ouver por bem e S. Mag. dc q.' D.s g. de não mandar o
contr.° e com o d ° off.0 haverá os próis e percalços
q.' direitam.1® lhe pertencerem e jurará nas minhas
mãos de cumprir e guardar com as suas obrigasois,
e o seu rigim. t0 de q.' se fará asento nas costas desta
na forma do Estillo; e por firmeza de tudo lhe mandei passar a prezente por mim asinada e sellada com
o sinete de minhas armas, q.' se cumprirá como nella
se contem sem duvida algua e se registará nos L. os
da Secretr. a deste gou.° e nos mais a q.' tocar e pagou de novos direitos mil reis, que se remetem ao
Thesour. 0 delles Jozeph Alz.' Torres. Dada na V. a de
Guaratinguetá aos 29 dias do mes de Agosto anno
de 1728. O Secretr. 0 Bento de Crasto Carnr, 0 a fez.
—Ant," da Silua Caldr." Pimentel.
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Iteg.t0 de hum numeram.40 de Ten.t0 passado a I).os
Jorge, de Guaratinguetá
p o r q to
conveniente ao serviço de S. Mag. de que
de
Deos G. se regimentem as ordenanças desta Capitania fui servido levantar nesta V. a de Guaratinguetá
hum Regim. t0 de ausuliares; e constando me da capasidade de D. os Jorge e mais p.t0á q.' nelle concorrem;
Hey por bem de o nomear, como por esta nomeyo,
no posto de Ten. te de ausuliares da comp. a de q.' he
cap."1 D. 08 Ribr.° hua das do Regim. t0 desta Y." de
q.' he Coronel D. os Antunes Fialho, que servirá emq. to
eu o ouver por bem, e não vencerá soldo mas sim
gozará de todos os Previlegios q.' em razão do d.°
posto lhe são consedidos. Pello que ordeno ao dito
Cap.™ D. os Ribr.° conhesa ao sobred. 0 D.08 Jorge por
Ten. te de sua comp.", e como a tal a honrre, e estime;
e o coronel e mais off.68 do d.° regim. to o deixem
exercitar o d.° posto; e esta se registará na sacretr. a
deste Gou.° e aonde mais tocar, q.' se cumprirá como
nella se contem sem duvida algua. Dada na Y. a de
Guaratinguetá sub meo sinal e sello de minhas armas
aos 28 dias do mez de Agosto. Anno de 1728. O
Secretr. 0 Bento de Crasto Carnr. 0 a fez . — Ant." da
Silua Caldr" Pimentel,

lleg. t0 de hua Nomeação de Alferes de ausuliares pasada a M.el Luiz Gomes, de Guaratinguetá
Porq. to hé conveniente ao serv. 0 de S. Mag\ de que
Deos g. do se regimentem as ordenanças desta Cap.111";
fui serv. 0 Levantar nesta V." de Guaratinguetá hum
Regim. t0 de ausuliares e constando me da capasid. e de
M. el Luiz Gomes e mais p. tes q.' nelle concorrem; Hey
por bem de o nomear, como por esta o nomeyo no posto
15
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de Alferes de ausuliares da comp. a do Coronel D.08
Antunes Fialho do Regim/" de ausuliares q.' novam .to
se levantou nesta Y. a , q.' servirá emq. to eu o ouver
por bem, e não vencerá soldo mas sim gozará de todos os Previlegios que direitm. tc lhe pertencer; pello
q.' ordeno ao d." coronel conhesa ao sobredito M.eI
Luis Gomes por Alferes da sua comp. a e como a tal
honrre e estime e os mais off.es mayores do d.° llegim. tü o deixem exercitar o d.° posto, e esta se registará nos L. os da Secretr. a deste Gov." e aonde mais
tocar, a qual se cumprirá e guardará como nella se
contem. Dada na Y. a de Guaratinguetá sub meo sinal
e sello de minhas armas aos 28 dias do mes de Agosto,
anno de 1728. O secretr. 0 Bento cie Crasto Carnr.°
a fez.—Ant, 0 da Silua Caldr." Pimentel.
Reg> de hua Patente de Ten.te Coronel desta Y.a de
Guaratinguetá a B.ar do Rego Barboza
Antonio da Silua Caldr. a Pimentel do Cone.0 de
S. Mag. de q.' Deos g.<le, G. or e Cap. m Gen. al da Cap. llia
de S. Paulo, e minas de Paranamp. a , do Cuyabá e
Guayazes, etc.—Faço saber aos q.' esta minha patente
virem q.' tendo consideração aos meresim. t0S e mais
p. tos q.' concorrem na pessoa de B. a r do Rego Barboza, hua das principais desta Y. a de Guaratinguetá
e nella haver servido varias vezes os cargos honrrosos
da Camera, e de Juiz ordinário duas vezes nos quaes
se ouve sempre com boa inteligência, e alem disso
ter serv. 0 a S. Mag.' le vários annos no posto de Alferes da ordenança e passar na era de 1717 p. a o posto
de Cap. m de ordenança em q.' nesta Y. a o proveo o
G. or D. Pedro de Alm. da
thé o anno de 1721, em
(') D. Pedro de Almeida foi governador de S. Paulo e Minas de
1717 a 1721 e mais tarde foi vice-rei da índia.

(N. da R.J
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exercitando o mesmo posto com toda a satisfação e
zello, dando pronta expedição as ordens q.' lhe forão
encarregadas; e esperar de sua pessoa q.' daqui em
diante se haverá com o mesmo prosedim. to ; Hey por
bem fazer lhe m.oe como por esta lhe faço ao d.° B. a r
do Rego Barboza de o nomear no posto de Ten. t0 Coronel de ausuliares do Regim. t0 q.' nesta Y, a de guaratinguetá fui serv. 0 Levantar do q. aI hé coronel D. os
Antunes Fialho, Cujo posto exercitará emq. t0 eu o
ouver por bem e S. Mag.dlí q.' D. s g. de não mandar
o contr. 0 e com elle não vencerá soldo, mas sim gozará de todos os Previlegios, Liberd. es , Izençõis, e
franquezas q.' em razão do d.° posto lhe são consedidos. Pello que ordeno ao coronel do d.° Regim. t0 o
conhesa por Ten.' 6 Coronel delle, e como a tal honrre,
estime e bem trate, e deixe exercitar o d.° posto do
q. al lhe dará logo posse porq. to continua debaixo do
juram. t0 q.' se lhe deu q. do entrou a exercitar o posto
q." actualm.' 6 está ocupando do q. al se fará som. te asento
nas costas desta patente; e mando aos seus subalternos, e sold.03 do seu regim.' 0 lhe obedesâo, cumprâo
e guardem suas ordens de palavra e por escripto como
devem e são obrigados, e por firmeza de tudo lhe
mandei passar a prezente por mim asinada e sellada
com o sinete de minhas armas q.' se cumprirá como
nella se contem sem duvida alguma, e se registará
nos L. os da Sacretr. a deste Gov.° e nos mais a q.' tocar. Dada nesta V. a de Guaratinguetá aos 28 dias do
mes de Agosto anno de Nascim.'" de X. S. Jezus christo
de 1728. O secretr. 0 Bento de Crasto Carnr. 0 a fez.
—Ant." da Silua Caldr." Pimentel.
(') Rodrigo Cezar foi governador de 1721 a 1727.

(N. da li.)

—

228

--

Reg.t0 de lma nomeasão de Texi.te pasada a M.el Nunes
Barbosa, de Guaratinguetá
Porq. to hé conviniente ao serv. 0 de S. Mag. do q.'
Deos G. de se regimentem as ordenanças desta Cap. nia ,
fui serv. 0 Levantar, nesta V. a de Guaratinguetá hum
Regim. to de ausuliares; e constando me da Capasid. e
de M. el Nunes Barboza; e mais p. tes q." nelle concorrem, Hey por bem de o nomear como por esta o
nomeyo no posto de Ten. te de ausuliares da Comp. a
de Ten. t0 Coronel B. ar do Rego Barboza pertensente
ao Regim. t0 de q.' hé Coronel D.08 Antunes Fialho,, que
servirá emq. t0 eu o ouver por bem, e com o d.° posto
não vencerá soldo mas sim gozará de todos os previlegios q.' em razão delle lhe são consedidos. Pello
q.' ordeno ao d.° Ten. te Coronel conhesa ao sobred. 0
M. el Nunes Barboza por Ten. te da sua comp. a , e como
a tal honrre e estime, e o coronel, e mais off.es do d.°
Regim. t0 o deixem exercitar o d.° posto; e esta se
registará nos L. os da Sacretr.' 1 deste Gov.° e aonde
mais tocar, q.' se cumprirá como nella se contem.
Dada na Y. a de Guaratinguetá sub meu sinal e sello
de minhas armas aos 28 dias do mes de Agosto anno
de 1728. O secretr. 0 Bento de Crasto Carn.1'0 a fez.
—Ant.0 da Silua Caldr." Pimentel,

Reg.t0 de hua nomeasão de Alf. es pasada a Ant.» Rapozo
Barboza, o mosso, de Guaratinguetá
Porquanto hé conveniente ao serviço de sua Mag. do q.'
Deos G. do se regimentem as ordenanças desta cap.11111
fui servido Levantar nesta villa de Guaratinguetá hum
regim. to de ausuliares, e constando me da capasid. e
de Ant. 0 Raposo Barboza, o mosso, e mais p. tes q.'
nelle concorrem, Hey por bem de o nomear como
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da C omp. a do Ten. t e Coronel B. a r do Rego Barboza,
do Regim. t0 de q.' hé Coronel D.00 Antunes Fialho,
que servirá emq. t0 eu o ouver por bem e não vencerá soldo, mas sim gozará de todos os Previlegios q.
em razão do d.° posto lhe são consedidos. Pello q.'
ordeno ao d.° Ten. te Coronel o conhesa por Alferes
da sua comp. a , e como a tal honrre e estime e lhe
dê posse e o coronel e mais off. es mayores do d.° Regim. 40 o deixem exercitar o d.° posto; e esta se registará nos L. os da Sacretr. a deste Gov.° e aonde mais
tocar; q.' se cumprirá como nella se contem. Dado
na V. a de Guaratinguetá sub meo sinal e sello de
minhas armas aos 28 dias do mes de Agosto anno cie
1728. O Secretr." Bento de Crasto Carnr. 0 a f e z . —
Ant.0 da Silua Caldr." Pimentel.

Reg.to de lma patente de Sarg.t0 mor pasada a Fran.™
Barboza Lima, da Y.a de Guaratinguetá
Antonio da Silua Caldr. a Pimentel do cons. 0 de S.
Mag. de q.' Deos G. de G. or e Cap.111 Gen. al da Cap. nia
de S. Paulo, e minas de Paranamp. a , do Cuyabá, e
Guayazes, etc. — Faço saber aos q.' esta minha patente virem q.' tendo consideração aos meresimentos
e mais p. tes q." concorrem na pessoa de Fran. 00
Barboza de Lima, hua das principais familias desta Y. a
de Guaratinguetá, e haver nella serv.° os cargos lionrrosos da Camara como também estar exercitando o
posto de Cap. m do bairro da Pied. e ha tres annos por
patente de meu antecesor Rodrigo Cezar de Meneze,s
no qual se ouve sempre com todo o zello, no q.' lhe
foi encarregado do Real serviço; e por esperar da sua
pessoa q.' daqui em diante se haverá com o mesmo
prosedim. to , Hey por bem fazer lhe m. ce , como por
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esta lhe faço, de o nomear 110 posto de Sarg. to mor
de ausuliares do Regim. t0 q.' novam. te fui serv. 0 Levantar nesta Y. a de Guaratinguetá do qual hé coronel
D. os Antunes Fialho, que servirá em q.'° eu o ouver
por bem e S. Mag. do não mandar o contr.", e com o
d." posto não vencerá soldo, mas sim gozará de todos
os Previlegios, Liberd. es , Izençois, e franquezas q . ' e m
razão delle lhe são consedidos. Pello q.' ordeno ao
Coronel, e Ten. te Coronel do d.° Regim. to conhesâo
ao d.° Fran. 00 Barboza de Lima por Sarg. t0 mor delle,
e como a tal honrrem e estimem, e bem tratem, e
servirá debaixo do juram. t0 q.' teve q. do entrou a
exercitar o d.° posto q.' serve e som. te lhe dará o
Coronel posse 11a forma do Estillo, e mando aos seus
subalternos e soldados do mesmo regim. t0 lhe obedesão,
cumprão, e guardem suas ordens de palavra e por escripto, como devem, e são obrigados em tudo o q.'
por elle lhes for mandado do Real serv.°, e por firmeza de tudo lhe mandei passar a prez. te por mim
asinada e sellada com o sinete de minhas armas, q."
se cumprirá como nella se contem sem duvida algua,
e se registará nos L."8 do sacretr. 0 deste Gov." e nos
mais a q.' tocar. Dada 11a V." de Guaratinguetá aos
28 dias do mes de Agosto, anno do Nasim. t0 de N. S.
Jezus Christo de 1.728. O secratr. 0 Bento de Crasto
Carnr." a fez.— Ant." da Silua Caldr.11 Pimentel,

Reg.t0 de hua Patente de Ajud.° do n.o passada a M.el
Pinto Franco, de Guaratinguetá
Antonio da Sylua Caldr. a Pimentel do Cons." de
Sua Mag. de que Deos guarde, gov. or e Capp. am General
de São Paullo e minas de panapanema, Cuyabá, e
guayazes, etc. —Faço saber aos que esta minha patente
virem que tendo consideração aos meresim. tos e mais
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esperar delle q.' en tudo o que lhe for encaregado se
lia verá com bom procedim. to no q.' for do servisso de
Sua Mag. de , Hey por bem fazer lhe m. oe , como por
esta lhe faço, de o nomear do posto de Ajudante do
Numero do regim. t0 de ausuliares q.' nesta villa novam. te se levanta de q.' hé coronel D. os Antunes
Fialho, que exercitará emq. to eu o ouver por bem e
sua Mag. dc que Deos g. de não mandar o contrario e
com o dito posto não venserá soldo mas sim gozará
de todos os privilégios, Libredades, exensõis, e Franquezas que em direitam. te lhe pertenser; pello que
ordeno ao sobredito Coronel, tidente Coronel e mais
oficiais de seu regimento conheção ao d.° M. d Pinto
Franco por ajudante do numero delle e como tal
honrem estime e bem tarte, e os Capitains do mesmo regim. 10 Cumpram e guarde as ordens q.' por elle da
parte dos seus oficiais majores lhes for mandado e os
soldados lhe obeceram tam pontualm. te como devem
e são obrigados, e por frimeza de tudo lhe mandei
passar a prez. te por mim asignada e sete/a com o sello
de minhas armas que se cumprirá como nella se contem
e se registará da secratr. a deste governo e nos mais
a que tocar. Dada nesta Yilla de guaratingueta aos
28 dias do mes de Agosto ano de 1728. O secratr. 0
Bento de Castro C a r n / 0 a fez. — Antonio da Sylua
Caldr." Pimentel.

Reg.40 de hua Patente de Ajudante supra do Regim/ 0
dos Aux.os da Y.a de Goratinguetá a M.cl Nunes dos
Reys.
Antonio da Sylua Caldr. a Pimentel do Cons.° de Sua
Mag. de q.' D. s g. de g. or e Capitam general da Capitania de S. Paullo e minas de panapanema, do Cuyabá
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e guayazes, etc.—Faço saber aos q.' esta rainha patente virem que tendo concideração aos raeresim.tos
e mais partes q.' concorrem na pecoa de M. el nunes
dos reis e esperar delle q.' em tudo o q.' lhe for encaregado do real servisso se haverá cora todo o Cuidado e zello; Iley por bem fazer lhe m. ce , como por
esta lhe faso, de o nomear do posto de ajudante supra
do regim. t0 de ausuliares q.' novam. te se levanta nesta
villa de guaratinguetá no qual hé Coronel. D.os Antunes Fialho cujo posto exsestará emq. to eu o ouver
por bem e Sua Mag.' le que Deos g. de não mandar o
contrario e com o d.° posto não venserá soldo mas sim
gozará de todos pivilegios, Libredades, e franquezas
que endireita m. te lhe sara consedidos. Pello que ordeno
ao d.° Coronel, Tidente Coronel e mais offiçiais majores do mesmo regim. to o conhesa por ajudante supra
delle e como a tal honrem e estime e o deixem exsistar o d.° posto do qual lhe será dado o juram. t o
dos S. tos evangelhos pella peçoa a q.' tocar e os capitais do mesmo regim. to guardem e cumpram as
ordens que por elle da parte nos seus oficiais lhes
for dado e mando a todos os soldados lhe óbereça em
tudo como elevem e sam obrigados no q.' lhe for mandado do real servisso, e por frimeza de tudo lhe mandei
passar a prez. t0 por mim asignada e selada com o sello
de minhas armas que se cumprirá como nella se contem
sem duvida alguma e se registará nos liuros da Secretr. a
deste governo e nos mais a q. tocar. Dada nesta villa
de guaratinguetá aos 28 dias do mes de Agosto, ano
de 1728. O secretr. 0 Bento de Casto Carnr. 0 a fez.—
Antonio da Silua Caldr.a Pimentel.
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Reg.t0 de lma Patente de Cap.m pasada a Ber.meu Afonco,
de Guaratinguetá
Antonio da Sylua Caldr. a Pimentel do Cons.° de
Sua Mag. de que Deos g. de , g. or e Capitam general
da Capitania de S. Paulo e minas de penapanema,
Cuyabá, e guayazes.—Paço saber aos que esta minha
patente virem q.' tendo considerasam ao meresim. t0
e mais partes q." concorrem na peçoa de Bertholomêo
afonso, huma das principais desta villa de guaratinguetá e haver nella servido os cargos honrosos e esperar delle q.' em tudo o de que for encaregado do
real servisso se haverá com grande zello e inteligência
comforme a comfiansa q." faso da sua peçoa; Hey por
bem fazer lhe m c e como por esta lhe faço de o nomear
do posto de Capitam de ausuliares de huma das Companhias desta villa agregara ao regim. t0 de q.' hé Coronel D. os Antunes fialho, que servirá emq. t0 eu o
ouver por bem e sua mag. de q.' deos guarde não mandar
o comtrario e com o d." posto não venserá soldo, mas
sim gozará de todos os pevilegios. libred. es izençois,
e franquezas q.' endireitam. te lhe são comsedidos. Pello
que ordeno ao d." Coronel conheça ao d.° Bertolomeo
afonso por capitam de humas das Comp. as no seu regim. 10 e como a tal honrem e estime e lhe dê posse
na forma do estilo e os mais oficiais majores do mesmo
regim. to o deixem exsistar o d.° posto e os seus subalternos e sold. os lhe obereção tam pontualm. te como
devem e sam obrigados, e por frimeza de tudo lhe
mandei pasar a prez. te por mim asignada e selada com
o sinete de minhas armas, q.' se cumprirá inteiram. te
como nella se contem e se registará dos liuros da secratr. a deste governo e nos mais a que tocar. Dada
nesta Yilla de guaratinguetá aos 28 dias do mes de
agosto, ano de 1728. O secretr. 0 Bento de Crasto
Carnr. 0 a fez.—Antonio da Sylua Caldr." Pimentel,
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Reg.to de hua nomeação de Alf.ea passada a Bento da
Costa, de Guaratinguetá
Porq. to lie covidiente ao servisso de sua Mag. do que
Deos guarde se regimente as ordenansas desta Capitania fui servido levantar desta villa lium regim. t0 de
ausuliares e constado me da capacid.® de Bento da
Costa e mais partes que nelle concorrem, Hey por
bem de o nomear como por este o nomeo do posto
cie alferes de ausuliares da comp.a de q.' he capitam
Bertolomeo afonço agregara ao regim. t0 de cpie hé
coronel D. os Antunes fialho, q.' servirá emq. t0 eu o
ouver por bem e com o d.° posto não venserá soldo,
mas sim gozara de todos os privilégios q.' em rezam
delle lhe sam comsedidos; pello que ordeno ao d.°
capitam conheça ao d.° Bento da Costa por alferes da
sua comp." e como tal honre e estime e lhe dê pose,
e o coronel e mais oficiais do d.° regim. t0 o deixem
exsistar o d." posto, e esta se registará dos liuros da
secretr." deste governo e aonde mais tocar que se
cumprirá como nella se contem. Dada desta villa de
guaratinguetá aos 28 dias do mes de agosto de 1728.
O secretr." Bento de Crasto Carn.™ a fez. : —Antonio
da Silua Caldr." Pimentel.

