alguns voltarão do Cam. 0 , e outros q' escaparão á morte sairão deste povoado, e Se achão pelos districtos de Sorocaba, e
outras partes desta Capitania, e esta dezordem pelas consequências q' pode occasionar, necessita de exemplar Castigo,
q'Sirva de emenda a elles, e exemplo aos mais: Ordeno ao
Ajud." M.el José Alberto, q' todos aquelles q' puderem Ser
prezos Sejão outra vez remetidos p. a a mesma Povoação, depois de serem assoutados nos Pelour. 0 ' das Terras, onde forem achados; aSaber, os q' fugirão com as Armas de El-Rey
por três vezes em tresdias, e os q' fugirão sem ellas hum dia
só, e Se alliviará só deste Castigo o pr." q ' S e aprezentar em
Itú, mas verá prezo a execução dos mais, e Será igualmt." remetido. S. Paulo a 3 de Dezr." de <1709.—Coma rubrica de
S. Cr.'.

Aomeação

ao

Dr. Joaquim
Jozè Freire p*
das Minas do
Cardozo

Guarda-mòr

Por quanto se vão descobrindo muitos corgos p.' as
partes de Curitiba com boa pinta de Ouro e será conveniente repartilos não só p. a augmento dos Reais quintos
de Sua Magd. e mas também p. a a utilidade do seus fieis
Vassalos, e porq.' do exame q' proximamente se fez no
descoberto chamado do Cardozo se podem esperar muitas
conveniências repartindose ao Povo e p. a esta deligencia
concorrem na pessoa do Dr. Joaquim José Freire enteira
rectidão e zelo do Real Serviço e esperar delle q' tudo
faça com muita justiça guardando as partes seo direito:
Hei por bem nomear e prover como por esta o faço p."
Servir de Guarda-mor do sobred. 0 descoberto do Cardozo,
e p. a q' possa repartir e demarcar todas as terras mine-

raes, q' ficão para aqucllas partes como também as suas
aguas em quanto eu o houver por bem ou S. Magd.® não
mandar o contr. 0 . E neste emprego haverá o ordenado se
o tiver, e os mais proes e precalços q' direitamente lhe
pertencerem observando em tudo o q' dispõem o Regimento de minerar e lhe dou poder p, a nomear Escrivão
q' perante elle Sirva ao qual mandarei passar provisão
pelo q' ordeno a quem o conhecimento desta pertencer
o deixe servir e exercitar e lhe de posse juramento para
bem verdadeiramente servir e cumprir com as obrigaçoens
de seo cargo. Dada nesta minha residência de São Paulo
aos 21 dias do mez de Dezemòro de 1769. D. Luis

/'.' o Ajad,°

das

ordens

Antonio

Aff.°

de Sousa

•*

Boi.0

Remeto a Vmc." mais 50 armas novas do Armazém
de Santos, as quaes com dificuldade me resolvo a dar,
por q' não deve estar o Armazém destituído de armas novas, e bem escolhidas p." q u a l q / occaziao q' se offereça, mas attendendo á necessid. 0 q' vmc.® me expõem, e
porq' não haja falta nesta acção lhas remeto.
Assim me consta, q' as armas novas foram trocadas
pelos Sold. 0s em Parnaguá qd.° as limparão, e esta troca
devese desfazer, tanto porq' as Armas novas são mais
n e c e s r . " no Sertão aonde hão de laborar, do que no serviço da Praça, aonde bastão as velhas, como porq' não se
fará tanta despeza a S. Magd. e em consertos como se
vè das contas, nem ficarem sem cilas os homens no Sertão e m q t . ° bem fora a refazer-se, c juntamente porq' no:

