— 275 —gue as d.aH terras como sobre esta matéria podem ainda sobrevir notáveis duvidas, antecipo esta noticia pondo na Prezença de V. Ex. a o dito termo e o mais q'
tem havido a este resp. t0 para q' V. Ex.° seja servido
rezolver o q' for mais util ao Serviço dè S. Mag.®, e
ao bem comum e Socego dos fieis VaSsalos desta Capitania. q' tanto se distingue no Serviço do mesmo
Snr'. D.s g.® a V. Ex. a São Paulo, a 12 de Janeiro de
1 7 7 3 . 111.™ e Ex. mo Snr. Martinho de Mello e Castro —
1).

Luiz A n t o n i o

de

Souza,

Copia do
Assento q' se tomou
sobre a Divizão
Minas Geraes
dicçam
Aos doze dias do mes de Outubro deste prezente
anno de 1765, nesta Cid® do Rio de Janeiro, e na Prezença do 111."1® e Ex. mo Snr' Conde de Cunha, Vice Rey
e Cap.m General destes Estados, sendo também ahy prezentes as pessoas abaixo nomehadas, e assignadas q'
o d.® Snr' Vice Rey mandou convocar p.a effeito de rezolver por onde melhor se podião dividir as Capitanias,
ou Governos das Minas Geraes, e de São Paulo, de sorte q' já mais se podessem sucitar duvidas respectivas
a d.a divizão na conformid.® da Rezolução de S. Mag.®
F. de 4 de Fevereiro deste presente anno cometida ai
d.® Senhor Vice Rey afim de q' em Junta se tomaSse
aSsento do q' se rezolvesse neste negocio para o q'
aprezentou nella a mesma Ordem Regia; como também a q' o Sr. Rey Dom Joam o 5.® q' está no Ceo
mandará ao Ill.mo e Ex.lno Sr. Conde de Bobadella, p.°
eff.® de fazer a d.a Divizão.
A ordem q' este mandará ao Dr. Ouv. or do R.° das
Mortes Thomaz Rubi de Barros Barreto, p.a que elle