Reg.t0 de húa nomeação de Teu.te passada a D.03 Machado,
da V.a de Guaratinguetá
Porquanto hé covidiente ao serviço cie sua mag.d®
que Deos g.® se regimente as ordenansas desta capitania fui servido Levantar nesta Yilla hum regim. to
de ausuliares e constandome da capasid.® de D.03
Machado e mais partes q.' nelle comcorrem, Hey por
bem de o nomear como por esta o nomeo do posto
de Tidente de ausuliares da comp." de q.' hé capi-
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tam Bertolomeo afonço agregara ao regim. t0 de que
hé coronel D.08 Antunes fialho que servirá emq,4° eu
o ouver por bem e com o d.° posto não venserá soldo
mas sim gozará de todos os privilégios q.' em rezam
do d.° posto lhe são consedidos. Pello que ordeno ao
d.° capitam conheça ao sobredito I). os Machado por
tidente da sua comp.R e como tal honrem e estime
e o coronel e os mais oficiais o deixem exsistar o
d.° posto e esta se registará dos liuros da Secretr. a
deste gouerno e aonde mais tocar, q.' se cumprirá
como nella se contem. Dada nesta villa de guaratinguetá aos 28 do mes de agosto ano de 1728. O secretr. 0 Bento de Crasto a fez.—Antonio da Sylua
Caldr." Pimentel.
Beg.t0 de hua nomeasão de Ten.te pasada a M.eI da
Silua, da Y.a de Gruaratinguetá
Porq.4" hé conveniente ao serv." de S. Mag. de q.'
D. g. de se reginientem as ordenanças desta Cap. ma fui
serv. 0 Levantar hum Begim. 40 de ausuliares nesta Y. a
de Guaratinguetá, e constando me da capasidade de
M. el da Silua, e mais p.4ea q.' nelle concorrem; Hey
por bem de o nomear como por esta nomeyo no posto
de Ten. 4e de ausuliares de húa das comp. as desta Y. a
de q.' he Cap. m An.40 da Silva agregada ao Regim. 4 "
de q.' he coronel D.03 Antunes Fialho, que servirá
emq.40 eu o ouver por bem, e não vencerá soldo mas
sim gozará de todos os Previlegios, q.' em razão do
d." posto lhe são consedidos. Pello q." ordeno ao d.°
Cap.™ conhesa ao sobredito M. el da Silva por Ten. 4e
de Sua Comp. a e como tal honrre e estime, e o coronel
e mais off.es maiores o deixem exercitar o d." posto,
e esta se registará nos L. os da Sacretr." e aonde mais
tocar; e se cumprirá como nella se contem. Dada na
s
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V. a de Guaratinguetá sub meo sinal e sello de minhas armas aos 28 dias do mes de Agosto de 1728.
O secretr. 0 Bento de Crasto Carnr. 0 a fez.—Ant. 0 da
Silua Caldr." Pimentel,

Beg. t0 de hua nomeação (le Alf. es passada a .ll.e' (la
Silua Cruz, de Guaratinguetá
Porq.' 0 hé conviniente ao serv," de S. Mag. de se
regimentem as ordenanças desta Cap. nia fui serv. 0 Levantar nesta V. a de Guaratinguetá, hum Regim. t0 de
ausuliares, e constando me cia capasidade de M. cl da
Silua Cruz e mais p. tes q.' nelle concorrem. Hey por
bem de o nomear no posto de Alf. cs de ausuliares da
comp. a de q.' hé Cap. m An. t0 da Silua hua cias do
Regim. t0 de q.' hé coronel D. os Antunes Fialho, q."
exercitará emq. t0 eu o ouver por bem e não vencerá
soldo, mas sim gozará de todos os Previlegios q.' direitam. te lhe pertenserem. Pello q." ordeno ao dito
Cap. m conhesa ao sobredito M. el da Silua da Cruz
por Alf. es de sua comp. a e como a tal honrre, estime,
e lhe de posse e o coronel e mais off.os mayores
do d.° Regim. t0 o deixem exercitar o d.° posto, e
esta se registará nos L. os da Secratr. n deste Gov.° e
aonde mais tocar, que se cumprirá como nella se contem. Dada na Y. a de Guaratinguetá sub meo sinal e
sello de minhas armas aos 28 dias do mez de Agosto,
anno de 1728. O Secretr. 0 Bento de Crasto Carnr. 0
a fez.—Ant." da Silua Caldr." Pimentel,
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lieg. t0 de hua Patente de Cap.m passada a Ant.0 da
Silva, da Y.a de Guaratinguetá
Antonio da Silua Caldr. a Pimentel do Cons. 0 de
Sua Mag. do q.' D. s g. de G. or e capitam General da
capitania de S. Paulo e minas de penapanema e Cuyaba, e guayazes. — Faço saber aos q.' esta minha patente virem q.' tendo consideração aos merecim.' 08 e
mais partes q.' concorrem na peçoa de Ant. 0 da Silua,
huma das principais desta Yilla do guaratinguetá,
e esperar delle que em tudo o q.' lhe for encarregado do real servisso Se haverá com todo o zello e
satisfação comforme a grande confiança q.' de sua
peçoa faço. H e y por bem fazer lhe m.°°, como por
esta lhe faço, de o nomear no posto de Capitam de
auxuliares de hua das companhias q.' novam. te se levanta nesta villa de guaratinguetá agregada ao Regim.10 de q.' hé coronel D. 08 Antunes fialho, cujo
posto exercitará emq. t0 eu o ouver por bem e sua
Mag. de q.' Deos g. d e não mandar o contrario, e com
elle não venserá soldo, mas sim gozará de todos os
privilégios, Libred. 08 , izensõis, e franquezas q.' em
rezão do d.° posto lhe sam comsedidas; pello q.' ordeno ao d.° Coronel conhesa ao soberd. 0 Antonio da
Silua por capitam de humas das companhias do seu
regim. t0 e como tal honrem, e estime, e bem tarte,
e lhe dê posse e o juram. 40 do S. t,,s evangelhos de
cumprir e guardar com as obrigações do d. 0 posto,
de q.' se fara ascnto nas costas desta na forma do
estilo e os ficiais mayores do mesmo regim. t0 o
deixem exercitar e mando aos seus subaternos e soldados lhe obereçam tam pontualm.1® como devem e sam
obrigados em tudo o q.' por elle lhes for mandado
do Real servisso, e por frimeza de tudo lhe mandei
passar a prez. te por mim asignada e selada com o
sinete de minhas armas, q.' se cumprirá inteiram. t e
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como nella se contem sem duvida alguma e se registará dos liuros da Secretr." deste governo c nos mais
a q." tocar. Dada desta villa de guaratinguetá aos 28
dias do mes de Agosto, ano de 1728. O secretr. 0
Bento de Crasto Carn. ro a fez. —Antonio da Silua
Caldr.11 Pimentel.

Reg.t0 de hua nomeação de Ten.te passada a Joseph
Gonçalves, da Y.a de Guaratinguetá
Porq. 10 hé covidiente ao servisso de Sua Mag. í,c
que Deos g. de se regimen. 10 as ordenasas desta Capitania fui servido levantar nesta villa de Guaratinguetá hum regimento de auxiliares e atendendo a
capasid. 0 de Jozeph gonsalves e mais partes q.'
nelle concorrem; Hey por bem de o nomear no posto
de Tidente de auxuliares da Comp. a do Capitam Ant. 0
da Costa Silua huma das desta villa agregara ao regim.10 de q.' hé coronel D. os Antunes fialho, q.' servirá emq.10 eu o ouver por bem e com o d.° posto não
venserá soldo mas sim gozará de todos os privilégios
q.' em rezão do d.° posto lhe são concedidas; pello
q.' ordeno ao d.° Capitam conheça ao d.° Jozeph Gonsalves por tidente da Sua comp. a e como a tal honrrem
e estime e o coronel e mais oficiais majores do seu regim.10 o deixem exercitar o d.° posto e esta se registará
do liuro da Secretr. 3 deste governo e aonde mais tocar,
q.' se cumprirá como nella se comtem. Dada desta villa
de guaratinguetá sub meu signal e sello de minhas
armas aos 28 dias do mes de agosto de 1728. O secretr. 0 Bento da Crasto Carnr. 0 a fez.—Antonio da
Sylua Caldr." Pimentel.
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Reg.t0 (lo hua nomeação de Alt'.08 passada a Pedro
Alz.', da V.a de Guaratinguetá
Porq. to hé covidiente ao servisso de Sua Mag. de que
j) s g de g e r e g i m e n t e as ordenansas desta capitania
fui servido levantar nesta villa de guaratinguetá hum
regim. t0 de auxuliares e atendendo a capacid. 0 de
Pedro alves e mais partes q.' nelle concorrem. Iley
por bem de o nomear do posto de alferes de auxuliares da comp. a de q.' hé capitam Ant. 0 da Costa
Alvz.' agregara ao regim. 10 desta villa no qual he
coronel l). os antunes fialho, cujo posto exercitará emq. t0 eu o ouver por bem e com elle não venserá
soldo, mas sim gozará de todos os privilégios cp' em
rezam do d.° posto se requererem; pello q.' ordeno
ao d.° cap. am conheça ao soberdito pedro alves por
alferes da sua companhia e como tal honrrem, e estime,
e o coronel e os mais oficiais majores do d.° regim. t0
o deixem exercitar o d.° posto e esta se registará
no liuro da Secretr.' 1 deste governo e nas mais a que
tocar, e se cumprirá como nella se contem. Dada
nesta villa de guaratinguetá sub meu sinal e sello
de minhas armas aos 28 dias do mes de Agosto, anno
de 1728. O Secretr. 0 Bento de Crasto Carn.1'0 a fez.
—Antonio da Silua Caldr." Pimentel.

Reg.t0 de hua Patente de Cap.m passada a Ant. 0 da
Costa Silua, da Y.íl de Guaratinguetá
Antonio da Silua Caldr.' 1 Pimentel do cons.° de
Sua mag. de que D.3 g. de g. or e Cap.™ general da capitania de S. Paulo e minas de panapanema, e Cuyabá e guayazes, etc. — Faço a saber aos que esta
minha patente virem q.' tendo consideraçam aos me-
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recim.t0® e mais partes que concorrem na peçoa de
Ant." da Costa Silua, hua das principais desta villa
de guaratinguetá e haver nella servido os cargos
honrosos, e esperar dele que em tudo o que lhe for
emcaregado do real servisso se haverá com todo o
cuidado, zello, e inteligência comforme a grande comfiança que de sua pessoa faço Hey por bem fazer
lhe m.oe como por esta lhe faço de o nomear no posto
de capitam de auxuliares de hua das companhias
que novam. to se levantão nesta villa de guaratinguetá
agregada ao Regim. t0 de q.' hé coronel D.08 Antunes
íialho que servirá emq. to eu o ouver por bem e sua
Mag. de (pie Deos g.lie não mandar o contrario e com
o dito posto não venserá soldo, mas sim gozará de
todos os privilégios, Liberdades, izeuçois, e franquezas
que em rezam delia lhe sam concedidos; Pello que
ordeno ao dito Coronel conheça ao sobredito Ant."
da Costa Silua por capitam de huma das companhias
do seu regim. t0 e como tal honrem e estime e bem
trate, e lhe dê posse da d. a companhia e o juramento
dos S.tos evangelhos de cumprir e guardar com as
obrigaçoes cio seu posto de que se fará asento nas
costas desta patente na forma do estillo, e os offiçiais
mayores do mesmo regim. t0 o deixem exersitar o referido posto e mando aos seus subalternos e soldados
da sua companhia lhe obereção pontualm. te como
devem e são obrigados em tudo o que por elle lhes
for mandado do real servisso e por firmeza de tudo
lhe mandei passar a prezente por mim asignada e
selada com o sinete de minhas armas, que se cumprirá inteiram. te como nella se contem e se registará
do liuro da Secretr. a deste governo e nos mais a que
tocar, dada desta villa de guaratinguetá aos 28 dias
do mes de agosto de 1728. O secretario Bento de
Crasto Carnr. 0 a fez.—Antonio da Silua Caldr.a Pimentel,
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Reg.t0 de liua Patente de Coronel Passada a D.os Antunes
Fialho, da Villa do Guaratinguetá
Antonio da Silua Caldr." Pimentel do cone. 0 de Sua
Mag. de q.' D. s G.lle, G. or e Cap. m Gen. al da Cap. nia de S.
Paulo e minas de Paranap. 3 , do Cuayaba e Guayazes,
etc. — Faço saber aos que esta minha Carta patente
virem q.' tendo consideração aos serviços, meresim. tos
e mais p. tes que concorrrem na pessoa de Domingos
Antunes Fialho, hua das principais desta V." de Guaratinguetá e nella haver servido a Sua Mag. do sempre
com grande zello do seu real serv.°, e dispendio de
sua fazenda, como o mostrou indo em socorro as V.!ls
de Parati e Ilha grande na ocazião em q.' os francezes
invadirão a Cid. 6 do E.° de Janr.° (*), com o posto de
Cap. m em q.' gastou com o sustento dos seus sold.08,
e mais necesr. 08 da Yiagem grande parte de Sua faz. a ,
e recolhendo se p. a esta Y. a nella esteue exercitando
d.° posto com toda a satisfação athé passar ao de sargento mor em q,' o proveo o G. or desta Cap. nia D. Bras
B. ar da Silvr. a , o q. al servio com toda a pontualid. 0 ,
dando execução pronta ao q.' se lhe encarregava do
Beal serviço, sem atender ao discomodo de sua caza
e familia; que ocupou athé ser nomeado pellos off.68
da Camara p. a o posto de Cap.111 mor em q.' o proveo
D. Pedro de Alm. da e confirmou meu antecessor Rodrigo Cezar de Menezes impetrando de S. Mag. dc a confirmação novam. te do d.° posto, o q. aI com effeito foi o
d.° S. r serv." confirmar, e neste o achei exercendo, com
toda a satisfação, sem queixa algua de sua pessoa q.'
o fizesse desmerecer do d.° emprego, mostrando a grande vigilancia q.' tem nos interesses da coroa, pois a
sua custa, e sem dispendio algum de Beal faz. da abrio
o caminho desta Y. a de Guaratinguetá p. a o R.° de
(') Refere se u invasão do Rio de Janeiro pelos francezes commandados por Duguay-Trouin, em 1711.
(N. da R.)
16

Janr.° pello q,aI forão este anno os reais quintos, aos
quais acompanhou com seus escravos só afim de o perpetuar, e franquear, de cuja delig. a ainda não hé chegado, por querer amplificar mais aquella estrada p. a
não só comodo dos moradores desta cap. ma , e minas
gerais, mas pella segurança dos q. tos , evitando o risco
do mar, e os mais a q.' indo por elle estava sujeito;
e por esperar de sua honrrada pessoa se haverá daqui
em diante com o mesmo zello e satisfação, dezempenhando a grande confiança q.' delle faço; I l e y por bem
fazer lhe m. cc como por esta lhe faço, ao d.° D. os Antunes
Fialho, de o nomear e prover no posto de Coronel de
auxiliares do Regim. t0 delles q.' novam. to se levanta
nesta V. a adjunto com o bairro da Pied.® por asim ser
conveniente ao Real Serviço, e melhor se poder acudir
a defença dos portos de mar desta Cap. nia , o q. al posto
servirá emq. t0 eu o ouver por bem, e S. Mag. de q.' I). 8
g. do não mandar o contr. 0 ; e com elle não vencerá soldo
mas sim gozará de todos os Privilégios, Liberdades, Izençois, e franquezas q.' em razão do d.° posto lhe são
consedidos. Pello q.' ordeno a todos os off.es de Guerra
e Justiça desta Cap. nia conhesâo ao d.° D. os Antunes
Fialho por Coronel do Regim. to desta Y. a e como tal o
honrrem, estimem, e bem tratem, e mando aos off.®3
mayores e menores do d.° Regim. 40 ; e sold.08 delle lhe
obedesão, cumprão, e guardem suas ordens de palavra
e por escrito como devem e são obrigados em tudo o q.'
por elles lhe for mandado, e cumprirão tão pontualm. t0
como devem, e servirá debaixo do juram. 10 q.' já deu
q. do entrou a exercer o posto de Cap. m Mor; e por firmeza de tudo lhe mandei passar a prezente por mim
asinada e sellada com o sinete de minhas armas, q.' se
cumprirá e guardará intr. a m. t0 como nella se contem
sem duvida algua q.' se registará nos L. os da Sacratr."
deste Gov. 0 e nos mais a q.' tocar. Dada nesta Y. a de
S. Ant.° de Guaratinguetá aos 30 dias do mez de
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Carn.1'0 a fez. —Ant." da Silua Caldr." Pimentel.
Iíeg.t0 de hua Patente de Luiz Pinto de Souza de Coronel das orden.?as das Villas de Taubaté e Pindamonhangaba.
Antonio da Sylua Caldeira Pimentel do Cons.° de
S. Mag. do que D.8 g.(1° G. or e Cap.1,1 Gen. al da C'ap.nia de
S. Paulo e minas de Paranampanema, do Cuyabá, e
Guayazes, etc. — Faço saber aos que esta minha carta
patente virem q.' tendo respeito aos meresim.108 e mais
partes que concorrem na pessoa de Luiz Pinto de Souza,
hua das principais desta V. a de Taubaté, e haver nesta
servido os cargos honrrosos da Camera como também
de Juiz ordinário em que se ouve com grande satisfação, e zello na administrasão da justissa, alem de ser
de hua da principais famílias da cid.° de Lamego, e
me consta que seu pay e irmão mais velho tem de
S. Mag. de o foro por filham. 10 , e por esperar da sua nobre
pesoa que em tudo o que lhe for encarregado, do real
serv.° se haverá com todo o zelo e cuidado, clezempenhando a confiança que delle faço. Hey por bem fazer
1 lie m.eo como por esta lhe faço de nomear ao dito Luiz
Pinto de Souza no posto de coronel de auxiliares cio
regim. 10 que novam.1" se levanta nesta V. a de Taubaté,
e Pindmonhangaba o qual servirá emq. t0 eu o ouver
por bem e S. Mag. de que D.8 G. de não mandar o contr.°, e não venserá soldo mas sim gozará de todos os
privilégios, Liberd. 08 , izensois, e franquezas que em razão
do d.° posto lhe são consedidos. Pello que ordeno a
todos os offiçiais de Guerra e Justissa desta Cap. nia
conhesão ao dito Luiz Pinto de Souza por Coronel de
auxiliares das villas de Taubaté e Pindamonhangaba, e
como a tal honrrem e estimem e bem tratem e mando
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conhesão por coronel delle, e lhe obedesão, cumprão, o
guardem suas ordens de palavra, e por escrito como devem e são obrigados em tudo o que por elle lhes for mandado cio real serv. 0 e jurará nas minhas mãos de cumprir e guardar com as obrigaçois do dito posto de que
se fará asento nas costas desta patente na forma do
estillo, e por firmeza de tudo lhe mandei passar a prezente por mim asinada, e sellada com o sinete de minhas
armas, que se cumprirá e guardará como nella se contem sem duvida algua e se registará nos L. os da Sacretar. a deste Gov.°, e nos mais a que tocar. Dada nesta
villa de S. Fran. 00 das chagas de Taubaté aos dezoito
dias do mez de Agosto. Anno do nassim. t0 de Nosso
Senhor JEzus christo de 1728. O Secratario Bento de
Crasto Carnr. 0 a fez. — Antonio da Sylua Caldr." Pimentel.

Reg. to de hua provizão dos off.03 da Y.a de Jacarahy
passada a M.el Silvr.a Espada
Antonio cia Silua Caldr. a Pimentel do Cons." de S.
Mag. do q.' D. 3 g. de G. or e Cap. m Gen. al da Cap. n!a de S.
Paulo e minas de Paranapanema, do Cuyaba e Guyazes, etc. — Faço saber aos q.' esta minha provizão
virem q.' tendo consideração ao q.' me reprezentou M.01
Silvr. a Espada aserca de se lhe haver acabado o tempo
da provizão por q.' fora provido nos off.os de Escrivão
da Camara. Almotasarias, Tabelião do publico, e escrivão dos orphãos desta Y. a de Jacarehy, pedindo me lhe
tizesse m,11 mandar passar nova provizão; e por me
constar do q.' alegou, e do bom prosedim. to com q.'
athé o prez. te tem servido, Iley por bem fazer lhe m.oe
de novam. te a prover na serventia dos referidos off.03
por tempo de seis mezes som. te na forma do regim.' 0 ,
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se 110 entanto eu o ouver por bem e S. Mag. de q.' D. 8
G. de não mandar o c o n t r . e com a d. a serventia haverá
o ordenado se o tiver e todos os próis e percalços que
directam. te lhe pertencer. Pello q.' ordeno aos Juizes
ordinr. 08 desta Y." o deixem servir os d.05 off.08 debaixo
da posse e juram. 10 q." já deu q. do os entrou a servir, e
por firmeza de tudo lhe mandei passar a prezente por
mim asinada e sellada com o sello de minhas armas, q.'
se cumprirá intr." m. te como nella se contem, e se registará nos L. os da Secratr. a deste Gov.° e nos mais a q."
tocar. Dada nesta Y. a de Jacarehy aos 3 dias do mez de
Setebr. 0 , e pagou de novos dir.' 08 dous mil e quinhentos
reis de 1728. O Secratario Bento de Crasto Carnr.° a
fez. — Ant." da Situa Caldr." Pimentel.

Reg.t0 de hua Patente de Cap.m de Artelliaria passada
a Pedro de Macedo de Moura, da Y.a de Santos
Dom João Por graça de Deos Bey de Portugal e
dos Algarves daquem e dalem mar em África, senhor
de Guiné, da Conquista, navegação, comercio de Eitiopia, Arabia, Percia, e da índia, etc. — Faço saber aos
que esta minha carta Patente virem q.' tendo respeito
a Pedro de Macedo de Moura estar provido pello G.'"'
e Cap. m Gen. al da Cap. nin de S. Paulo, Bodrigo Cezar
de Menezes no posto de Cap.™ de artilharia da praça de
Santos : atendendo ao d.° Pedro de Macedo de Moura
ser pessoa de valor, e ter experiencia da mesma artilharia, havendo me servido na Prov. a de Tras-os-montes,
em praça de sold.° oito annos, sete mezes e quatro dias,
ocupando o posto de Sarg. to supra, indo no anno de seis
centos e nouenta e sinco com a sua conp. a de socorro
p. n a praça de Senta onde se achou nos encontros q.'
houve com os mouros, em q.' prosedeo com valor; e
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pasando o M. e de Campo Fran. 0 0 de Castro Morais (!)
com o seu Terço de Guarnição p.il o B.° de J a n r . 0 ;
Largou o sup. e o posto de Sarg. to q.' occupava, e se
offereceo a ir p. a a d. a Cap. nia , asentando praça de cabo
de Esquadra em hua das Comp. as do d.° Terço com
cujo Cap. m foi servir na Braça de Santos aonde se lhe
formou asento de artilheiros com numbram. t o s de condestavel, governando sempre a artilheria como off.íl1 mayor
delles thé que foi provido no posto de Ajud. e da mesma artilharia, tendo a seu cargo as armas com q.' forão
armados os artilheiros, e o Armazém das muniçõis e
mais petrechos de Guerra da fortaleza de Barra grande
daquella Y. a , distribuliindo se por suas direçõis, sem q.'
por este trabalho tivesse interesse algum, e tendo consideração, a q.' em semelhante milicia ha acresentam, to
de postos, sendo muy necesr. 0 q.' haja o de Cap. m daquella praça; e por esperar q.' o d.° Eedro de Macedo
de Mora se haverá com satisfação em tudo o de que for
encarregado de meu serv.° conforme a confiança q.' faço
de sua pessoa. Ilej' por bem fazer lhe m.oe do posto de
Cap. m de artilharia da praça de Santos com o soldo q.'
athé agora tinha com o de Ajud. e pago na forma de
minhas ordens com o q. al gozará de todas as honrras preveligios, Liberd. e s , Izençõis, e franquezas q.' em razão
do d.° posto lhe pertencerem. Pello q.' mando ao meu
G. o r e Cap. m Gen. aI da Cap. nia de S. Eaulo e ao da d. a
praça de Santos conhesão ao d.° Eedro de Macedo de
Moura por capitão de Artelharia da mesma praça, e
como tal honrrem, estimem e bem tratem, e deixem servir e exercitar o d.° posto debaixo da mesma posse e
juram. t o q.' se lhe deu q. do nelle entrou, e haverá o d.°
soldo como d.° hé, e aos olf. es e artilhr. 0 8 da d. a praça
ordeno também q.' em tudo lhe obedeção e cumprão
(') Foi o governador do Rio de Janeiro que, em 1711, deixou a cidade ser tomada e posta a resgate pelos francezes commandados por
Pugnay-Trouin.
( N da
R )
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suas ordens, por escripto e de palavra como devem, e
são obrigados, q." por firmeza de tudo lhe mandei passar a prez. te por duas vias por mim asinada e sellada
com o sello grande de minhas armas. Dada na cid.° de
Lix. a ocid. al aos 24 dias do mez de Abril, Anno de
1728. — E L E E Y .
Reg.to de hua carta Patente de auxiliares da ilha de
S. Cather.a passada a Seb.m Eoiz.' Bragança
Dom João por graça de Deos, Eey de Portugal e
dos Algaves, daq. m e dalem mar em África, Senhor de
Guiné, da comquista, navegação, comercio de Ethiopia,
Arabia, Percia, e da índia, etc. — Faço saber aos que
esta minha carta patente virem q.' tendo resp. t j a Seb. m
Eoiz.' Bargança estar provido pello G. or e Cap. m General da Cap. nia de S. Paulo Rodrigo Cezar de Menezes
no posto de Cap.111 m o r d a ilha de S. Cather." q.' creou,
respeitando o ser conveniente a meu serviço p. a aumentar o n.° dos moradores q.' nella se aclião por ser hua
das ultimas povoações da costa do mar do Sul e embaraçar qualquer dezembarque q." queirão fazer q. al
quer navio estrangeiro p. a q.' não lancem fazenda en
terra, atendendo ao d." Seb. m Eoiz.' Bragança me liauer
servido por espaço de vinte seis annos em praça de
soldado no prezidio de Santos, e no posto de cabo de
Esquadra, sarg. to supra e do
Ajud. e supra da d. a
ür
praça por patente do G. q.' foi do E.° de Janr.° Ayres
de Sald. a de Albuq. e (*), e ultimam. t e no de Ajud. e do
N.° do d.° prezidio pello mesmo G . o r d e S. Eaulo de que
se lhe deu baixa por eu o prover em outra pessoa ; tornando a aclarar praça de sold.° em q.' ficava continuando com boa satisfação, e por esperar delle q.' com
(') Governador do Rio de Janeiro de 18 de maio de 1719 á 10 de
maio de 1725, quando S. Paulo já era capitania autonomica.
(N. da H.J
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a mesma se haverá daqui em diante em tudo o de q.'
for encarregado do meu serv. 0 conforme a confiança q.'
faço de S. Pessoa. H e y por bem fazer lhe m. ce , como
por esta lhe faço, do posto de Cap. m mor da Ilha de
S. Cather. a por tempo de tres annos de q.' se lhe tirará
residencia no fim delles, com o q. al haverá o soldo de
soldado, e gozará de todas as honrras, Previlegios, Liberd. e s , Izençois, e franquezas q.' em razão do d.° posto
lhe pertencerem. Pello q.' mando ao meu G. o r e Cap. m
Gen. a l da Cap. n i a de S. Paulo conhesa ao d.° Seb. m Roiz'
Bragança por Cap.1" m o r d a d." Ilha, e como tal honrre
e estime e o deixe servir e exercitar o d . ' posto pello
d.° tp.° de tres annos debaixo da mesma posse e juram.'40 q.' se lhe deu q.'10 nelle entrou, e aos off.08 e sold. os
seus subalternos ordeno também q.' em tudo lhe obedeção e cumprão suas ordens por escrito e de palavra
como devem e são obrigados q.' por firmeza de tudo
lhe mandei passar a prezente por mim asinada e sellada
com o sello mayor de minhas armas. Dada na eid. e de
Lix." Ocid."1 aos 20 dias do mez de M. oa anno de 1728.
—Ei.

REY.

Reg.t0 de hua Patente de sarg. t0 mor da fortaleza da
Itapema pasada a Trocato Teixr.a de Carv.°
Dom João por graça de Deos Rey de Portugal o
dos Algarves, daq. m e dalem mar em África, Senhor
da Guine, da Conquista, navegação, comercio de Etiópia, Arabia, Percia, e da índia, etc —Paço saber aos
que esta minha carta patente
de confirmação virem
q.' tendo resp. t o a Trocato Teixr." de Carv. 0 (2) estar
(') A patente confirmada por esta carta régia está publicada nos
Ajuntamentos Ilistoricos, de Azevedo Marques, e é muito lisongeira
para o agraciado.
C) Foi sogro do general Cândido Xavier de Almeida e Souza, bisavô do general José Olinhto de Carvalho e Silva e tataravô de Azevedo
Marques, auetor dos Apontamentos Historicos (le 8. Paulo.
(N. da li.)
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da Cap. nia de S. Paulo em o posto de Sarg. to mor da
fortaleza de vera-cruz da barra q.' chamão de Itapema
da Y. a de Santos q.' vagou por falecim. to de IXo3 da
Silua Montr."; atendendo ao dito Trocato Teixr." de
Carv. 0 me hauer seruido nas minas gerais, mais dez
annos, ocupando o posto de Cap.'11 dos Auxuliares do
mesmo citio, e Ten. tc Coronel da Comp. a dos Previligiados reformados, e mais nobreza das mesmas minas,
liauendo se 110 discurço do d.° tempo com notoria satisfação em todas as dilig. oas de q." foi encarregado
pellos seus off.es mayores, e na cobrança dos meus
Reaes q. tos se portar com grande zello, fazendo alguas
despezas de sua fazenda, e também fazer crecer o contrato dos dizimos das d. as minas mais daquelle preço
em q.' andaua rematado, e oltimam. te 11a ocazião em
q.' se subleuarão os moradores da V. a Rica proceder
como leal vassalo asestindo com os seus escrauos armados de dia e de noute, ao G. or o conde de Asumar thé
q.' o d.° pouo se acomodou; e por esperar delle q.' daqui em diante se hauerá com a mesma satisfação em
tudo o de q.' for encarregado de meu serviço conforme a confiança q.' faço de sua pessoa. Hey por
bem de o confirmar, como por esta confirmo, em o
d.° posto de Sarg. to mor da fortaleza da vera-cruz da
barra q.' chamão de Itapema da Y. a de Santos q."
vagou por falecim. to do sobred." D. 08 da S.a Montr. 0
em q.' o proveio o d.° G. or e Cap. m Gen. al de S. Paulo,
com o qual posto não vencerá soldo algum de minha
faz." mas gozará de todas as honrras, previlegios, Liberei.es, Izençõis, e franquezas q.' em razão delle lhe
pertencerem. Pello q.' mando ao meu G. or e Cap.111
Gen."1 da Cap. nia de S. Paulo conhesa ao d.° Trocato
de Carv." por Sarg. to mor da d." fortaleza e como tal
honrre, e estime e deixe servir e exercitar o d." posto
cie baixo da posse e juram. t o e homenagem q ' se lhe
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deu ()/'" nelle entrou, e aos off.08 e sold. 08 da mesma
fortaleza ordeno também q.' em tudo lhe obedeção,
e cumprão suas ordens de palavra e por escripto, como
devem e são obrigados e por firmeza de tudo Ibe
mandey passar esta carta Patente por duas vias por
mim asinada e selada com o sello grande minhas armas. Dada na Cid. e de Lix. a ocid."1 aos oito dias
do mez de Junho. Ant.° de Cobellos Per. a a fez.
Anno de mil e sete centos e vinte sinco. O Secretr."
André Lopes de Lavre a fez escrever.—EL-REY.

B.eg.t0 (le hua Provizão de Meiiv da Faz.,la Real e A1 f.a
da praça (le Santos passada a Jozeph Barboza Fagundes.
Antonio da Silua Caldr." Pimentel do cone." de
S. Mag.' le q.' D. s G. de , G.01' e Cap."1 Gen. al da Cap.1,ia
de S. Paulo e minas de Paranamp.", do Cuyaba, e
Guayazes.—Faço saber aos q.' esta minha Provizão
virem q.' tendo resp. to a Jozeph Barboza Fagundes
me representar se lhe bania acabado o tempo da Provizão por q.' fora prouido nos off.08 de Meir." de
Faz. da real e Alf. a da praça de Santos; pedindo me
llie fizese m. co mandar passar nova prouisão p. a continuar na seruentia dos d. 08 off'."s; e visto o q.'
alegou, e me constar serdebomprocedim. t o , eesperando
q." com o mesmo se hauerá daqui em diante. Hey
por bem fazer lhe in.ce como por esta lhe faço ao d."
Jozeph Barboza Fagundes de o confirmar nouam. to nos
.off." s de Meirinho da Faz. da e Alf. a desta praça por
tempo de seis mezes som. te na forma do Regim. 10 se
no entanto eu o ouver por bem e S. Mag. de não mandar o contr."; e com elles hauerá os emulum. t o s , próis
e percalços q.' directani. te lhe são consedidos. Pello
q." ordeno ao Provedor da Faz." real, e Alf. a o deixe
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continuai' a seruentia dos refferidos off. os debaixo da
mesma posse e juram. t o q.' já teve q. do os entrou a
servir; e por firmeza de tudo lhe mandei passar a
prezente por mim asinada e sellada com o sinete de
minhas armas q.' se cumprirá e guardará inteiram. te
como nella se contem sem duvida alguma, e se reO

'

gistará nos L. os da Secretr." deste Gov.° e aonde mais
tocar, e pagou de novos direitos seis mil reis do tempo
q.' servio sem provizão e do desta, q.' se remetem
ao Thezour. 0 delles Jozeph Alz.' Torres. Dada na
praça de Santos aos 14 dia do mes de Setembro anno
de 1 728. O Secretr. 0 Bento de Crasto Carnr. 0 a fez.
—Ant," da Silua Caldr" Pimentel.
Reg.t0 de hua Provizão dos otf'.os da Y.a de Curitiba
passada a Thomé Pacheco Abreu
Antonio da Silua Caldr." Pimentel do cone. 0 de S.
Mag. de q.' Deos G. do G. or e Cap.111 Gen."1 da Cap.niB
de S. Paulo e minas de Paranamp.", do Cuyaba, e
Guayazes, etc.-—Faço saber aos q.' esta minha Provizão virem q.' tendo resp. to ao q.' me reprezentou
Thomé Pacheco Abreu aserca de se llie liauer acabado o tempo da prouizão porq.' fora prouido na seruentia dos officios de escriuão da camara, Almotasaria,
Tabalião do publico e escriuão dos horphãos da Y."
de Curitiba, pedindo me lhe fizesse m.ce mandar propor nova prouizão p. a continuar na seruentia dos d.08
off. 08 ; e por me constar do q.' alegou, e do bom prosedim. to com q.' athé o prez.tfi se tem hauido. Hey
por bem fazer lhe m. oe como por esta lhe faço de o
prouer na seruentia dos refferidos off.08 por tempo de
seis mezes se no entanto eu o ouver por bem e S.
Mag. de q.' Deos g. de não mandar o contr. 0 , e hauerá os
emolutn. t " s próis e percalços q.' Directam. te lhe são
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consedidos. Pello q.' ordeno aos Juizes ordinários da
d. a Y." o deixem continuar na referida seruentia de
baixo da posse e juram. t0 q.' já teve q. do entrou a
seruir; e por firmeza de tudo lhe mandei passar a
prezente por mim asinada e sellada com o sinete de
minhas armas, q.' se cumprirá e guardará tão inteiram. te como nella se contem sem duvida algua, e se
registará nos L.1'8 da Secretr. a deste Gov. 0 e aonde
mais tocar, e pagou de novos direitos dons mil seis
centos e secenta reis do tempo desta Prouizão e do
q.' servio sem provim. to q.' se remetem ao Thezour. 0
Jozeph Alz.' Torres. Dada na praça de Santos aos
14 dias do mes de Setembro anno de 1728. O Secretr." Bento de Crasto Carnr." a fez -—Ant," da Silua
Caldr." Pimentel.

líeg. t0 de hua provizão de Escrivão de orphãos desta
praça de Santos passada a João Pinto de A i v
Antonio da Silua Caldr. a Pimentel do Cone, 0 de S.
Mag. de que Deos G. de , G. or e Cap. m Gen. al da Cap. nia
de S. Paulo, e minas de Paranap. a , do Cuyabá, e
Guayazes, etc.—Faço saber aos que esta minha prouizão virem que tendo respeito a João Pinto de Ar."
me representar aserca de se lhe haver acabado o tempo
da prouizão porque fora prouido no off.0 de escrivão
dos horphão desta praça de Santos, pedindo me lhe
fizesse m.ee mandar passar nova prouizão: e por me
constar do q.' alegou e do bom procedim.' 0 com q."
athé o prezente se tem havido, e esperar delle q.'
daqui em diante se hauerá com a mesma satisfação.
Iley por bem fazer lhe m.oc (como por esta lhe fuço)
ao d.° João Pinto de Ar. 0 de nouam. te o prouer na
seruentia do offiçio de Escrivão cios Orphãos desta
praça de Santos por tempo de seis mezes som. te na
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forma do Regim t0 se no entanto eu o ouver por bem
e S. Mag. de (].' Deos G. de não mandar o contr." e com
elle haverá os emolum. tos , próis, e percalços q.' direitam. te lhe pertencer. Pello q.' ordeno ao D.01' Juiz
de fora e orphãos desta praça deixe seruir ao d."
João Pinto de Ar." o refferido off.° debaixo da mesma
posse e juram. t0 que já teue quando entrou a servir;
e por firmeza de tudo lhe mandei passar a prezente
por mim asinada e sellada com o sinete de minhas
armas, q.' se cumprirá intr. a m. te como nella se contem
sem duvida algua, e se registará nos L. o s da Secretr."
deste Gov." e aonde mais tocar; e pagou de novos direitos dous mil e quinhentos rs. que recebeo o Almox. 0 da faz." real Leonardo de Macedo e Moura e se
lhe carregára a fs. do L.° de sua receita. Dada nesta
praça de Santos aos dezaseis dias do mez de Outubro,
anno de mil e sete centos e viute o oito. O Secretr."
Bento de Crasto Carnr. 0 a fez.—Ant." da Situa Caldr."
Pimentel.
lleg. to de hua Provizão de Jozeph Ferreira e Sá dc
os
T.am
annexos da V.a de Pere mais olf.
nagua.
Antonio da Silva Caldeira Pimentel do Cons. 0 de
S. Mag. d0 q.' D. s g. do Gov.or e Capp. m Gen."1 da
Capitania de S. Paulo, das Miuas de Paranapanema e
de Cuyabá, etc. — Faço saber aos q.' esta minha provizão virem q.' tendo respeito a Jozeph Fr." de Saá, me
reprezentar por sua petição, estar servindo com boa
satisfação os off.°s de T. mn do publico, judicial, e notas,
Escrivão das execuções, dos orphãos, da camara, e almotaçarias da Y. a de Pernagoa. Pedindo me lhe fizece m.ce mandar passar nova provizão p." continuar
a serventia dos d.' s off.' 8 , e attendendo a boa informação que derão de sua capacid. 0 , e bom procedim. to
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continuará daqui em diante com a mesma satisfação.
Hey por bem fazer lbe m.ee ao d.° Jozepli Fer. a de
Saá, cie novam. te o prover na serventia dos reffericlos
off.os da villa de Pernagoá por tempo de seis mezes
na forma do regim. t0 , que servirá emquanto eu o
houver por bem e S. Mag'.íle q.' D. s G. e não mandar
o contr. 0 e haverá o ordenado, emolumentos, proes, e
precalços, q.' direitam. te lhe pertenserem pello q.' ordeno aos off.°s da camara o deixem servir debaixo da
posse, e juram. t o q.' tomou quando entrou a servir de
guardar em tudo o serviço de S. Mag. de e dir. t0
as partes; Cumprão e guardem esta provizão inteiramente como nella se contem sem duvida algua, a
qual lhe mandei passar por my asinada e sellada
com o sinete de minhas armas, q.' se registará aonde
tocar, e pagou de novos direitos quatro mil rs. que
se remetem ao Thezr.° delles Jozeph Alz.' Torres, e
se lhe carregarão em receita no L.° de sua carga a
fs. 255 v. Dada nesta Y. a de Santos aos 29 dias do
mes de Outr. 0 Anno de 1728. O Secretr. 0 Gervazio
Leite Rebello a fez.—Ant." da Sylva Caldr." Pimentel.

Registo de hua Provizão de Fran.00 X. er da Sylva de
T.am do publico, judicial e notas desta Villa de
Santos.
Ant. 0 da Sylva Caldeira Pim. eI , etc.—Faço saber aos
q.' esta minha Provizão virem q.' tendo respeito a
Fran. 00 Xavier da Sylva me reprezentar por sua petição estar servindo com boa satisfação ao off.° de
Tabalião do publico, judicial, e notas desta Yilla de
Santos, e se lhe ter acabado a provizão, Pedindo me
lhe fizece m.eo de o prover novam. to p. a poder continuar a d. a servintia; e tendo concideração ao q.'
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reprezentou, e esperar delle q.' se haverá com o mesmo
procedim.4" daqui em diante. Iley por bem fazer
lhe 111.00 como por esta lhe faço ao d. u Fran. 00 Xavier
da Silva de novam. te o prover na serventia do referido off.0 de T. am do p.co judicial e notas desta V."
por tempo de seis mezes, na forma do regim. t0 . se no
entanto eu o ouver por bem e S. Mag. do q.' D. s Gr.1'0
não mandar o contr. 0 ; e haverá os emolumentos,
proes, e precalços, q.' direitam.1® lhe pertenserem em
rezão do d.° off.°, o qual exercitará debaixo da posse
e juram. t0 q.' tomou q.do entrou a servir de guardar
em tudo o serviço de S. Mag. de , e direito as p. tes
Cumprão, e guardem esta provizão inteiramente como
nella se contem sem duvida algua, a q. al lhe mandei
passar por my asinada, e sellada com o sinete de
minhas armas q.' se registará aonde tocar; e pagou
de novos direitos tres mil r. s , q.' recebeo o Thezoureiro delles o capp.111 Jozeph Alz.' Torres e se lhe
carregarão em receita a fs. 141 v.° Dada nesta Y. il
de Santos aos 5 dias de Novr. 0 Anno de 1728. O
Secretr. 0 Gervasio Leite Rebello a fez.—Antonio da
Silva Caldeira Pim,el

Reg.° de liua provizão de Ant.0 Nunes de Queiroz de T.am
do p.00 judicial e notas, e escrivão da cam.ra; e almot.as da Y." de Ontú.
Ant.° da Silva Caldeira Pim. el , etc.—Faço saber
aos q.' esta minha provizão virem que tendo respeito
a me emviar a dizer por sua petição Ant.° Nunes de
Queiroz, q.' elle estava servindo com boa satisfação
os off.os de Tabalião do p.'°, judicial, e notas, escrivão da
Camara e almotaçarias da Yilla de Outú, e se lhe ter acabado^a provizão Pedindo me lhe fizece m.ce mandar
passar nova provizão, e attendendo ao q.' reprezentou,
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e esperar delle q.' daqui em diante se haverá com o
mesmo procedimento. Hey por bem fazer lhe m.ce
(como por esta lhe faço) ao d.° Ant. 0 Nunes de Queiroz
de novamente o prover na serventia dos refferidos
off.os de Tabalião do p.co Judicial, e notas, escrivão
da Camr. a e almotaçarias da V. a de Outü por tempo
de seis mezes na forma do regim. t0 , q.' terão seu principio no dia em q.' acabou a provizão antecedente,
que servirá em quanto eu o houver por bem e S.
Mag. de q.' I). s g. de não mandar o contr. 0 , e com os d.os
off.06 haverá o ordenado, emolum. tos , proes, e precalços, q.'
direitam. 40 lhe pertencerem. Pello q.' ordeno ao D. r
Juiz de fora da V a de Outú, o deixe servir de baixo
cia posse, e juram. 40 q.' já tomou de g u a r d a r e m tudo
o serviço de S Mag. do e direito as partes. Cumprão,
e guardem esta provizão inteiram. te como nella se
contem sem duvida algua, a qual lhe mandei passar
por min assignada e sellada com o sinete de minhas
armas, q.' se registará nos L. os da Secretr. a deste Governo e nos mais a q.' tocar, e pagou de novos direitos cinco mil r. s e trinta de chancelaria, que recebeu o Thez. ro o Cap. m Joseph Alz'. Torres e se lhe
carregarão em receita no L.° delles a fls. 255. Dada
nesta Yilla de Santos aos 28 dias de Dezr. 0 de 1728.
O Secretr. 0 Gervasio Leite Eebello a fez.—A.nt,° da
Silua Caldeira Pimentel.

lleg.o de húa Provizão de líento de Crasto Carneiro de
Procurador da Coroa, e faz.(la real desta Cappit.a
Antonio da Sylua Caldeira Pimentel, etc.—Paço
saber aos q.' esta minha Provizão virem q.' tendo
respeito a se achar vaga a ocupação de Proc. r da
Coroa e faz. a real desta Cappitania, e ser necessário
prover se em pessoa em quem concorrão as partes, e
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requez. tos necessários, e tendo concideração, a q.' todos se
achão na de Bento de Crasto Carneiro, e haver servido
com boa satisfação os officios de Escrivão de Alfandega,
e fazenda real desta Cappit. a , e ultimamente de Secretr. 0
deste Governo na auzencia do actual, e esperar delle
q.' daqui em diante continuará com o mesmo procedim. t0 , dezempenhando a confiança que faço de sua
pessoa. Hey por bem fazer lhe m.ce (como por esta
lhe faço) ao d.° Bento de Crasto Carneiro de o prover
na ocupação de Procurador da Coroa da faz. a real
desta Capp. nia por tempo de seis mezes, que servirá
se no emtanto eu o houver por bem e S. Mag. du q.'
D. s g.dü não mandar o contr. 0 do qual o hei por metido da posse, e haverá o juramento dos S.tüs evang. 03
de cumprir em tudo com as obrigações da dita ocupação, de q.' se fará termo nas costas desta na forma
do estillo. Cumprão, e guardem esta provizão inteiram. te
como nella se contem sem duvida algúa, a qual lhe
mandei passar por min assinada, e sellada com o sinete de minhas armas que se registará nos Livros da
Secretr. 8 deste Governo, e nos mais a q.' tocar; e não
pagou novos direitos, nem deu fiança a elles, sem
embargo de se ter passado bilhete para a fiança por
não ter ordenado da fazenda real nem emolum.108 alguns da d. a ocupação. Dada nesta villa de Santos
aos 11 dias de Janeiro. Anno cie mil e setecentos e
vinte e nove. O Secretr.o Gervasio Leyte Rebello a
fez.—Ant." da Silva Caldeira Pimentel.

Itcg.o de hua Provizão de P.o de Souza da Fons. ca
de T.am de p. 00 , e mais off'.03 anexos da Y.a de
Taubaté.
Ant, 0 da Sylva Caldeira Pimentel, etc.—Faço saber
aos q.' esta minha Provisão virem q.' tendo resp. t0
17
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na pessoa de P.° de Souza da Eon. c a e haver m.,os
annos, q.' está servindo com boa satisfação os off'.os de
T. am do p. c0 , judicial e notas, escrivão dos orphãos,
da Cam. ra , e almotaçarias da V. a de Taubaté, e me
reprezentar por sua petição ter se lhe acabado a provizão, e querer continuar pedindo me lhe fizece m.ce
de novam. te o prover na Serventia dos refferidos off.os,
e attendendo ao q.' allegou e esperar delle q.' continuará com o mesmo procedimento e limpeza de mãos.
Hey por bem fazer lhe m.co (e como por esta lhe faço) 4
ao d.° Peclro de Souza da Eon. ca de novam. te o prover
na serventia dos refferidos off.08 de T. am do p.co, judicial e notas, escrivão dos orphãos da cam. ra e Almotaçarias da Y. a de Taubaté por tempo de seis mezes,
q.' servirá se no entanto eu o houver por bem, e S.
Mag. do q.' D.8 g.do não mandar o contr. 0 ; e com os cl.os
off.os haverá o ordenado, emulum. tos , proes e precalços,
q.' direitam.4® lhe pertenserem, e servirá debaixo da
posse e juram. t 0 q.' já teve quando entrou a servir,
de guardar em tudo o serviço de S. Mag.do, e direito
as p. tes ; cumprão, e guardem esta provizão inteiram. 40
como nella se contem sem duvida algua, a qual lhe
mandei passar por mym asinada, e sellada com o sinete de minhas armas, que se registará aonde tocar;
e pagou de novos direitos, q.' se remetem ao Thezr. 0
delles o capp. m Jozé Alz'. Torres outo mil, e quinhentos r. s , e trinta r. s de Chancelaria, q.' se lhe carregarão em receita no 1.° de sua carga a fls. 215, e
terá esta provizão seu principio, no dia em q.' acabou
a antecedente. Dada nesta Yilla de Santos aos 21
dias de Janr. 0 e Anno de 1729. O Secretr. 0 Gervazio
Leyte Rebello a fez.—Antonio da Silva Caldeira Pimentel.
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de T.am do i).co, judicial e notas desta Y.a de
Santos.
Antonio da Sylva Caldeira Pim. cl , etc. — Faço saber
aos q.' esta minha Provizão virem, que tendo resp. t0
aos requiz. tos ; e mais p. tcs q.' concorrem na pessoa de
M. el Teix. r a de Figr. do , e haver alguns annos q.' está
servindo com boa satisfação hum dos oft'.os de T. am
do p.co judicial e notas desta Yilla, e me representar
por sua petição ter se lhe acabado a provizão, e p. a
poder continuar me pedia lhe fizece m.ce de uovam. te
o prover, e attendendo ao q.' reprezentou, e esperar
delle q.' continuará com o mesmo procedimento. H e y
23or bem fazer-lhe iu.oe (como por esta lhe faço) ao d.° M. cl
Teix.™ de Figueiredo de novam. te o prover na serventia
do refferido ofí'.oa de T. am do p.u0, judicial e notas
desta Y. a por tempo de seis mezes q.' servirá se no emtanto eu o houver por bem, e S. Mag. de q.' D. 8 g. de
não mandar o contr. 0 . e com elle haverá os emulum. tos ,
proes, e precalços, q.' direitam. to lhe tocarem, e servirá debaixo da posse, e juramento, q.' já teve quando
entrou a servir de guardar em tudo o serviço de S.
Mag. de , e direito as p. tos ; cumprão e guardem esta
provizão inteiram. te como nella se conthem sem duvida algúa, a qual lhe mandei passar por min asinada,
e sellada com o sinete de minhas armas, q.' se registará aonde tocar, e pagou de novos dir. tos tres
mil r. s e trinta r. s de chancelaria, q. se remetem ao
Thez. ro delles, Capp.™ Jozó Alz.' Torres, e se lhe carregarão em receita no L.° de Sua Carga a fs. 141 v.°
Dada nesta Y. a de Santos aos 14 dias de Janeiro
de 1729. O Secretr, 0 Gervasio Leyte Rebello a fez.—
Antonio da Silva Caldeira Pimentel.

— 260

--

Reg. 0 de hua Provizão de Baltliezar Soares Louzada
dos off.os de T. am escrivão dos orphãos, da cam.ra
e mais anexos de Santa Catliarina.
Antonio da Sylva Caldr. 3 Pim. el , otc.—Faço saber
aos q.' esta minha Provizão virem q.' tendo resp. t0
aos requiz.' 03 , e mais p. tes q.' concorrem na pessoa de
B. a r Soares Louzada m. or na Ilha de S. ta Catherina
e das principais pessoas delia, e haver servido os cargos
da republica, e ultimam. t e de Juiz ordinário, em reprezentar por sua petição estarem vagos os off.os de
T. a m do p.co judicial, e notas escrivão das execuções,
dos orphãos, da cain. ra , e Almotaçarias da dita Ilha,
por se ter acabado ha mais de dons annos o provim. 10
por q.' servia Seb. ain Eoiz.' Camacho, em q. m falta vão
os requez. tos necesr. 0S p. a servir os off.03, e no supp. 0 se
achavão todas as p. tes necessr. as , Pedindo me lhe fizece m. ce de o prover na Serventia delles, e attendendo as rezões, q.' alegou, e informação q.' se houve,
e esperar delle se haverá com satisfação. Iley por bem
fazer lhe m.ce como por esta lhe faço ao d.° B. ar
Soares Louzada de o prover na serventia dos reíferidos off.03 de T. a m do p.co, judicial, e notas, escrivão
dos orphãos da cam. ra , e mais anexos da Ilha de S. ta
Cat. n por tempo de seis mezes, q.' servirá se no emtanto eu o houver por bem e S. Mag c l e q.' D. 3 g. de
não mandar o contr. 0 , e com os d. os off.03 haverá o
ordenado, emulum. tos , proes, e precalços, q.' direitam. te
lhe pertenserem. Pello q.' ordeno aos juizes, e off.es
da cam. ra da d. a Ilha lhe dem a posse delles e o
juram. t 0 dos S. tos evang. 03 cie guardar em tudo o serviço de S. Mag. 0 , e direito as p. tes de q.' se fará
tr.° nas costas desta na forma do- estillo. Cumprão e
guardem esta provizão inteiram. t e como nella se contem
sem duvida algua, a q. al lhe mandei passar por mym
assinada, e sellada, com o sinete de minhas armas,
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mil e quinhentos r. s e trinta r. 8 de chancelaria q.' se
remetem ao Tliez.™ o capp.™ Jozeph Alz'. Torres, e se lhe
carregarão cm receita no L.° de sua carga a fs. 255 v.°
Dada nesta Y. a de S.tos aos 21 de Janeiro Anno
de 1729. O Secretr. 0 Gervasio Leyte Rebello a fez.—
Ant." da Silva Caldr." Fim.'1

Reg.° de hua Provizão de João Bap.ta Yellasco de proc.°r
de cauzas dos auditorios da Y.a e com.ca de Parnagoá.
Antonio da Sylva Caldeira Pimentel, etc.—Faço
saber aos q.' esta minha provizão virem q.' tendo
respeito a me reprezentar por sua petição João Baptista Yellasco, m. or na Y. a de Penagoá haver alguns
annos q.' estava exercendo a ocupação de proc. or
de cauzas wdos auditorios daq. la comarca com boa asseitação, asim das p. tos a q. m patrocinava, como dos
Ouvidores, e Juizes da d. a com.°a; por ter bast.°
experiencia da pratica judicial, como constava a certidão, q.' apresentava, e p. a poder continuar na dita
ocupação, me pedia lhe fizesse m.oe mandar passar provizão, e atendendo ao q.' reprezentou, e me constar da
sua capacid.® Iley por bem fazer lhe m.°®, como por
esta lhe faço ao d.° João Bap.48- Vellasco, de o prover
na occupação de procurador de cauzas nos auditorios
seculares da Y. a de Pernagoa e sua Com.a por tempo
de seis mezes, q.' servirá emq.'° eu o houver por bem
e S. Mag\d® q.' D. s g.d® não mandar o contr. 0 ; e haverá os emolum.tOB, e sallarios q.' direitam. te lhe pertenserem. Pello q.' ordeno ao Ouv. or daquella Com. ca
lhe deixe servir a d. a ocupação dando lhe primeiro o
juram. t o dos S. tos evang. 08 de guardar em tudo o serviço de S. Mag.d®, o dir. t0 as p.tea, do q.' se fará termo
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nas costas desta na forma do est.°, cumprão e guardem
esta provisão inteiram. te como nella se contem sem
duvida algua, a qual llie mandei passar por min asinada e sellada com o sinete de minhas armas, q.' se
registará nos Livros da Secretaria deste Governo, e nos
mais a q.' tocar, e por não ter avaliação deu fiança
aos novos direitos q.' dever a faz. da real no L.° delles
a fs. 120. Dada nesta Y. a cie S. tos aos 6 dias de
Fevr.°. Anno de 1729. O Secretr. 0 Gervasio Leyte
Rebello a fes.— Ant.0 da S.a Caldr.a Pim.el

Reg. t0 de hua Provizão de Lourenço da Costa Martins
dos oif'.os de Tabalião do p. co ; e mais anexos da
Yilla de Sorocaba.
Antonio cia Sylva Caldeira Pim. el , etc.—Faço saber
aos q.' esta minha Provizão virem que tendo resp. t0 ;
aos requez. t0? e mais p. t e s ; q.' concorrem na pessoa de
Lour. 50 da Costa Miz' e estar servindo com boa satisfação os off.03 de Taballião do publico, Judicial, e
notas, escrivão das execuções, da camera, almotaçarias,
e dos orphãos da V. a de Sorocaba por ser inteligente; e hum dos melhores judiciaes q.' tem esta
Capit.®1 e esperar delle, q ' continuará com o mesmo
procedim.' 0 Iley por bem fazer lhe m.eo (como por
esta lhe faço) ao d.° Lour. ç " da Costa Miz' de novam. to
o prover na servintia dos refferidos off.os de Taballião
do p. 00 , e mais off.03 anexos da d. a V. a de Sorocaba
por tempo de seis mezes se no emtanto eu o houver
por bem, e S. Mag. do q.' D. 3 g. de não mandar o contr.°;
e com os d.os off.03 haverá o ordenado, emulum.'03,
proes, e precalços, q.' direitam.1® lhe pertenserem, e
servirá debaixo da posse e juram. t0 q.' já teve de
guardar em tudo o serviço de S. Mag. do , e direito as
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p.tes; cumprão, e guardem esta provizão inteiram. te
como nella se conthem sem duvida algua, a qual lhe
mandei passar por mym asinada, e sellada com o sinete de minhas armas, q.' se registará aonde tocar, e
pagou de novos direitos dons mil e quinhentos r. s e
trinta r. s de chancelaria, q.' recebeu o Thezr. 0 delles
Jozeph Alz' Torres e se lhe carregarão em receita no
L.° de sua carga a fs. 238 como constou do conhecim.10
em forma. Dada nesta praça de S.tos aos 26 dias de
Eevr. 0 Anno de 1729, e terá esta provizão seu effeito em 21 de Janr. 0 em q.' se lhe acabou a antecedente. O Secret.™ Gervazio Leite Rebello a fez.—
Ant: da Silva Caldr:a Pim.el

